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Türkiye’de yayın sayısının terfi ile ilişkisi…



Yayınevleri ve dergileri tanımak kritik önemdedir.



Yayınevleri

Aithal S. Fearless Innovations in Scholarly Publication in 21st Century P. 2018 ISBN No.: 978-81-938040-8-7



Yayınevlerinin kar marjı

https://academia.stackexchange.comhttps://phdtalks.org

Akademik yayıncılık endüstrisi büyük bir finansal ciroya 
sahiptir: 19 milyar USD. Bu da onu müzik endüstrisi ile film 
endüstrisi arasında konumlandırıyor (theguardian). 



Ülkelerin yayınevleri ile abonelik ilişkileri

Aithal S. Fearless Innovations in Scholarly Publication in 21st Century P. Advances in Information Technology, Management, Social Sciences and Education December 2018 ISBN No.: 978-81-938040-8-7



Yayınevlerinin iş modelleri değişti…

• Ocak 2020'de Taylor ve Francis yayınevi, en yenilikçi küçük açık erişim 
yayıncılarından biri olan F1000 Research'ü satın aldıklarını duyurdu. 

• Ocak 2021'de, bir başka büyük ticari akademik yayıncı olan Wiley, Londra'daki 
önemli bir açık erişim yayıncısı olan Hindawi için yaklaşık 300 milyon dolar 
ödedi. 

• Öte yandan Springer Nature ve Elsevier, açık erişime giden yolda çoktan uzun bir 
yol kat ettiler ve etkileyici bir şirket içi kapasite oluşturdular.

• Açık erişim yayıncılığında yalnızca iki önemli bağımsız oyuncu kaldı: Her ikisi de 
İsviçre'de bulunan Frontiers ve MDPI.

• Asıl tehlike Facebook, Amazon, Apple ve Google’dan gelebilir. Bu şirketler veri 
ve yüksek kar marjı nedeniyle bilimsel yayıncılık işine girerler mi?

https://www.researchprofessionalnews.com



Açık erişim, baskı altında.



Makalenizi web sitenizde ya da kişisel başka bir platformda 
başkalarının kullanımına sunabilir misiniz? 

Green Open Access



Parayı 
veren 
düdüğü 
çalar.



Etki faktörü (IF): Bir derginin IF değeri, içinde bulunulan yıldaki atıf sayısının, 
dergide önceki 2 yılda yayınlanan makalelerin, bu 2 yılda yayınlanan atıf yapılabilir 
makale sayısına bölünmesine eşittir.

• İlk bilimsel dergi 1665'te çıktı; makalelerin alıntılanması 1752'de başladı. 
• İlk kez 1955 yılında, IF, Eugene Garfield tarafından dergiler arasındaki atıfların 

göreli sıklıklarını hesaplamak için basit bir yöntem olarak önerildi. 
• Daha sonra, IF, Institute of Scientific Information'ın (ISI) ticari bir mülkü olan ve 

Garfield tarafından 1961'de kurulan Science Citation Indexe (SCI) dergileri 
seçmek için kullanıldı. 

• ISI daha sonra 1992'de Thomson Scientific & Healthcare tarafından satın alındı, 
daha sonra Thomson Reuters oldu. 1975'ten itibaren IF, yeni geliştirilen yıllık 
Journal Citation Reports'a (JCR) dahil edildi.

Clin Orthop Relat Res. 2010 Oct; 468(10): 2803–2807.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3049640/


Self citation=kendini atıflama

• Thomson Reuters, derginin prestiji (IF’si) kendinden alıntıyla arttığından dolayı, 
%20'den fazla kendine alıntıyı kötüye kullanım şüphelisi olarak değerlendiriyor. 

https://www.researchprofessionalnews.com



Kendi makalenizi satın almak istemez misiniz?



Çok yayınevi ve dergi var; makaleyi nereye göndereceksiniz?



Yayınevleri, sorun çıkabilecek süreçleri kontrol etmek isterler.

• Etik yazarlık ve yazarların katkılarının açıklanması
• Bilimsel çalışmaların bütünlüğü ve yayın sonrası iletişim sorumluluğu
• Teşekkür bölümü
• Akran –hakem- değerlendirmesi
• Çıkar çatışmaları beyanı
• Suistimalin kontrolü
• Düzeltmeler ve geri çekmeler (http://retractionwatch.com/)
• Kaynak gösterme ve alıntı yapma
• Günlük etki metrikleri
• Etik araştırma ve yayın ortamı



Yayınevleri kötü bilime karşı önlem alıyor. 

Yanıltma

Kendine atıf

Benzerlik



Adil ve güven veren düzenlemelere ihtiyacımız var.

• The European Commission proposed two legislative initiatives to upgrade rules 
governing digital services in the EU: The Commission made the proposals in 
December 2020 and on 25 March 2022 a political agreement was reached on 
the Digital Markets Act, and on 23 April 2022 on the Digital Services Act.

• to create a safer digital space in which the fundamental rights of all users of digital services are 
protected;

• to establish a level playing field to foster innovation, growth, and competitiveness, both in the 
European Single Market and globally.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1978
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2545

