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DERGİ SEÇİMİ



Uluslararası dergi mi?
Ulusal dergi mi? 

❑WOS’ta taranan AHCI, SCI Expanded, SCI ve SSCI indeksli 
❑WOS’ta taranan ESCI indeksli
❑Scopus’ta taranan
❑Alan indekslerinde taranan
❑Diğer uluslararası indekslerde taranan…

❑Ulakbimde taranan
❑YDÜ veya diğer üniversite dergilerinde yayınlanan…







https://mjl.clarivate.com/home 

https://mjl.clarivate.com/home


https://mjl.clarivate.com/home 

https://mjl.clarivate.com/home




https://ulakbim.tubitak.gov.tr/

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/


https://dergipark.org.tr/tr/

https://dergipark.org.tr/tr/


https://dergi.neu.edu.tr/index.php/sosbilder/index 

https://dergi.neu.edu.tr/index.php/sosbilder/index


Makale türüne göre dergi seçilmelidir!

Yanlış Dergi! Red!



Dergilerdeki makale türleri:

Araştırma makalesi

Derleme

Olgu sunumu

Klinik araştırma…







Uygun derginin seçilmesinde etkili faktörler:

Derginin yayın politikası
Amaç
Kapsam
İndeks
Etki faktörü
Derginin makaleyi kabul etme oranı 
Değerlendirme hızı
Makalenin basım süresi
Yayınlanma hızı



Dergi Kapsamı ve Yayın Bilgisi

❑Makale yazarken kullanılan makalelerin yayınlandığı dergilere bakılmalı.

❑Dergi web sitesindeki “Kapsam’’ bölümü incelenmeli.

❑Dergide daha önce yazdığınız konuyla ilgili araştırma makaleleri yayınlandı 
mı?

❑Dergide arama bölümüne anahtar kelime yazılarak, benzer makale olup 
olmadığı kontrol edilmeli.



Büyük yayınevleri, en uygun akademik dergileri bulmaya 
yardımcı olan araçlar sunmaktadır:

✔Makale başlığı

✔Özet 

✔Anahtar kelimeler

https://journalfinder.elsevier.com/

Dergi Kapsamı ve Yayın Bilgisi

https://journalfinder.elsevier.com/


https://journalfinder.elsevier.com/

https://journalfinder.elsevier.com/




Derginin Tanınması ve Sıralaması

Makaleyi göndermeden önce, seçtiğiniz derginin alanınızda yaygın 
olarak kullanılan veritabanlarında indekslendiğinden emin 

olmalısınız.

Yaygın olan veritabanlarından bazıları:
https://www.webofknowledge.com/

https://www.scopus.com/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.sciencedirect.com/ 

https://scholar.google.com/

https://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.sciencedirect.com/
https://scholar.google.com/


https://www.sciencedirect.com/search?qs=obesity 

https://www.sciencedirect.com/search?qs=obesity


SCImago Journal Rank (SJR); hem bir dergi tarafından alınan 
atıfların sayısını hem de atıfların geldiği dergilerin önemini 
açıklayan bilimsel dergilerin bilimsel etkisinin bir ölçüsüdür.

 

Derginin Tanınması ve Sıralaması

https://www.scimagojr.com/index.php 

https://www.scimagojr.com/index.php


Derginin Tanınması ve Sıralaması







Dergi Yayın Zamanı

Makalenizin ilk gönderiminden dergide yayınlanmasına kadar  
geçen süre 

oDergi istatistikleri (ortalama süre)

oMakalenin yüklenmesi ile yayınlanması arasındaki süre için yayınlanmış 
birkaç makaleyi kontrol etmek

o LetPub (https://www.letpub.com/index.php?page=journalapp&view=search)

https://www.letpub.com/index.php?page=journalapp&view=search


https://www.letpub.com/index.php?page=journalapp&view=search

https://www.letpub.com/index.php?page=journalapp&view=search






Dergi Yayın Zamanı

oErken zamanda yayınlanmasını istediğiniz makaleniz varsa 
yayın sıklığı önemlidir. 

oMakalenin yüklenmesinden kabul edilmesine kadar geçen 
değerlendirme süreci de son derece önem arz etmektedir. 

Örnek: submitted/received, revised, accepted, published









Dergi Kabul Oranı



Dergi İçeriği Gereksinimleri

“Yazarlar için Kılavuz/Yönerge” 
▪Düzen
▪Yazı tipi ve boyutu
▪Özet ve anahtar kelime bilgisi
▪Kelime sayısı
▪Tablo ve şekil sayısı
▪Kaynak yazımı
▪Çıkar çatışması
▪Teşekkür…







Dergiye Erişim ve Yayın Ücretleri

•Traditional publishing model/subscription: ücretsiz

•Open-access: ücretli

*cost, fee, charge, Article Processing Charges (APC)* 





Dergiden Geribildirim

Makalenin durumunda herhangi bir ilerleme yoksa, 
genelde 2. aydan sonra sorgulama yapılabilir.

 

(editöre/yardımcı editöre/iletişimi verilen mail 
adresine)



Dergi Tarafından Reddedilme Nedenleri

✔Yanlış dergi seçimi

✔Derginin amacına uygun olmama

✔Benzer yayından literatürde çok fazla sayıda bulunması

✔Makale bütünlüğünde tutarsızlık

✔Giriş bölümünde amaç veya hipotezlere yer verilmemesi

✔Yöntem bölümünün yetersiz kalması

✔Kelime sınırı

✔Tartışma bölümünde bulguların yeteri kadar diğer makalelerle 
tartışılmaması

✔Benzerlik oranının aşılması…



Makale Reddedildikten Sonra Ne Yapılabilir?

▪Editörden red ve nedenler detaylı bir şekilde açıklanmadı ise, 
benzer kalitede olan bir dergiye gönderilebilir.

▪Eğer hakem değerlendirmesi yapıldıysa, gerekli düzeltmeler 
yapılmalı ve çok zaman geçmeden başka dergiye gönderilmeli. Etki 
faktörü daha düşük bir dergi seçilmesi daha uygun olabilir.



Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

❖Aynı anda birden fazla dergiye göndermenin yayın etiğine aykırı 
olduğu unutulmamalıdır.

❖Makaleniz reddedilirse, başka bir dergiye yeniden gönderebilir 
veya makalenizi aynı yayınevine ait diğer dergilere 
gönderebilirsiniz. İyi bir editör ekibi, red verdikten sonra hangi 
dergilere gönderilebileceği konusunda öneri yapabilir.



✔Düşün

✔Kontrol et

✔Gönder

❖Özellikle gönder butonuna tıklamadan önce genelde tüm 
yapılanların son hali (proof) pdf olarak karşımıza gelir. Tekrar 
iyice kontrol edip gönderme işlemi tamamlanmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar



❖Belirli bir konuda makale arayan biri, genellikle akademik bir 
arama motorunu kullanır:

https://scholar.google.com/

anahtar kelimeler          çıkan makaleler          dergiler 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

https://scholar.google.com/




YAĞMACI DERGİLER!!!



Yağmacı dergileri tanımlamak için literatürde 
tanımlanan/önerilen kriterler

Kriter Tanım

Değerlendirme Yalnızca yüzeysel veya hakemsiz değerlendirme süreci

E-mail İlgi çekmek için çok sayıda kişiye gönderilen fazla sayıda e-mail 
davetleri

Reklam Hızlı yayın veya değerlendirme süreçleri 

Yayın ücreti Yayın ücretleri gizlenir veya yalnızca makale kabul edildikten 
sonra açıklanır.

Başlık ve logo Derginin başlığı yanıltıcı veya taklitçi olabilir, hatta tanınmış 
prestijli dergilerin başlıklarını kopyalayabilir. Ayrıca, derginin 
logosu saygın bir derginin logosuna benzeyebilir.



Yağmacı dergileri tanımlamak için literatürde 
tanımlanan/önerilen kriterler

Kriter Tanım

Editör Sahte (var olmayan) editörler veya tanınmış yazarların isimleri 
onayları olmadan yayın kurullarına eklenebilir.

Etki faktörü Dikkat çekmek için yanlış etki faktörleri 

İletişim bilgileri Geçerli bir iletişim bilgisi (e-mail, telefon numarası) sağlanmaz. 
Profesyonel olmayan e-mail adresleri yaygın olarak kullanılır.
(Örnek: Yahoo, Gmail…) 

Kapsam Derginin kapsamı çok geniştir, hemen hemen tüm bilim alanlarını 
kapsar.



Yağmacı dergileri tanımlamak için literatürde 
tanımlanan/önerilen kriterler

Kriter Tanım

Kopya düzenleme ve yazım 
hataları

Yayınlanmış makalelerin kopya düzenlemesi yetersizdir ve çok 
sayıda yazım veya dilbilgisi hatası içerir. 

Gönderim sistemi Dergiler, yazarlardan makalelerini profesyonel bir makale 
gönderme sistemi yerine e-mail ile göndermelerini ister.

İndeksleme Dergilerin sitesinde indekslerin olduğu iddia edilirken, aslında 
MEDLINE, PubMed ve Web of Science gibi önemli veri 
tabanlarında indekslenmemektedir.









Doğru dergiyi seçmek; çalışmanın sadece yayın öncesi 
sürecini değil, aynı zamanda makalenin yayın sonrası 
başarısını, makalenin ulaşılabilirliğini, araştırma 
bulgularının etkinliğini ve daha fazla atıf almasını etkileyen 
çok önemli bir karardır.

SONUÇ

Doğru, Güvenilir 
ve Prestijli Dergi 

Seçimi

Kaliteli Yayın
Daha Fazla Okunma

Daha Fazla Atıf Sayısı



TEŞEKKÜR EDERİM…


