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Sunum İçeriği
❑İndeks nedir?

❑İndekslerin önemi nedir?

❑İndeksler ile ilgili dikkat edilmesi gereken ayrıntılar

❑İmpakt nedir?

❑İmpaktın önemi nedir?

❑İmpakt ile ilgili dikkat edilmesi gereken ayrıntılar



İndeks
❑Bir derginin indekslenmesi, kalitesinin bir yansıması olarak kabul edilir. 

❑İndeksli dergiler, indekslenmemiş dergilere kıyasla daha yüksek bilimsel kaliteye 
sahip olarak kabul edilir. 

❑Uzun süredir Index Medicus, tıbbi bilimsel dergi makalelerinin en kapsamlı 
indeksi olmuştur ve 1879'dan beri yayınlanmaktadır. 

❑Yıllar içinde birçok başka popüler indeksleme hizmeti geliştirilmiştir. Bunlar 
arasında MedLine, PubMed, EMBASE, SCOPUS, EBSCO Publishing'in Elektronik 
Veritabanları, SCIRUS sayılabilir. 

❑Afrika Index Medicus gibi Index Medicus'un çeşitli bölgesel ve ulusal versiyonları 
vardır.

Balhara YP. Indexed journal: What does it mean? Lung India. 2012 Apr;29(2):193. doi: 
10.4103/0970-2113.95345. PMID: 22628945; PMCID: PMC3354504.



İndeks
❑Bu bizi hangi indekslemenin en iyi ve en geçerli olduğu sorusuna getiriyor? 

❑Farklı indeksleme servisleriyle indekslenen dergilerde yayınlanan makalelerin 
kalitesi nasıl karşılaştırılır? 

❑Yüksek kaliteli dergi seçimi, konuyla ilgili netlik olmadığı için yazarlar için zor bir 
karar haline geliyor. 

❑Sadece Index Medicus/MedLine/PubMed'de indekslenen dergiler hedeflenmeli 
mi? Index Medicus/MedLine/PubMed ile indekslenmediği halde etki faktörü 
yüksek dergilere gönderim yapılması uygun mudur?

Balhara YP. Indexed journal: What does it mean? Lung India. 2012 Apr;29(2):193. doi: 
10.4103/0970-2113.95345. PMID: 22628945; PMCID: PMC3354504.



İndeks
❑Caspur

❑DOAJ

❑Expanded Academic ASAP

❑Genamics Journal Seek

❑Hinari

❑ Index Copernicus

❑Ulrich's International Periodical Directory 

❑Bu indeksleme hizmetleri eşit derecede alakalı mı? Bu veritabanlarından herhangi 
biriyle indekslenen bir dergi “indekslenmiş” olarak kabul edilir mi?

Balhara YP. Indexed journal: What does it mean? Lung India. 2012 Apr;29(2):193. doi: 
10.4103/0970-2113.95345. PMID: 22628945; PMCID: PMC3354504.

❑Open J Gate

❑Primo Central

❑Pro Quest

❑SCOLOAR

❑SIIC veritabanları

❑Summon by Serial Solutions



İndeks
 Ortak indeksleme gereksinimlerini

 En yaygın indeks kriterlerinden bazıları, tüm dergilerin sahip olması gerekenleri 
içerir:

❑Uluslararası Standart Seri Numarası (ISSN)

❑Tüm makaleler için Dijital Nesne Tanımlayıcıları (DOI'ler)

❑Adları ve ünvanlara sahip olan yayın kurulu sayfası

❑Açıkça belirtilmiş emsal gözden geçirme politikası

❑Belirlenen yayın takvimi

❑Yerleşik telif hakkı politikası

❑En azından temel makale düzeyinde meta veriler





İndeks
❑Yakın tarihli bir rapor*, Directory of Open 

Access Journals, MathSciNet ve Google 
Scholar gibi akademik dizinlerin, 
araştırmacıların araştırmalarına başlamak 
için ziyaret ettikleri en önemli siteler 
olduğunu öne sürüyor. 

❑Fakat araştırmacılar makalelerini popüler ve 
güvenilir multidisipliner veri tabanlarına 
göndermeyi tercih ediyorlar. 

❑Örneğin Web of Science, Scopus ve PubMed

*https://renewconsultants.com/wp-content/uploads/2018/08/How-Readers-Discover-Content-2018-Published-18
0903.pdf



İndeks
❑Scopus ve ISI Web of Knowledge, farklı şirketler tarafından işletilen iki bibliyografik 

veritabanıdır.

❑Scopus (Elsevier) ve ISI (Clarivate Analytics – eskiden Thomson Reuters’ın bir 
bölümüydü)

❑Birçok dergi her iki veritabanında da yer alır, bu nedenle dergilerde bir veritabanında 
veya diğerinde veya her ikisinde yer almaları dışında içsel bir fark yoktur.

❑Scopus'un daha geniş bir dergi kapsamı vardır, yani çoğu "ISI dergisi" aynı zamanda 
"Scopus dergileri"dir, ancak geleneksel olarak ISI dergileri dahil etmek için daha seçkin 
bir yaklaşıma sahiptir. 

❑Ancak çoğu ISI dergisinin aynı zamanda Scopus dergileri olduğu göz önüne alındığında, 
bir etiketi veya diğerini taşıyan dergiler arasında bir fark yoktur.



İndeks
Institute of Science Index'in (ISI) misyonu, dünyanın en önemli ve etkili dergilerinin ve 
araştırma sonuçlarının kapsamlı kapsamını sağlamaktır. ISI indeksli Dergiler, yüksek 
standartları koruduklarından ve kapsandıkları ürünlerle net bir ilişki kurduklarından 
emin olmak için izlenir.

Derginin temel yayıncılık standartları, editoryal içeriği, yazarlığının uluslararası 
çeşitliliği ve onunla ilişkili atıf verileri dikkate alınır.

Hiçbir faktör tek başına ele alınmaz, ancak verileri birleştirerek ve birbiriyle 
ilişkilendirerek, böylece editör derginin genel güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir.

ISI, Thomson Reuters'in veritabanı ve araştırma için dünyadaki çevrimiçi 
platformudur ve bilim camiasına e-bilgi çözümleri sağlamada lider olarak 
tanınmaktadır.









Birkaç Ufak Tavsiye
Bir dergi hakkında şüpheye düştüğünüzde kendinize şu soruları sorun:

❑Dergi düzenli olarak size yüksek etki faktörü, hızlı inceleme ve daha fazlası gibi olası iddialar 
içeren gönderileri davet eden e-postalar gönderiyor mu?

❑Dergi incelemesi makaleleri GERÇEKTEN hızlı mı, belki birkaç saat ila en fazla birkaç gün içinde mi 
gönderiyor?

❑Dergi, araştırmanızı yayınlamak için zorunlu ücret alıyor mu?

❑Dergi web sitesi, yayın kurulu üyeleri ve iddia ettiği istatistikler hakkında net değil mi?

❑Dergi kısa adı 'IJ' ile mi başlıyor?

❑Yukarıdaki soruların çoğuna cevabınız evet ise, güvenilirliği şüphelidir ☺



Üniversitenin Tavsiyesi
❑https://mjl.clarivate.com/search-results

❑https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

https://mjl.clarivate.com/search-results
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic


İmpakt (Etki)
❑İlgili ve eşit derecede tartışmalı bir konu da etki faktörüdür (IF).

❑IF, bir derginin kendi alanındaki göreceli önemi için kullanılır.

❑IF, Thomson Reuters Journal Citation Reports'ta indekslenen dergilere verilir. 

❑IF, manipülasyon ve yanlış uygulama nedeniyle sık sık eleştirilen bir 
değerlendirmedir.



İmpakt (Etki)
Dergi Etkisi HakkındaEtki Faktörü Nedir?

❑Etki faktörü (IF), bir dergideki ortalama makalenin belirli bir yılda alıntılanma sıklığının bir 
ölçüsüdür. 

❑Bir derginin makalelerinin alıntılanma zamanlarını hesaplayarak önemini veya derecesini ölçmek 
için kullanılır.

❑Hesaplama iki yıllık bir süreyi temel alır ve makalelerin atıf alma sayısının atıf yapılan makalelerin 
sayısına bölünmesini içerir.

❑Bir derginin 2010 IF hesaplaması:

❑A = 2008 ve 2009 yıllarında yayınlanan makalelerin 2010 yılında indekslenen dergiler tarafından 
atıf alma sayısı.

❑B = 2008 ve 2009'da yayınlanan toplam "alıntı yapılabilir öğe" sayısı. 

❑A/B = 2010 etki faktörü



İmpakt (Etki)
❑Yani International Journal of Gürkan için:

❑2019 yılında 84 yayın basılmış.

❑2020 yılında 116 yayın basılmış.

❑B= 84 + 116 = 200 yayın

❑2021 yılında, 2019 ve 2020 yılında basılmış olan makaleler 500 atıf almış.

❑ A = 500 atıf

❑A/B = 500/200 = 2.5 (2021 IF)







İmpakt (Etki)
❑IF hesaplamasını saptırabilecek birden fazla faktör vardır.

❑Bunlar, veritabanının kapsamı ve dil tercihi, atıfları toplamak için kullanılan prosedürler, IF'yi 
hesaplamak için kullanılan algoritma, dergilerin atıf dağılımı, yayınların çevrimiçi bulunabilirliği, 
olumsuz alıntılar, dergi yayıncılarının belirli türdeki makaleler için tercihi, yayın gecikmesi, yayın 
gecikmesi, konular arasında alıntı yapma davranışı ve dergi editörlerinden etkilenme olasılığı.

❑İlginç bir şekilde, IF, indekslenen tüm dergiler için mevcut değildir. Aslında Index 
Medicus/MedLine/PubMed'de bile indekslenen tüm dergiler Thomson Reuters Journal Citation 
Reports'ta indekslenmez. 

❑Benzer şekilde, Thomson Reuters Journal Citation Reports'ta indekslenen ve dolayısıyla IF'si olan 
tüm dergiler Index Medicus/PubMed/MedLine'da listelenmez.



İmpakt (Etki)
❑Bir akademik derginin etki faktörü (IF) veya dergi etki faktörü (JIF), belirli bir dergide son iki yılda 

yayınlanan makalelerin yıllık ortalama atıf sayısını yansıtan ve “Clarivate's Web of Science".” 
tarafından hesaplanan scientometrik bir indekstir.

❑Dergi düzeyinde bir metrik olarak, bir derginin kendi alanı içindeki göreli önemi için sıklıkla 
kullanılır; daha yüksek etki faktörü değerlerine sahip dergilere, daha düşük değerlere sahip 
dergilerden daha önemli olma veya kendi alanlarında daha fazla prestij taşıma statüsü verilir. 

❑Üniversiteler ve finansman kuruluşları tarafından tanıtım ve araştırma tekliflerine karar vermek 
için sıklıkla kullanılsa da, iyi bilimsel uygulamaları çarpıttığı için IF yoğun eleştirilere maruz kaldı.



İmpakt (Etki)
❑Etki faktörü, Philadelphia'daki Bilimsel Bilgi Enstitüsü'nün (ISI) kurucusu Eugene Garfield 

tarafından tasarlandı. 

❑Journal Citation Reports (JCR) listesinde yer alan dergiler için 1975 yılından itibaren etki faktörleri 
yıllık olarak hesaplanmaya başlanmıştır. 

❑ISI, 1992 yılında Thomson Scientific & Healthcare tarafından satın alındı, ve Thomson ISI olarak 
tanındı. 

❑2018'de Thomson-Reuters bölünerek ISI'yi Onex Corporation ve Baring Private Equity Asia'ya 
sattı.

❑Şu anda Journal Citation Reports’un yayıncısı olan Clarivate adlı yeni bir şirket kurdular.



Neden var?
❑Başlangıçta üniversite kütüphanecilerinin hangi dergileri satın alacaklarına karar vermelerine 

yardımcı olacak bir araç olarak icat edilmiş olsa da, etki faktörü kısa sürede akademik başarıyı 
değerlendirmek için bir ölçü olarak kullanılmaya başlandı. 

❑Etki faktörlerinin bu kullanımı, 1998 yılında Hoeffel tarafından “Etki Faktörü, makalelerin 
kalitesini ölçmek için mükemmel bir araç değildir, ancak daha iyi bir şey ölçüm tekniği henüz yok 
bu nedenle, bilimsel değerlendirme için yararlı bir tekniktir. Deneyimler göstermiştir ki, her 
uzmanlık alanında en iyi dergiler, bir makalenin kabul edilmesinin en zor olduğu dergilerdir ve 
bunlar yüksek etki faktörüne sahip dergilerdir. Bu dergilerin çoğu, etki faktörü puanları 
tasarlanmadan ve hesaplanmadan daha önce mevcuttu.” şeklinde özetlenmiştir.

❑Sonuç olarak, prestijli dergiler yüksek düzeyde makaleler yayınlamaktadır. Bu nedenle, etki 
faktörleri de prestijli olduklarından dolayı yüksek olmalıdır.





Benzer İndeksler
❑Yine aynı kuruluş tarafından hesaplanan ve yayınlanan bazı ilgili metrikler şunları içerir:

❑Atıf yarılanma ömrü: Journal Citation Reports'ta her yıl atıfta bulunulan makalelerin medyan 
yaşı. Örneğin, bir derginin 2005'teki yarı ömrü 5 ise, bu, 2001'den 2005'e yapılan atıfların, o 
dergiden 2005'teki tüm atıfların yarısı olduğu ve diğer yarısı da 2001'den önceki atıfların olduğu 
anlamına gelir.

❑Bir konu kategorisi için toplam etki faktörü (Aggregate impact factor for a subject category) : 
Konu kategorisindeki tüm dergilere yapılan atıfların sayısı ve konu kategorisindeki tüm 
dergilerden makalelerin sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

❑Aciliyet indeksi (Immediacy index – Immediacy Factor): Bir dergideki makalelerin belirli bir yılda 
aldığı atıf sayısının yayınlanan makale sayısına bölümüdür.

❑Etki faktöründe olduğu gibi, bunun bazı nüansları vardır: örneğin, Clarivate belirli makale 
türlerini (haberler, yazışmalar ve yazım hataları gibi) hesaplamadan hariç tutar.



Diğer İmpaktlar
❑Diğer kuruluşlardan günlük düzeyinde ek metrikler mevcuttur. Örneğin, CiteScore, Aralık 

2016'da Elsevier tarafından başlatılan Scopus'ta seri başlıklar için bir ölçümdür.

❑Bu metrikler yalnızca dergiler için geçerli olmakla birlikte, bireysel araştırmacılar için geçerli olan 
h-endeksi gibi yazar düzeyinde metrikler de vardır. Ayrıca, makale düzeyindeki ölçümler, etkiyi 
dergi düzeyi yerine makale düzeyinde ölçer.

❑Sosyal medyadaki makale görünümlerini, indirmeleri veya atıfları içeren daha genel alternatif 
metrikler veya "altmetrikler", araştırma etkisine farklı bir bakış açısı sunarak, daha çok akademi 
içindeki ve dışındaki anlık sosyal etkiye odaklanıyor.



Eleştiriler
❑Etki faktörlerinin kullanımına ilişkin, hem istatistiksel geçerliliği hem de bilimin nasıl yürütüldüğü 

ve değerlendirildiği konusundaki çıkarımları açısından çok sayıda eleştiri yapılmıştır.

❑2007'de yapılan bir araştırma, en temel kusurun, etki faktörlerinin normal dağılmayan verilerin 
ortalamasını sunması olduğunu belirtti ve bu verilerin medyanını sunmanın daha uygun 
olacağını öne sürdü.

❑Diğerleri, etki faktörüne yapılan vurgunun neoliberal* siyasetin akademi üzerindeki olumsuz 
etkisinden kaynaklandığını ileri sürerek daha genel eleştirilerde bulundular. Bu daha politize 
argümanlar, yalnızca etki faktörünün daha karmaşık ölçütlerle değiştirilmesini değil, aynı 
zamanda araştırma değerlendirmesinin sosyal değeri ve yüksek öğretimde bilimsel kariyerlerin 
artan güvencesizliği üzerine tartışmayı da talep ediyor.





Birkaç Ufak Tavsiye
❑IF’den ziyade İndeks ve Bağlama önem vermeye özen gösterelim.

❑Üniversite’nin tutumu
❑ İmpakt Faktörü ile ilgili herhangi bir geri dönüş istenmiyor



Taylor & Francis Online
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