
GÜNCEL SORUNLAR IŞIĞINDA MAKALE YAZIMI Sempozyumu

RAPOR

23.09.2022 tarihinde düzenlenen ‘’Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı’’ adlı sempozyum DESAM

Araştırma Enstitüsü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi-İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 1’de 96

kişinin katılımı ile düzenlenmiştir. Katılım Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Mühendislik, Eğitim, İnşaat ve

Çevre, Hukuk, Diş Hekimliği DESAM Araştırma Enstitüsü  ve Tıp fakültesinin öğretim üyeleri ve

öğrencileri ile sağlanmıştır.

Sempozyum, Prof.Dr.Tamer Şanlıdağ’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. ‘’Yazarlara Rehberlik’’ ve

‘’Yeni Kuşak Konuşuyor’’ başlıklarıyla 2 adet panel/oturum düzenlenmiştir. ‘’Yazarlara Rehberlik’’ adlı

panelin oturum başkanlığını Doç.Dr.Emil Mammadov yapmıştır. İlk paneldeki konuşmacılar ve

konuları sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

1. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ – Yakın Doğu Üniversitesi Yaklaşımı

2. Prof. Dr. Murat Sayan – Yayınevlerinin Stratejileri

3. Dr. Sonuç Büyük – Editöriyel Bakış
4. Prof. Dr. H. Seda Vatansever – Hakem Gözüyle

İlk panelin bitiminde katılımcılardan ağırlıklı olarak alınan soruların ve yapılan katkıların içerikleri

aşağıda belirtilmiştir

● Dergi ücretlerinin çok fazla olması nedeniyle Üniversitenin teşvik ücretlerini arttırılması

● Öğrenciler tezlerini bitirdikten sonra makalelerini dergilere yollarken nelere dikkat etmelidir?

● Hakemlerin objektifliği tam olarak nereden bilinebilir? Bir hakem olası bir durumda nereye

şikayet edilebilir?

Birinci panelin sonunda alınan sorular ağırlıklı olarak diş hekimliği, eczacılık ve ebelik bölümünden

alınmıştır.

‘’Yeni Kuşak Konuşuyor’’ adlı ikinci panel 11.00 ‘da Yrd. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel’in oturum

başkanlığıyla başlatılmıştır. İlk paneldeki konuşmacılar ve konuları sırasıyla aşağıda belirtilmiştir

1. Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ünsal – İndeksler ve İmpakt

2. Yrd.Doç.Dr.Mustafa Hoca – Dergi Seçimi

Son panelin bitiminde katılımcılardan ağırlıklı olarak alınan soruların ve yapılan katkıların içerikleri

aşağıda belirtilmiştir

● Sempozyumun öğrenciler için çok önemli olduğu ve mutlaka düzenli aralıklarla tekrarlanması

gerekildiği

● Dergilerin yollanan makalelere çok geç cevap vermesinin nasıl çözümlenebileceği

● Dergilerin çok pahalı olması nedeniyle birçok öğretim üyesinin ve öğrencinin zorlanması,

buna bağlı olarak performansın düşmesi

● Yağmacı dergiler nasıl ayırt edilebilir

● Açık erişimli ve bağımsız yayınevlerinden Frontier ve MDPI’in iş modellerinin gelecekte var

olup olamayacağı endişeleri konusunda  konuşmacıların fikirlerinin alınması

Teşekkür belgeleri Prof.Dr.Tamer Şanlıdağ tarafından konuşmacılara verildikten sonra, bundan sonra

yapılacak olan sempozyumlarda ‘’genç araştırma görevlilerine’’ daha çok yer verileceği

vurgulanmıştır.


