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“Çalışmamız kesin yayınlanır mı?” 



 



 



 



Dergi seçiminin amacı? 

… SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 
özgün araştırma makalesi … 

 
• SCI: Science Citation Index 

• SCI-Expanded: Science Citation Index – Expanded 

 

 

 



SCI / SCI-E dergi listesi 



SCI / SCI-E dergi listesi 

 



SCI / SCI-E dergi listesi 

 



Dergi seçiminde nelere dikkat edelim? 

• Dergi kapsamına giren konular 

• Yayınlanma sıklığı 

• Open access var/yok 

• Impact factor 

• “Pubmedde çıkıyor mu?”  
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• Einstein’in Almanya’da yaşadığı dönemlerde bilimsel dergilerin 
editörleri hangi çalışmayı yayınlayacaklarına kendileri karar 
veriyormuş… 

 

• Einstein’ın 1935 yılında Amerika’ya gelince, arkadaşı 
Nathan Rosen ile yaptığı çalışmayı Physical Review 
dergisine yollamış. Derginin editörü olan John Tate, 
Amerika’daki normal süreç dahilinde makaleyi 
hakeme yollamış… 

 

• Örneğin, Einstein’ın 1905 yılında çalışmalarını 
yayınladığı Annalen der Physik dergisinin 
editörü olan Max Planck bu yayınları kabul 
etme yetkisi olan tek kişiymiş… 



 

• Editör Einstein’in makalesini, Einstein’in aynı zamanda Princeton’da 
meslektaşı olan, Howard Percy Robertson’a göndermiş… 

• Robertson, Einstein’in makalesine 10 sayfadan fazla eleştiri yazmış… 

• Editör, bu eleştirileri yanıtlaması için Einstein’e göndermiş… 

• Einstein’in cevabı: 



 

• Einstein bu cevabın ardından makalesini Physical Review 
dergisinden çekmiş ve camiadaki ünü daha az olan 
Journal of the Franklin Institute dergisine yollamış… 

 

• Makale dergi tarafından kabul edilmiş ve yayınlanmış… 

• Ancak yayınlandıktan sonra Einstein tarafından defalarca revize 
edilmiş… 

• Makalenin son hali, neredeyse ilk hakemin tüm eleştirilerine göre 
revize edilmiş şekliymiş…  



Makale revizyonunda nelere dikkat edelim? 

 

• Her revizyon talebine ve eleştiriye kapsamlı şekilde cevap verelim 
• Bu, her istenilen revizyonu yapalım demek değil 

• Haklı olduğumuz konuları savunalım 

• Ancak nezaketimizi koruyalım 

• Hakemlerin editörlere bizden daha yakın olduklarını unutmayalım 

• Gerekli düzeltmeleri yaparken hakem eleştirileri arasında yer almayan, ancak 
fark ettiğimiz diğer eksik/hataları da revize edelim 
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Teşekkür ederim 


