
Unutmayın!



Kendinize bir dergi seçtiniz, şimdi sıra sunum-
gönderim için metninizi hazırlamakta...

Yazar talimatlarını okuyun ve makalenizi 

onlara göre düzenleyin 

Bütün önemli dergilerin internette yazar 

talimatları mevcuttur...



Makalenin ‘online submission’ süreçleri

▪ Derginin online sunum sisteminde bir hesap açın (bu 
her bir dergi için gereklidir)

▪ Süreç adımlarını dikkatlice yerine getirin. Eklediğiniz 
yazar listesinin tam olduğundan emin olun. Yazar 
listesinde belirttiğiniz isimler metninizdeki isimlerle aynı 
olmalıdır.

▪ Dergilerin genellikle aklınıza takılan bir soru olduğunda 
doğrudan Editör'e gitmektense iletişime geçebileceğiniz 
bir yazı işleri bölümü olur. 



• Yazar talimatlarına 

(format, uzunluk, dil, 

şekiller vs) uyulup 

uyulmadığını görmek 

için makaleler önce bir 

kontrol listesine tabi 

tutulur 

• Ayrıca bütün makaleler 

özel bir yazılım 

yardımıyla intihal

kontrolünden de geçer. 





Makalelerinin ilk kontrolü



ORCID- Yazar ve Katkı Sağlayan Kimliği



ORCID- Yazar ve Katkı Sağlayan Kimliği

• Yazar isimlerini ve tarihçelerini diğerlerinden ayıran ORCID 

gibi araçlardan faydalanmayı göz önünde bulundurun 

• ORCID, farklı disiplinler, farklı kurumlar, sektörler ve 

ülkelerden araştırmacıların merkezi kaydıdır- Araştırmacı

Kimlik No’su



Kapak Yazısı (Cover Letter)

▪ Kapak yazısı, Editör ile doğrudan konuşma fırsatınızdır:

▪ Bunu bir işe başvuru mektubu gibi düşünün. Siz de çalışmanızı 
«satmak- pazarlamak» istiyorsunuz.

▪ Metninizi NEDEN BU dergiye sundunuz?

▪ Metninizi özetlemeyin ya da özetinizi tekrarlamayın.

▪ Bunun yerine, metninizin bu dergi için neden önemli olduğunu belirtin.

▪ Özel şartlarınız varsa belirtin. Örn. Metninizin belli hakemler 
tarafından değerlendirilmesini istemiyorsanız ya da herhangi bir 
çıkar çatışması varsa. 

▪ Çoğu editör, sırf üst yazısı kötü diye bir metni reddetmez, ama iyi 
bir üst yazı, makalenizin editoryal sürecini hızlandırabilir



Editörün ilk dikkat edeceği bölümler

▪ Başlık

▪ Özet

▪ Makalenizi değerlendirmeye karar vermeden önce metninizde
bakacağı tek yer

▪ Kapak Yazısı

▪ Şekiller

▪ Metnin sunumu



Editörünüzün Arayacağı Sorunlar

▪ Çifte/Gereksiz Yayın

▪ Şaibeli Yazarlık

▪ Uydurma veriler

▪

▪ Yanıltma

▪ İntihal/Bilgi Hırsızlığı

▪ Şekil Manipülasyonu 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://flickr.com/photos/mistergesl/5933961403
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


wileyauthors.com

İngilizce dil ve düzenleme 

desteği!

Prosfesyonel destek alma makalenizin 

kabul olasılığını yükseltecektir

Makale başvuruların %21inin dilin ve makalenin yapısının 

bozukluğundan reddedildiğini biliyor muydunuz? 



wileyeditingservices.com



Ara 



Hakem Değerlendirmesi

şimdi de sıra hakem değerlendirmesinde...



Hakem Değerlendirmesi

‘Hakem değerlendirmesi’ çalışmanın üreticileri ile 
benzer yeterliliğe sahip bir veya birden fazla kişi (hakem) 
tarafından çalışmanın değerlendirilmesidir. 



Hakem Nasıl Seçilir

• Derginin hakem veritabanından

• Yazarlardan öneriler

• Diğer hakemlerden gelen öneriler

• Wiley danışma kurulu önerileri 

• Editörün kendi önerisi



Hakem Değerlendirmesi Neden Önemli?

Yayına Uygunluk

➢Doğru/güvenilir mi?

➢Önemli mi, yararlı mı?

➢Etkili biçimde aktarılmış 
mı?

➢

➢Yenilikçi mi? 

➢İntihal/Bilgi Hırsızlığı var 
mı?

Araştırmayı Doğrulamak & 

İyileştirmek

➢ Sonuçların yorumlanması

➢ Akıl Yürütme/Muhakeme

➢ Sunum

➢ Eleştirel ama yapıcı geribildirim

➢ Yeni/ek bilgiler



Hakemin Kabulü

Hakedene hakkını teslim et!

Biliyor muydunuz?
Araştırmacıların %90'ı, hakem değerlendirmesi sonucunda 

makalelerinin kalitesinin arttığını düşünüyor.

Wiley Hakem yardim sayfasi- authorservices.wiley.com/Reviewers/



Neden Hakem Olunmalı?

• En yeni araştırmalara yayınlanmadan erişim

• Görev

• Hakem değerlendirmesi mekanizmasını ayakta tutmak

• Kişinin bir uzman olarak ağırlığını artırmak

• Editörler tarafından tanınmak

• Pedogojik Alturizm -yazarın fikirlerine destek verip 

geliştirilmesine yardımcı olmak 



Hakem Değerlendirmesi Süreci 



Hakem Raporu

• Yazma amacı belli mi?

• Önemli mi?

• Orjinal mi?

• Sonuç belli verilerle desteklenmiş mi?

• Sonuçlar, ilginç mi?

• Açık mı?

• Etik bir biçimde yazılmış mı?

• Herhangi bir yanlış var mı?

• Herhangi birşey çıkarılıp eklenmeli mi?

• Atıflar- kaynakça eksiz mi?



Hakem Raporu Örneği

Yenilikçilik

Kısa & Öz

Kapsamlı

Doğruluk

Özet

Atıflar 

Dil 

Karar 

Yapı



Bazen makaleler hiçbir 

düzeltme almadan 

yayınlanırlar, fakat bu çok 

nadirdir!

Kabul



• Major düzeltmeler

• Minor düzeltmeler

Düzeltme



Hakemin öneri ve yorumlarını dikkatlice ele 

almalısın

• Makaleni düzeltmek için olduğunu unutma

• Negatif görme, geliştirici gör

• Her öneri yapılacak diye bir kaide yok, 

yapılmaması için gerekli- geçerli nedenler 

göstermelisin

Kibarca

Eksiksiz

Kanıtlarla cevapla!

Yorumları görmezden gelme!

Olumlu ol!

Düzeltme – major/minor



Red



Red üzücü 
olabilir ama bu 

işleyişin bir 
parçasıdır!

✓ Makale derginin temasına uygun olmayabilir

✓ Bulgular genelleştirilmişse

✓ Sonuçlar açıklıkla pratikte ve teoride işe 

yaramıyorsa

✓ Önemli Değil

✓ İlginç Değil

✓ Yanlış metedoloji kullanılmışsa

✓ Geçerli değil 

✓ Objektif değil 

✓ Makalenin dili, yapısı uygun değilse, yazım hataları 

varsa, bilimsel dil- jargon kullanılmadıysa

✓ Figürler, tablolar ve imajlar net ve doğru biçimde 

verilmediyse

Red için en yaygın nedenler



Hakemli dergilerde yayınlanan makalelerin çoğunun ret 

aldığını unutmayın!

Makaleniz reddedilirse hayal kırıklığına uğramayın…

Denemeye devam edin ve azimli olun☺
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Kimse Mükemmel Değil- Cesur Olun!

̶ Son makalenizi düzeltmek zorunda kaldınız mı? %91 Evet

̶ Değerlendirme süreci kaliteyi arttırdı mı? %91 Evet

̶ Son makaleniz kabul edilmeden önce kaç dergi tarafından 
reddedildi? (pay grafik)

2009 Hakem Değerlendirmesi 
Anketi: İlk Bulgular
senseaboutscience.org.uk



Üzücü bir 

karara kafa 

tutmak 

isteyebilirsiniz

Appealing a Rejection

✓ Genellikle hayır, ama bazen evet

✓ Profesyonel ve objektif olun

✓ Duygusal çıkışlardan uzak durun

✓ Hakemlerin itirazlarını çürütecek kanıtları 

sağlayın

✓ Her türlü iddiaya karşı yeterli kanıtınız 

olsun 

✓ Çalışmanın özgünlüğünü ortaya koyabilin

✓ Editör ve editör kuruluna 

katkılarından dolayı teşekkür edin!

Red kararına itiraz etmeli misiniz?



Tavsiyeler

İhtiyaç 
duyuyorsanız 

dil ve istatistik 

için yardım alın



4. Adım

Basım,

Telif Hakları 

&Etik



Makalenin Yayınlanması ve Etik Kuralları

✓ Makaleniz kabul edilince iyi haber online sunum 
sistemi aracılığıyla Editör'ünüz tarafından size iletilir. 
Ardından makale üretime (prodüksiyona) gider. 

✓ Bu süreçte sizin üzerinize düşen ise kanıtlar 
üretildiğinde bunları kontrol etmektir ve bunu ne 
kadar hızlı yaparsanız makaleniz o kadar çabuk 
yayınlanır!

✓ Bunun yanı sıra telif hakkı transferi formunu 
imzalayarak Yayıncı'nın çalışmanızı yayınlamasına 
izin vermeniz gerekir...







Wiley Kişisel Arşivleme Politikaları

Terimlerin Tanımları

• Sunulan Sürüm(submitted version) veya Ön Baskı (pre-print) : Yazarın 

makalesinin henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan 

halidir.

[örn. sizin online sunum sisteminden sunduğunuz makale]

• Kabul Edilmiş Yazar Metni Accepted Author Manuscript (AAM) veya 

Son Baskı (Postprint): Araştırma makalesinin hakem 

değerlendirmesinden geçtikten sonraki kabul edilmiş halidir. Son 

baskı, hakem değerlendirmesi sürecinde yapılmış düzeltme ve 

değişiklikler içerebilir, ama henüz yayıncı tarafından düzeltilip 

düzenlenmemiş veya başka bir katma değer eklenmemiştir.

• [Örn. Yayıncı'da Prodüksiyona giden sürüm. Asıl içeriğin büyük bir 

kısmının bu aşamada değişmesi beklenmez, ancak temel düzeltme 

aşamaları (bazı küçük değişiklikler, dilbilgisi, yazı denetimi vs) ve 

düzenleme (formatlama) aşamalarına henüz geçilmemiştir]



Sunulan Sürüm  (Ön Baskı)

Yazarlar, kendi makalelerinin sunulan sürümlerini (ön baskılarını) kendi 
internet sayfalarında, genel kabul görmüş, kâr amacı gütmeyen, konu bazlı 
önbaskı sunucularında veya ArXiv gibi arşivlerde veya kendi 
şirketlerinin/kurumlarının kurumsal arşivlerinde arşivleyebilirler. Ön baskı, 
kaydın yayınlanan nihai sürümü güncellenemez ya da değiştirilemez. Ancak 
internete yüklenen makalenin yayınlanmak üzere kabul aldığı belirtilmelidir 
ve nihai makalenin yayınından sonra aşağıdaki metni içermelidir:  

«Bu makale, [TAM ATIF] adlı makalenin hakem değerlendirmesinden 
geçmemiş sürümü olup nihai sürümü [nihai makalenin linki] linkinde yer 
almaktadır.»



Kabul Edilmiş Yazar Metni (Son Baskı)

Bilimsel, teknik veya tıbbi dergiler için 12 aylık, 

Sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanındaki dergiler için 24 aylık Ambargo 

Ambargo süresinin ardından makalelerinin hakem değerlendirmesinden 
geçmiş (ama nihai olmayan) sürümü kişisel internet sitelerinde, 
şirketlerinin/kurumlarının kurumsal arşivlerinde ve onaylanmış kâr amacı 
gütmeyen, konu bazlı PubMed Central gibi arşivlerde arşivleyebilirler.

Arşivlenen sürüm,  yayınlanan nihai sürüm ile güncellenemez ya da 
değiştirilemez ve mutlaka aşağıdaki metni içermelidir: 

«Bu makale, [TAM ATIF] adlı makalenin kabul edilmiş sürümü olup, nihai sürümü 
[nihai makalenin linki] adresinde yayınlanmıştır.»

Buna ek olarak, ön baskı sistematik bir şekilde dağıtılmadığı sürece (örn. 
elektronik posta dağıtım sistemlerine ya da ağa yükleyerek veya otomatik 
ileti yoluyla), yazarlar ellerindeki kopyaları gönderebilir, yazdırabilir veya 
meslektaşlarıyla paylaşabilir. 



Wiley Makale Paylaşım Rehberi

İstenildiği zaman 

yayınlanabilir

İstenildiği zaman 

yayınlanabilir

STM paylaşım ilkelerini 

imzalamış Akademik İşbirliği 

Ağları (SCN)

STM paylaşım ilkelerini 

imzalamamış Akademik İşbirliği 

Ağları (SCN)

Kişisel kullanım talebi gönderildikten 
sonra kişilerle paylaşım

Kurumunuzda eğitim öğretim 

için kullanım

Hibe başvurusu veya tez ya da 

doktora sunumu için

Wiley ile mevcut bir anlaşma olmadığı sürece bu platformlarda paylaşılamaz

İstenildiği zaman paylaşılabilir

İnternette açık paylaşıma izin verilmemesi için gerekli bütün makul önlemler 

alındığı takdirde akademik kadro tarafından kullanılabilir 

Yayın, telif hakları 

transfer anlaşmasında 

belirtilen ambargoya 

tabidir

Ambargo kalkıncaya 

kadar özel araştırma 

grupları tarafından, 

ardından kamuya açık 

olarak yayınlanabilir

İstenildiği zaman kullanılabilir

Yazarların kendi makalelerini kullanması

Ön Baskı Son Baskı

Yazarlar & Diğer Araştırmacılar

Nihai Makale 

(Kayıt Sürümü) 

Altın Açık Erişim 

makaleleri

Yalnızca özel 

araştırma grupları

Creative Commons 

lisansına uyulduğu 

ve bu lisans 

korunduğu sürece 

istenildiği zaman 

paylaşılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için, politika metninin tamamını http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-

826716.html adresinden inceleyebilirsiniz.

Paylaşım Yeri

Yalnızca özel 

araştırma grupları

Nihai Makale 

(Kayıt Sürümü) 

Abonelikli 

makaleler

Yazarın kişisel internet sitesi, 

şirket veya kurumun kurumsal 

arşivi, kâr amacı gütmeyen konu 

bazlı arşivler

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-826716.html


Açık Erişim seçimi

Tercih ettiğiniz dergideki AE 

seçenekleri

Biliyor muydunuz?
Wiley,  1350 karma/ «hibrid» dergi ve 60‘ı aşkın tamamıyla açık 

erişim sunan dergi yayınlamaktadır.

wileyauthors.com



Açık Erişim (AE)
Dijital, online, ücretsiz ve telif hakları ve lisan kısıtlamalarının tamamından değilse de büyük 

bir kısmından muaf literatür (veriler)(Kaynak: Peter Suber, Open Access Overview (Açık Erişime Genel 

Bakış) )

Altın Açık Erişim
Bu model, akademik içeriğe anında erişim sunar ve bunun için gerekli 

fon, yazarlar tarafından ya da yazarlar adına üniversiteler ve fon veren 

kuruluşlar tarafından ödenen makale yayın ücretlerinden (APC)  

karşılanır.

• Altın AE içeriği, Nihai Sürüm (Kayıt Sürümü -VoR) olarak 

yayınlanır

• APC, Altın AE yayınlarına fon sağlayan ücretler olup 

yazarlar tarafından ya da yazarların üniversiteleri/fon 

kuruluşları tarafından karşılanır.

Yeşil Açık Erişim
Bu model, önceden yayınlanmış ya da yayınlanmamış akademik 

yayınların genellikle ambargo süresi geçtikten sonra yazar kopyalarinin

serbestçe erişilebilecek şekilde çoğaltılması veya arşivlenmesi yoluyla 

ücretsiz ve açık yayımına olanak verir.(Kaynak: OASPA, Misyon ve Amaç) 

• Elektronik veya kurumsal arşivler, araştırmaları toplayan,

saklayan ve bu araştırmalara erişim sunan dijital, online 

veritabanlarıdır.(Kaynak: Raym Crow, The Case for Institutional 

Repositories (Kurumsal Arşivler Vakası))

Altın Yayıncılar Arşivler

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
http://oaspa.org/about/mission-and-purpose/
http://scholarship.utm.edu/20/
http://www.elifesciences.org/
http://f1000research.com/
https://peerj.com/
http://sgo.sagepub.com/
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-options
http://www.springer.com/open+access?SGWID=0-169302-0-0-0
http://www.plos.org/
http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html
http://www.nature.com/npg_/index_npg.html
http://www.nature.com/srep/index.html
http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/
http://www.biomedcentral.com/
http://arxiv.org/
http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/




Akademik Yayıncılık Güvene Dayalıdır

Yazarlar

Hakemler

Editörler



• Verileri dürüst biçimde toplayıp yorumlamak

• Kendi metninde yararlandığı önceden yayınlanmış çalışmaları gereken şekilde 

kaynak göstermek  

• Metinde emeği geçen herkesi gereken şekilde beyan etmek

• Her türlü hatayı yayıncıya bildirmek

• Çalışmayı uygunsuz biçimde birden fazla metin haline getirmekten (makaleyi 

bölmekten) kaçınmak

• Metnin bir kerede yalnızca bir dergiye sunulmasını sağlamak 

Yazarın Sorumlulukları



Editörün Sorumlulukları

▪ Metinlerin verimli, adil ve vaktinde işlenmesini sağlamak

▪ Sunulan metinlerin gizliliğini sağlamak

▪ Kabul veya redde ilişkin nihai kararı vermek

▪ Sunulan bir makalede geçen çalışmayı kendi araştırması için 
kullanmamak

▪ Hakemlerin adil seçilmesini sağlamak

▪ Bilimsel yanıltma iddialarına karşı anında harekete geçmek

▪ Yazar itirazları ile adil biçimde ilgilenmek



Hakemin Sorumlulukları

▪ Hakem raporunu kişisel çıkarlar için kullanmamak

▪ Metinlerin ve içerdikleri gizli bilgilerin gizliliğini korumak

▪ Çıkar çatışması varsa metni değerlendirmeden editöre iade etmek

▪ Söz konusu alanda yeterlilik sahibi değilse veya değerlendirme 
yapamayacaksa editörü hızlıca bilgilendirmek

▪ Metni objektif ve zamanında değerlendirmek

▪ Gerektiğinde tavsiyeleri savlarla ve kaynaklarla açıklayıp 
desteklemek

▪ İntihal veya yanıltma varsa editörü bildilendirmek



Tolerans gösterilmeyen etik ihlali örnekleri

• Yanıltma/Veri Çarpıtma

• Veri Uydurma

• İntihal

• Aynı Anda Birden Fazla/Çifte Sunum

• Görsel Manipülasyonu

• Yazarlık Konusunda Yanlış/Yalan Beyanda Bulunma

• Çifte yayın



Etik Konusuyla İlgili Kaynaklar

publicationethics.org

https://authorservices.wiley.com/editors/ethic

al-guidelines/index.html

https://authorservices.wiley.com/editors/ethical-guidelines/index.html


Etikle İlgili Bir Kaç Önemli Kural

Makaleler yalnızca bir dergiye sunulmalıdır

Aynı makale birden fazla yerde yayınlanmamalıdır

Aynı araştırmaya dayalı birden fazla makale yazıldıysa, bunların her biri 
eşsiz bir katkı sunmalıdır

Araştırmada emeği geçen herkesin adı belirtilmelidir



Metin yayınlandı!



5. Adım

Ünlü 
Olma☺
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Hedef Kitle Değişiyor!



Makalenizi Pazarlayın!
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Yazarlar İçin Pazarlama Kiti



Ünlü Olma- İsim Yapma/Yayma...

E-Posta İmzası: Makalenizin veya derginin URL'sini e-posta imzanıza ekleyin

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO): SEO tavsiyelerini, kabul edilen 
makalelerinizi prodüksiyon süreci boyunca nasıl takip edeceğinizi, 10'a kadar 
meslektaşınıza nasıl ücretsiz erişim sunabileceğinizi öğrenmek ve çok daha 
fazlası için Wiley Yazar Hizmetleri'ni(Wiley Author Service) ziyaret edin. 

Wiley Online Library kullanıcılarının %96'sı Google'dan gelmektedir

Bloglar, İnternet Siteleri ve Sosyal Medya: Alanınızdaki önemli sitelerde veya 
önemli mecralarda makalenizden bahsedilmesi halinde bunu yayıncınızda 
irtibatta olduğunuz kişiye haber verin.  Eğer yayınlanacak haber içeriğini 
biliyorsanız ve katkıda bulunma şansınız varsa, söz konusu mecraya makalenizin 
URL'sini ulaştırın. 



Makalenizin Etkisini Takip Edin!
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Sorular?

Duygu Paçalı

Senior Account Manager

WILEY

dpacali@wiley.com


