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Sonuç nereye
varır?



İyi bir makale nasıl olur? 
➢ Orijinallik – konu, çözüm veya sonuçlar ne gibi bir yenilik getiriyor?

➢ Mevcut bilgiyle ilgisi ve onu geliştirmesi

➢ Araştırma yöntemi – bulgular geçerli ve objektif mi?

➢ Yazımaçık, yapısal ve kaliteli mi? 

➢ İyi iletişim kurabililyor mu?

➢ Tartışmanın mantıksal bir devamlılığı var mı?

Editörler ve
hakemler ne 

arar?



İyi bir makale nasıl olur?
➢ Teorik ve Pratik çıkarımlar (the ‘so what?’ factors!)

➢ Referansların ilgililiği ve yeniliği

➢ Uluslararası olma durumu / Global odaklık

➢ Derginin editorial kapsam ve amacına uygunluğu

➢ İyi bir başlık, anahtar kelimeler ve iyi yazılmış bir öz (abstrakt)

➢ Referansların ilgililiği ve yeniliği

Editörler ve
hakemler ne 

arar?



Başlık ve abstrakt

➢ İyi bir başlık (title) ör: makaleyi tanıtan ve okuyucuyu yakalayan bir ifade

➢ İnandırıcı bir abstrakt yazın

➢ Okuyucunun bu makaleden ne kazanacağı veya öğreneceği konusunda

açıklayıcı olun

➢ Çalışmanın odağını belirten anahtar kelimeler (Keywords)

➢



Giriş (introduction)

➢ Okuyucuları konunun önemli olduğuna ikna edin ve olası şu sorularına cevap

verin

▪ Problem nedir?

▪ Mevcut çözümleri var mı?

▪ Hangi çözüm en iyisi?

▪ Ne başarmayı amaçlıyorsunuz?



Literatür incelemesi

➢ Daha önceki araştırmalara atıfta bulunun

➢ Güncel çalışmalara atıfta bulunun

➢Siz ne ekliyorsunuz. Açıkca belirtin, önemli mi?



Yöntem (Method)

➢ Kullandığınız ana yöntemleri belirtin

➢Metodolojinin güçlü ve hedefinize ulaşmak için uygun olduğunu ortaya koyun

➢ or: sapma yöntem, neden bu örnekleri seçtiğiniz, yaklaşımınıza karar verirken

neler etkili oldu



Sonuçlar (Results)

➢ ortaya çıkan önemli sonuçlar nelerdir?

➢ Bu sonuçlar sizin tartışmanızı besleyecek. 

➢ önemli noktalar üzeride durun, 



Tartışma (Discussion)
➢ Ortaya koyduğunuz sonuçları yorumlayin

➢ Sizin sonuçlarınız daha önceki araştırmacıların raporları ile tutarlı mı?

➢ Farklılıklar var mı? Neden?

➢ Limitleriniz var mı? Araştırmayı yer, zaman vb var mı?

➢ Tartışma bölümü mantıklı olarak sonuç bölümüne doğru gidiyor mu?   
Kendinizle çelişmeyin

➢ Aniden yeni terimler veya fikirler ortaya atmayın

➢ Çok bildik yorumlar yapmayın



İngilizce Dili

➢ İngilizce anadiliniz değilse

➢ Yazım denetleyicisini kullanın ya da 

➢ Profesyonel bir İngilizce Düzenleme hizmetinden faydalanın. 



Doğru dergi nasıl seçilir

➢ Dikkate almanız gereken faktörler; 

▪ Amaç ve kapsam

▪ Okuyucu, erişebilirlir ve keşfedilme

▪ Güncel makaleler, 

▪ Kabul edilme oranı, submission ile yayın arasında geçen süre

➢https://mjl.clarivate.com/

https://mjl.clarivate.com/


Doğru dergi nasıl seçilir



Doğru dergi nasıl seçilir



Avcı -predatory dergiler

➢ Binlerce online dergi mevcut

➢ Peki hepsi göründüğü gibi mi?

➢ Dikkate almanız gereken faktörler

▪ Adını hiç duymadığınız kurumlar

▪ Yayın garantisi verenler

▪ Editörlük bilgileri yoksa

▪ Çok geniş kapsamlı dergiler



Avcı -predatory dergiler



Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim!


