Is› - At›f ‹ndekslerinde Dergi Seçim Süreci
Metin TUNÇ
(Ocak 2004’te güncellenen bu makale May›s 2004 tarihinde Türkçe’ye tercüme edilerek
revize edilmiﬂtir.)
Veritaban› yay›nlayan ISI’n›n (Institute for Scientific Information) ana misyonu dünyadaki en
önemli ve yüksek etkiye sahip araﬂt›rma içeri¤ini kapsaml› biçimde kullan›c›lar›na
sa¤lamakt›r. Günümüzde ISI veritabanlar› fen, sosyal ve sanat ve beﬂeri bilimlerde
16.000’den fazla uluslar aras› dergi, kitap ve konferans bildirisini kapsamaktad›r.
ISI’n›n y›ll›k olarak kapsad›¤› 8,700 uluslar aras› dergi bu verilerin büyük bölümünü teﬂkil
eder. ISI kapsanan her bilgi materyalinin bibliyografik künyesini ingilizce özetçesi, yazar ve
yay›nc› adres bilgileri ile birlikte at›f yap›lm›ﬂ referanslar› da kapsayacak ﬂekilde kayda alarak
veritabanlar›na aktar›r.
ISI çal›ﬂmalar›n›, dünyadaki önemli ve yüksek etki düzeyine sahip dergilerde kapsanan içerik
ile kullan›c›lar›n bilgilerini güncel tutmalar›n› ve geriye dönük bilgiye eriﬂim ihtiyaçlar›n›
temine adam›ﬂt›r. Fakat ﬂunu belirtmek gerekir ki kapsaml›l›k ifademiz her ﬂeyi kapsad›¤›m›z
anlam›na gelmemektedir.1
Neden Seçici Olmal›?
Kapsaml›l›k aç›s›ndan fen alan›ndaki yay›nlanm›ﬂ bütün bilimsel dergilerin geliﬂtirilen
indekse dahil edilme gereklili¤i do¤ru bir çözüm olarak görünebilir. Fakat bu yaklaﬂ›m
ekonomik çerçevede sorun olmakla birlikte, bilimsel literatür analizlerinin gösterdi¤i gibi
gereksiz çerçevenin oluﬂmas›na da sebep olmaktad›r. Kayda de¤er bilimsel sonuçlar›n büyük
bölümünün say›ca az bir dergi grubu taraf›ndan yay›nland›¤› önceden tespit edilmiﬂtir. Bu
prensip genellikle Bradford Kanunu 2 olarak belirtilmektedir.
1930’lar›n ortalar›nda Bradford verilen bütün bilimsel disiplinlerdeki çekirdek literatürün
1,000’den daha az say›da dergide yay›nland›¤›n› tespit etti. Belirledi¤i 1,000 derginin az›nda
verilen konu veya baﬂl›kla ilgililik düzeyi yüksekti. Di¤er dergilerde ise baﬂl›kla ilgililik
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düzeyinin daha az oldu¤u tespit edildi. Verilen disiplin veya konuya göre ilgilili¤in düﬂük
oldu¤u büyük k›s›mda farkl› bilimsel disiplinlerle güçlü ilgililik düzeyi tespit edildi. Böylece
dergilerin verilen konu veya baﬂl›kla ilgililik düzeylerinin artmas› veya düﬂmesi ile birlikte,
çekirdek bilimsel literatürün kendisini çeﬂitli konu veya baﬂl›klar etraf›nda
biçimlendirebildi¤i tespit edilmiﬂtir. Bradford temel çekirdek dergilerden oluﬂan bir
koleksiyonun bütün disiplinler için literatür tabanlar›n› biçimlendirdi¤ini anlad›. Bununla
birlikte en önemli yay›nlar›n büyük ço¤unlu¤unun say›ca az bir dergi grubunda
yay›nland›¤›n› tespit etti.3
Son at›f analizleri 150 kadar az say›daki derginin at›f yap›lm›ﬂ literatürün yar›s›n› ve
yay›nlanm›ﬂ içeri¤in %25’ni kapsad›¤›n› göstermiﬂtir. Bununla birlikte yaklaﬂ›k olarak 2,000
derginin yay›nlanm›ﬂ makalelerin %85’ini ve at›f yap›lm›ﬂ yay›nlar›n ise %95’ini kapsad›¤›
tespit edilmiﬂtir. 4 Fakat bu çekirdek yap› dinamik bir karakteristi¤e sahiptir. Temel
kompozisyonu sürekli de¤iﬂmektedir. ISI’n›n editoryal tak›m›n›n misyonu; içerik ve fayda
de¤eri itibari ile gelecek vaat eden yay›nlar›n tespiti ve de¤erlendirilerek kullan›c›lar›m›za
kazand›r›lmas› yan›nda fayda oran› düﬂen yay›nlar› veritabanlar›m›zdan elemektir.
De¤erlendirme Süreci
ISI’da dergi seçim ve de¤erlendirme etkinli¤i her iki haftada bir gerçekleﬂtirilmektedir. Bu
çal›ﬂmalar sonucunda veritabanlar›m›za ekleme ve ç›karma iﬂlemleri uygulanmaktad›r. ISI'›n
editoryal çal›ﬂanlar› her y›l yaklaﬂ›k olarak 2,000 dergiyi de¤erlendirmeye tabi tutmaktad›r.
Fakat de¤erlendirilen bu dergilerin sadece %10-12’si de¤erlendirmeler sonucunda
veritaban›na aktar›lmaktad›r. Bununla birlikte veritabanlar›nda mevcut tutulan dergiler için
de gerekli de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r. Veritaban›nda tutulan dergiler yüksek
standartlar›n› korumalar› ve dahil olduklar› ISI ürünleri ile aç›k ilgililik düzeyleri göz
önünde bulundurularak sürekli biçimde kontrol edilirler.
Her dergi kabul veya ret edilmelerinden önce yo¤un bir de¤erlendirme sürecinden geçer.
Dergilerin de¤erlendirme süreçlerinde çal›ﬂan ISI editörleri sorumluluk alanlar›yla ilgili
olarak e¤itim alt yap›s›na sahip olduklar› gibi bilgi biliminde de e¤itim ve tecrübelere
sahiptirler. ISI editörleri kendi alanlar›ndaki literatür bilgi ve birikimleri yan›nda ihtiyaç
duyuldu¤unda de¤erlendirme sürecine kat›lan dan›ﬂmanlardan oluﬂan kurullar›n
dan›ﬂmanl›k a¤lar›ndan da faydalan›rlar.
Niteliksel ve niceliksel birçok faktör ile dergi kapsamlar› de¤erlendirilir. De¤erlendirme
sürecinde dergiye ait temel yay›n standartlar›, editoryal içeri¤i, yazarlar›n›n uluslar aras›
çeﬂitlili¤i ve at›f bilgileri ele al›n›r. ‹zole biçimde sadece bir faktör kontrole tabi tutulmaz.
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Bilahare bütün faktörlerin bir arada de¤erlendirilmesi ile veriler iliﬂkilendirilir. Bu ﬂekilde
editör derginin zay›f ve güçlü taraflar›n› bütünlü¤ü içinde görebilmektedir.
Temel Dergi Standartlar›
Yay›n›n zamanl›l›¤› de¤erlendirme sürecindeki en temel standartlardan biridir. Temel öneme
sahiptir. ISI veritaban›na dahil edilmek üzere de¤erlendirme sürecine aktar›lacak bir
derginin beyan edilmiﬂ yay›n aral›¤›na ba¤l› olarak yay›nlanmas› ilk eleme kriteridir.
Zaman›nda yay›nlanma yeterlili¤i mevcut liyakatin göstergesi olarak geriye dönük içeri¤in
sa¤l›kl› çerçevesini gösterir. Derginin yay›nlanma s›kl›¤›nda kronikleﬂmiﬂ çerçevede
aksamalar›n varl›¤› kabul edilebilir de¤ildir.5 Editörlerimiz zamanl›l›¤› yeterli biçimde
ölçmek için sadece bir say› üzerinde çal›ﬂmaz. Derginin en az üç say›s› üzerinde
de¤erlendirmeler yap›l›r.
ISI, dergideki kaynak makalelere global eriﬂebilirli¤i sa¤layan uluslar aras› editoryal
konvansiyonlara derginin uyma düzeyini de¤erlendirir. Bu konvansiyonlar; bilgilendirici
dergi baﬂl›klar›, tam tan›mlay›c› makale baﬂl›klar› ve özetçeleri, at›fta bulunulmuﬂ olan
referanslara ait tam bibliyografik bilgileri ve bütün yazarlar için tam adres bilgilerini kapsar.
K›saltmalar›n kullan›lmas› halinde, tek biçim dergi ad› k›saltma standard›na uygun yay›nlar›n
haz›rlanmas› önem arz eder. Kuruluﬂ adlar›n›n belirtilmesi halinde de standart biçimlerin
dikkate al›nmas› önem arz etmektedir. Zira yap›lan bir araﬂt›rmada Birleﬂik Devletler’de
bulunan 7,000 kadar kuruluﬂa ait ismin yay›nlarda 960,000 farkl› biçimde belirtilmiﬂ oldu¤u
tespit edilmiﬂtir.6 Ayn› biçimde 9,000 kadar SCI dergisinin 4 milyon at›f kayd› içinde yaklaﬂ›k
51,000 farkl› ifade biçimi tespit edilmiﬂtir. 7 Adres bilgisi veya dergi ad› ile makalelere
ulaﬂmaya çal›ﬂt›¤›n›zda eriﬂilemeyecek olas› yay›n oran› bu rakamlarla do¤ru orant›l›
olacakt›r.
Makale baﬂl›¤›, özetçe ve anahtar kelimelerin ‹ngilizce olmas› temel öneme sahiptir. At›f
yap›lm›ﬂ referanslar›n ‹ngilizce olmas› önemle önerilmektedir. Yay›nlanan içeri¤in
olabildi¤ince geniﬂ bir kitleye ulaﬂmas› hedefleniyorsa, her ne kadar önemli bilimsel bilgiler
çeﬂitli dillerde yay›nlansa da bu yay›nlarda kapsanan makalelere ait baﬂl›klar›n, yazar
taraf›ndan belirlenmiﬂ anahtar kelimelerin ve özetçelerin ‹ngilizce’ye çevrilmesi ﬂartt›r.
Pratik uygulamalarla ilgili bir husus olarak ISI’n›n çeviri çal›ﬂmalar›n› bir görev olarak
yüklenmesi elveriﬂli bir konumda de¤ildir.
Hakem de¤erlendirme sürecinin (peer review) yay›nlanan içerikler için uygulanmas› dergi
standard›n› di¤er bir göstergesidir. Bu sürecin uygulanmas› sunulan araﬂt›rma içeri¤inin
kalitesi ve at›fta bulunulmuﬂ referanslar›n eksiksizli¤ini belirleyen önemli bir göstergedir. 8
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Editoryal ‹çerik
Bilimsel literatürün gerçek çekirde¤i küçük bir say›daki dergi grubunda yer almaktad›r
Fakat bilimsel araﬂt›rmalar yeni bilimsel alanlar›n oluﬂmas›n› ve araﬂt›rmalar›n art›ﬂ›n›
sa¤layarak, yeni konularda yay›nlanan içeri¤in artmas› ve dolay›s›yla bilimsel dergilerin de
art›ﬂ›n› sa¤lamaktad›r. ISI editörleri yeni bir dergideki içeri¤in veritaban›na ekleyece¤i
zenginli¤i veya yay›nlanm›ﬂ içeri¤in veritaban›nda önceden kapsan›p kapsanmad›¤›n›
araﬂt›r›r. Bunun yan›nda yay›nlanan içeri¤in ilgili konudaki yeterlili¤ini de araﬂt›rmalarla
belirlerler.
ISI editoryal tak›m› devasa bilgi miktarlar›n› ve sanal ortamda her gün yay›nlanan yeni
bilimsel dergileri sürekli biçimde araﬂt›rarak literatürde geliﬂen yeni bilimsel alan ve konular›
zaman›nda belirleyebilmektedir.
Uluslar Aras› Çeﬂitlilik
Di¤er bir de¤erlendirme ölçütü derginin co¤rafik temsil düzeyidir. ISI kendi uluslar aras›
kullan›c› kitlesinin gereksinimlerini karﬂ›lamak için; yay›ndaki kaynak makale yazar› ve
makalede at›f yap›lm›ﬂ yay›nlar listesinde geçen yazarlar›n uluslar aras› çeﬂitlili¤e sahip
olmas›n› önemli bir ölçüt olarak ele al›r. Araﬂt›rma performans›n›n ölçülmesinde en temel
parametrelerden biri; yap›lan araﬂt›rman›n uluslar aras› nüfuzu, dolay›s›yla araﬂt›rma sonucu
oluﬂan içeri¤in uluslar aras› nüfuz düzeyidir.
ISI bilimsel araﬂt›rman›n geliﬂtirildi¤i global ba¤lam› uygun biçimde yans›tabilmek ve her
kategori için dengeli bir içeri¤i sa¤lamak üzere en iyi bölgesel dergileri de kapsam›na al›r.
Fakat ISI editörleri bölgesel bir dergiyi dahil oldu¤u bilimsel alandaki bütün dergiler ile
karﬂ›laﬂt›rmaktan ziyade ayn› bölgede yay›nlanan ilgili alandaki dergiler ile karﬂ›laﬂt›rarak
de¤erlendirmeleri yaparlar. Bu tür dergiler içinde yüksek dergi yay›nc›l›¤› standartlar›;
özellikle yay›nlamada zamanl›l›k ve bibliyografik bilgilerin ‹ngilizce dilinde mevcut olmas›
temel önem arz eder.
At›f Analizleri
Yay›nlardaki at›flar bir yay›n›n içerik kalitesini göstermekten çok yay›n›n camiadaki etkisini
ve ününü gösterir. Yay›ndaki içerik kalitesi ve at›f oranlar› aras›nda do¤rusal bir iliﬂkinin
oldu¤unu söylemek do¤ru olmayacakt›r. Bilahare yay›n›n etki faktörü ve at›f say›s› aras›nda
do¤rusal bir iliﬂki mevcuttur. Garfield 1963’teki bildirisinde9 at›f kay›tlar›n›n bir yay›n›n
önem veya anlam›ndan ziyade yay›n›n etki düzeyini gösterdi¤ini vurgulam›ﬂt›r.
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ISI de¤erlendirme süreci ISI editörlerinin çal›ﬂmalar› süresince el alt›nda bulunan at›f
verilerine sahip olmalar›yla emsalsiz bir de¤ere sahiptir. Dergileri de¤erlendirme sürecinde
bu verilerin do¤ru anlaﬂ›lmas› ve yorumlanmas›n›n önemi çok güçlü biçimde vurgulanamaz.
Çünkü Disiplinler aras›ndaki dergilerin say›s› çok çeﬂitlenmektedir. Disiplinlere özel at›f
oranlar›nda da büyük farkl›l›klar vard›r. Botanik ve matematik gibi daha küçük alanlar
biyoteknoloji ve genetik gibi daha geniﬂ alanlarda yay›nlanan makale ve at›flar kadar yay›n
ve at›f geliﬂtirememektedir. Ayr›ca baz› alanlarda, özellikle sanat ve beﬂeri bilimlerde bir
makalenin at›f kitle ilgisini toplayacak kadar çekmesi uzun zaman alabilir. Fakat yaﬂam
bilimlerinde ise yay›nlanan bir makalenin bir kaç y›l sonra toplad›¤› at›f say›s›nda zirve
yapmas› çok olas› bir durumdur.10 Bu gerçekler at›f verilerinin do¤ru biçimde kullan›lmas›
için dikkate al›nmal›d›r.
At›f verilerinin bir kaç türü kullan›lmaktad›r. Önceden geliﬂtirilmiﬂ yerleﬂik dergiler için
bunlar; bütün at›f oran›, etki faktörü ve eﬂ zamanl›l›k (immediacy) indeksi at›f analizi veri
türleridir. Yeni bir dergi için ise; editoryal yönetim kurulu ve dergideki yazarlara ait yay›n
kay›tlar›, makalelerinin nerede yay›nland›¤› ve varsa yay›nlar›na yap›lm›ﬂ at›flar› dikkatle
incelenir. Bununla birlikte, ISI 8,700 derginin at›f yap›lm›ﬂ referanslar›n› kaydetmesi
veritaban›nda kapsanan dergiler için oldu¤u gibi henüz veritaban›na dahil edilmemiﬂ dergiler
için de at›f analizi yapabilmeyi mümkün hale getirmiﬂtir.
Kendi kendine yap›lm›ﬂ at›flar da de¤erlendirme sürecinde dikkate al›nmaktad›r. Kendi
kendine at›f oran› belirli bir derginin kendisine yapm›ﬂ oldu¤u bütün at›f kay›tlar›n›n
kendisine di¤er dergiler taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan ve kendisinin de yapm›ﬂ oldu¤u bütün at›f
kay›tlar›na oran›d›r. Örne¤in X dergisi bütün dergiler taraf›ndan kendi kendine yapm›ﬂ
oldu¤u 2,000 at›f say›s› ile birlikte 15,000 kez at›f toplam›ﬂ. Kendi kendine at›f yapma oran›
2/15 yada %13.3’tür. Bir derginin kendi kendine at›f oran› alan› ile ilgili olarak anlaml›
bilgiler sunabilir; kendi kendine at›f oran›n yüksek olmas› alan›n küçük veya izole oldu¤u
anlam›na gelebilir. Multidisipliner dergilerde genelde kendi kendine at›f oran› düﬂük
olmaktad›r.
ISI taraf›ndan sunulan Journal Citation Report (JCR) veritaban›nda kapsanan dergilerin
%80’i kendi kendine at›f düzeyi olarak %20’den düﬂüktür. Fakat her kategorik bilimsel konu
kendi kendine at›f düzeyi olarak kendisine özel farkl› koﬂullara sahip olabilir. Aç›k biçimde
incelenebilir özel koﬂullar nedeniyle yay›ndaki anlaml› farkl›l›¤›n varl›¤›; etki faktörünü
yükseltmek amac›yla yay›nda yapay biçimde kendi kendine aﬂ›r› at›f yapma durumu veya
dergide iﬂlenen kategorik bilimsel konulardaki özel koﬂullar›n kendi kendine atf›n yüksek
olmas›na etkisi ISI taraf›ndan tetkik edilmektedir.
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Bilimlere Göre Farkl›l›klar
Sosyal bilimlerde geliﬂtirilen dergiler tabii bilimlerdeki dergiler ile ayn› de¤erlendirme
sürecinden geçer. Dergilere ait yay›nc›l›k standartlar›, editoryal içerik, uluslar aras› çeﬂitlilik
ve at›f verileri de¤erlendirilir. Etki faktörü ve at›f toplamlar› olarak tabii bilimlerdeki
yay›nlar›n sosyal bilimlerdeki yay›nlara göre genelde yüksek oldu¤u ve daha h›zl› biçimde
sürecini tamamlad›¤› göz önünde bulundurulur. Her iki alandaki at›f hareketlerinde genelde
do¤rusal bir iliﬂki görülmektedir. Fakat at›f toplama sürecinde sosyal bilimlerdeki yay›nlar
tabii bilimlere göre daha yavaﬂ geliﬂmektedir. Standart at›f ölçüleri sosyal bilimlerdeki
dergilerin seçiminde belirtilen farkl›l›klar göz önünde bulundurularak uygulan›r.
Zuckerman ve Merton bilimlerdeki de¤erlendirme modellerine yönelik yapt›klar› çal›ﬂma
sonucunda sosyal bilimlerdeki ret oran›n›n tabii bilimlerdekinden önemli bir düzeyde fazla
oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Bu durum Zuckerman ve Merton taraf›ndan sosyal ve tabii
bilimlerdeki konsensüs düzeyinin bir göstergesi olarak belirtilmiﬂtir. 11 Bu ç›kar›m
sonucunda sosyal bilimlerdeki biliﬂsel konsensüs düzeyi tabii bilimlerdekine göre daha
düﬂük oldu¤undan sosyal bilimlerdeki bir araﬂt›rman›n ret oran› daha yüksek olmaktad›r. Bu
durum ISI’daki dergi seçim sürecine de yans›maktad›r.
Dergilerin ret oranlar›n› belirleyen bir di¤er etkende her bilimsel alan›n kendine ait özel
normlar› olabilmektedir. Fizik bilimindeki “yanl›ﬂ oldu¤u ispatlanmad›¤› müddetçe o bilginin
yay›nlanabilece¤i” ilkesi bu duruma örnektir. Bunun dolayl› biçimde ISI veritabanlar›na
etkisi olmaktad›r.
Sosyal bilimler ve tabii bilimler aras›nda belirtilen bu farklar sanat ve beﬂeri bilimler ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha belirgin bir görünüm ortaya koymaktad›r.
‹nsan bilimlerinde yay›nlanan dergilerdeki at›f verileri sosyal ve tabii bilimlerdeki at›f verileri
için kullan›lan analiz modellerine aynen uymaz. Örne¤in bir 19ncu yy romantik roman›na
yap›lan at›flar ilkin yavaﬂça birikip daha sonra gevﬂeyip tekrar yükselerek zamanla oluﬂan
döngüler içinde uzmanlar›n konuya olan ilgileri ile birlikte dalgalanmalar gerçekleﬂtirebilir.
Bununla birlikte sanat ve beﬂeri bilimler kapsam›nda sunulan dergilerdeki yay›nlar referans
olarak a¤›rl›kla kitap, müzikal kompozisyonlar, sanat veya edebiyat çal›ﬂmalar›n› kullan›rlar.
Bunun sonucunda her ne kadar kullan›ﬂl› olsa da sanat ve beﬂeri bilimlerindeki at›f analizleri
dergi de¤erlendirme sürecinde ço¤u sefer faydal› olamamaktad›r.
‹nsan bilimlerindeki dergiler ISI Arts & Humanities indeksleme çal›ﬂanlar›ndan uzmanlar›n
deste¤i ile birincil editörler taraf›ndan seçilmektedir. Bunu yapmadaki amaç sanat ve beﬂeri
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bilimlerdeki alanlar›n birço¤unu ilgilendirecek kültürel olgununun karmaﬂ›k do¤as›n›
yans›tan üst içeriklerin toplanmas›d›r.
Elektronik Dergiler
Daha önce belirtildi¤i gibi ISI’n›n temel misyonu dünyadaki en önemli ve etki düzeyi yüksek
dergilerine eriﬂimi sa¤lamakt›r. Bu misyonumuz elektronik dergilerin kapsanmas› ve
de¤erlendirilmesini de kapsamaktad›r.
E- dergiler bas›l› ortamda geliﬂtirilen dergiler için yap›lan ayn› özenli seçim sürecine tabidir.
Dergilere ait yay›nc›l›k standartlar›, editoryal içerik, uluslar aras› çeﬂitlilik ve at›f verileri edergilerde de de¤erlendirilir.
Yay›nda zamanl›l›k standard›n›n de¤erlendirmesi e-dergiler için farkl›l›k arz edebilmektedir.
Bir e-dergi makaleleri biriktirerek belirli bir tarih aral›¤›nda yay›nlama yerine sabit bir tarih
aral›¤› olmaks›z›n makaleleri yay›nlama yöntemini uygularsa; bu durumda ISI 2-3 ayl›k güçlü
makale yay›nlama ak›m›n›n varl›¤›n› kontrol etmek üzere de¤erlendirmeler yapar.
Elektronik derginin format› ISI için çok büyük bir öneme sahiptir. Aﬂa¤›da bir elektronik
derginin format› konusunda ana hatlar› veren bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler do¤ru biçimde
makale at›flar›n›n yap›lmas›n› sa¤layarak makale at›flar›ndaki belirsizli¤in olas›l›¤›n›
azaltmada yard›mc› olur.
Aﬂa¤›da belirtilen ö¤elerin dergi format›n›zda varl›¤›n› temin edin:
• Dergi Baﬂl›¤›
• Yay›n Y›l›
• Uygulanabilmesi halinde cilt ve say› numaras›
• Makale Baﬂl›¤›
• Sayfa numaras› veya makale numaras› (Bunlardan herhangi biri zorunlu biçimde
olmal›d›r. Makale numaras› DOI - Digital Object Identifier- numaras› olarak belirtilemez.).
E¤er derginiz sayfa numaras› ve makale numaras›n› beraber verirse ikisini ayr› belirtin
ve birleﬂtirmeyin.
Örne¤in: Biotechnology. #23, pp. 6-10
• Yazar ad› ve adresini verin.
• DOI, PIIs (Publisher Item Identifiers) ve makale numaras› gibi bütün tan›mlay›c›lar›
s›n›fland›rarak verin.
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• Yay›n›n›n belirli tarih aral›klar› ile farkl› say›lar olarak yay›nlanmas› halinde her bir
say›da yay›nlanan makalelerin sayfa veya makale numaralar›n› veren içindekiler
tablosunu oluﬂturun.
Makale ve at›flardaki bu tan›mlay›c›lar› s›n›fland›rarak yay›nda düzenlemek ISI gibi
dizinleme hizmeti sunan firma ve kuruluﬂlar›n makaleleri do¤ru ve kullan›ﬂl› biçimde
referanslamas›nda yard›mc› olur.
• Yay›nlanan her say›daki bütün makaleler için tek ve benzersiz bir tan›mlay›c› olarak sayfa
numaras› veya makale numaras› verilmelidir. Makale numaras› bütün cilt içinde tek ve
benzersiz olmal›d›r. Ayn› cilt içinde bir numara farkl› say›lardaki iki makale için
verilmiﬂse orijinal makaleye eriﬂim ve referanslama konusunda belirsizlik oluﬂur. Bir
makaleye V 20, Biotechnology. 1, May 2002, ( yazar ad›n› ekleseniz dahi) say›s›nda
verilen makale numaras› ayn› ﬂekilde V 20, Biotechnology. 1 June 2002 tarihli say›s›ndaki
bir makale için de tekrar ediyorsa yay›n›n referanslamalar›nda kar›ﬂ›kl›klar oluﬂur.
Makale numaralar›nda tekrar›n oluﬂmamas› konusunda yay›nc›lar dikkatli olmal›d›r.
Bir yazar›n yay›nlam›ﬂ oldu¤unuz elektronik yay›nlara referanslar yapmas› halinde
yapmas› gerekenler aﬂa¤›da belirtilmektedir:
• Dergi Baﬂl›¤› (Dergi ad› k›saltman›z olarak standart bir biçim kullan›n ve di¤er dergi
adlar›yla kar›ﬂ›kl›¤a sebep olacak k›saltmalardan kaç›n›n)
• Uygulanabilir olmas› halinde cilt numaras›
• Uygulanabilir olmas› halinde parantez içinde say› numaras›
• Sayfa numaras› veya makale numaras› (sayfa numaras› veya makale numaras›
kulland›¤›n›z› aç›k biçimde belirtin)
• Yay›n Y›l›
Dergi Önerisi ‹çin
ISI veritabanlar›na dahil edilmek dergi önerilerinizi her zaman için memnuniyetle kabul
eder. ISI olarak pazar ve müﬂteri araﬂt›rmalar›m›z› düzenli olarak gerçekleﬂtirmekteyiz.
Bir dergiyi de¤erlendirmemiz için önermek istemeniz halinde Birleﬂik Devletler Philadephia
eyaletinde yerleﬂik THOMSON-ISI firmas› bünyesindeki Editoryal Geliﬂtirme Birimi ile
ba¤lant›ya geçin. Lütfen derginizin tam ad›n›, ISSN numaras›n›, editörün ad ve adresini ve
dergi yay›nc›s›na ait bilgileri bize iletin. Derginizin son güncel say›s› ve takip eden 2 veya 3
say›s›n› mümkün olan en k›sa süre içinde bize ulaﬂt›r›n. Derginize münhas›r özellikleri ve
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ayn› alanda yay›nlanan di¤er dergilerden nitelik ve nicelik olarak nas›l farkl›laﬂt›¤›n› izah
eder k›sa bilgiyi bize iletin.
Dergi numunelerinizi;
Publication Processing Department, ISI,
3501 Market Street,
Philadelphia, PA 19104 USA
adresine gönderin.
Tercüme ve Revizyon: Metin Tunc, Akademik Hizmetler, Mikro Bilgi Kay›t ve Da¤›t›m A.ﬁ.
Haz›rlayan: James Testa, Direktör, Editoryal Geliﬂim, Thomson-ISI.
Katk›lar: Maureen Handel, Angela Martello, Mariana Boletta, Ryan Joyce, Patricia Brennan
ve Beverly Bartolomeo.
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