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Seçici Olun
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.
• Geliﬂen bilimsel trendlerde yerini alm›ﬂ veya alma sürecinde olan güçlü bilimsel
alanlardaki içeri¤i derginizde iﬂleyin.
• Derginiz ile iﬂlemek üzere belirlemiﬂ oldu¤unuz bilimsel alanlarda temsil etti¤iniz
araﬂt›rmac› kitlenin global ve bölgesel çerçevede yeterlili¤ini analiz edin.
Kalitenizde ve Standartlar›n›zda ‹stikrar› Sa¤lay›n
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.
Dizine dahil olmuﬂ dergiler sürekli bir denetime tabidir.
• Derginin yüksek standart ve kalitesini korumas›, dizindeki varl›¤›n› sürdürmesi için
ﬂartt›r.
Yay›n›n zamanl›l›¤› de¤erlendirme sürecindeki en temel standartlardan biridir. Bir derginin
beyan edilmiﬂ yay›n aral›¤›na ba¤l› olarak yay›nlanmas› dizine al›nma seçim sürecinde ilk
eleme kriteridir.
• Derginizin beyan edilmiﬂ olan yay›nlama aral›¤›na ba¤l› olarak istikrarl› biçimde
yay›nlanmas›n› temin edin.
ISI, dergideki kaynak makalelere global eriﬂebilirli¤i sa¤layan uluslar aras› editoryal
konvansiyonlara derginin uyma düzeyini de¤erlendirir.
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• Konvansiyonlarda belirtilen;
- Bilgilendirici dergi baﬂl›klar›,
- Tam tan›mlay›c› makale baﬂl›klar›,
- Özetçeler,
- At›fta bulunulmuﬂ olan referanslara ait tam bibliyografik bilgiler,
- Yazarlara ait tam adres bilgileri,
derginizde bulunmal›d›r.
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.
• Kullan›lan k›saltmalar›n veya kuruluﬂ adlar›n›n standart biçim ve düzende olmas›n›
sa¤lay›n.
Makale baﬂl›¤›, özetçe ve anahtar kelimelerin ‹ngilizce olmas› temel öneme sahiptir. At›f
yap›lm›ﬂ referanslar›n ‹ngilizce olmas› önemle önerilmektedir.
• Derginizde yay›nlanan makalelere ait baﬂl›k, özetçe ve anahtar kelimelerin ‹ngilizce
biçimini temin edin.
Hakem kurulu de¤erlendirme sürecinin yay›nlanan içerikler için uygulanmas› dergi
standard›n›n en önemli göstergelerinden birisidir.
• Derginizde sundu¤unuz bilimsel araﬂt›rma içeri¤inin kalitesi ve at›f yap›lm›ﬂ referanslar›n
yeterlili¤ini sa¤lamak için seçmiﬂ oldu¤unuz bilimsel alanlarda otorite kiﬂilerden oluﬂan
hakem kurulunuzu bulundurun.
Derginin uluslar aras› çeﬂitlilik düzeyi, di¤er bir deyiﬂle co¤rafik temsil düzeyi ISI
de¤erlendirme ölçütlerinden biridir.
• Derginizde yay›nlad›¤›n›z kaynak makale yazarlar› ve makalede at›f yap›lm›ﬂ yay›nlar
listesinde geçen yazarlar›n uluslar aras› çeﬂitlili¤e veya belirlemiﬂ oldu¤unuz co¤rafik
bölgeyi yeterli temsil düzeyine sahip olmas›n› sa¤lay›n.
At›f Analizleri
Yay›nlardaki at›flar bir yay›n›n içerik kalitesini göstermekten çok yay›n›n camiadaki etkisini
ve ününü gösterir. ISI de¤erlendirme sürecinde at›f kay›tlar› kullan›lmaktad›r.
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• Derginizde yay›nlanm›ﬂ makalelerin yapt›¤› at›flara ait istatistikleri sa¤layarak belirli
aral›klarla analiz edin.
• ISI dizinlerinde derginizde yay›nlam›ﬂ oldu¤unuz makalelere yap›lm›ﬂ at›f istatistiklerini
sa¤layarak belirli aral›klarla analiz edin.
Kendi kendine yap›lm›ﬂ at›flar da de¤erlendirme sürecinde dikkate al›nmaktad›r. 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.
• Derginizde yay›nlanm›ﬂ makalelerin derginize yapt›klar› at›flara ait istatistikleri sa¤lay›n.
Bu istatistikleri bilimsel alanlar›n›z›n özel koﬂullar› göz önünde bulundurarak belirli
aral›klarla analiz edin.
Elektronik Dergiler ‹çin
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.
Elektronik derginin format› ISI için çok büyük bir öneme sahiptir.
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› 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.
Bir yazar›n yay›nlam›ﬂ oldu¤unuz elektronik yay›nlara referanslar yapmas› halinde yapmas›
gerekenler:
• 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 Önerileriniz ‹çin
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,
- Dergi yay›nc›s›na ait bilgileri,
- Derginizin son güncel say›s› yan›nda takip eden 2 veya 3 say›s›n›,
- Derginize münhas›r özellikler hakk›nda k›sa bilgiyi,
mümkün olan en k›sa sürede aﬂa¤›da verilen adrese göndererek bize ulaﬂt›r›n.
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