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http://www.hurriyet.com.tr/gundem/akademide-oto-yikamaci-soku-41238970
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Güncel Haberler

https://twitter.com/AkaDedektif/status/1140300897525911559



Güncel Haberler

https://www.nytimes.com/2019/04/03/science/predatory-journals-ftc-omics.html



Güncel Haberler

https://www.theguardian.com/technology/2018/aug/10/predatory-publishers-the-journals-who-churn-out-fake-science



“
Bir ölçev hedef haline geldiğinde iyi 

bir ölçev olmaktan çıkar
Goodhart, 1984 



Ölçevler, ölçevler…

h-indeks

Dergi çeyrek dilimi

Makale etki puanı

Atıf sayısı

Makale başına düşen atıf sayısı

İş birliği sayısı

Yayın sayısı

…



09.01.2018 – YÖK yazısı

Sadece akademik teşvik

ödeneğine başvurabilmek

adına kitap ve dergiler

çıkarılması, uygun niteliği

haiz olmayan kitapların

uluslararası olarak

bildirilmesi, “akademik teşvik

yönetmeliğine uygun” ibareli

kongre ve dergi ilanlarına

sıkça rastlanması…



9 Mart 2019

Bundan sonra açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki

yağmacı dergilerde yayın yapanlar bu yayınlarını

akademik yükselmelerde kullanamayacaklar!



*Kara delik; uzayda bulunan ve ışığın dahi kaçamadığı çok çok 

güçlü bir çekim gücüne sahip olan kozmik gökcismidir.

https://bilimfili.com/kara-delik-nedir/



Yağmacı Faaliyetler
Yağmacı nedir?
Kalitesiz mi, sahte mi, para karşılığı mı?
Hepsi mi?
Hiçbiri mi?



Yağmacı vs. Sahte



Yağmacı vs. Sahte

*https://beallslist.weebly.com/hijacked-journals.html



Çabalar

Kara-beyaz 
listeler

Kural 
listeleri

Soruşturma 
ve destek 
kesintileri



Dergi seçimi
Asla bilmediğiniz, adını daha önce 
duymadığınız, tek bir makalesini 
okumadığınız dergiye yayın göndermeyin…



Yağmacı yayıncılarda 
makale yayımlayanlar…

Etik sorun 
olduğunu 

düşünmeyenler
Bilinçsizler Bilinçliler

Egitim

Farkındalık

çalışmaları

Performans

değerlendirmelerini

iyileştirmek

Etik sorun

olduğunu anlatmak

Ceza

İfşa

Unvan iptali

…



Dergileri ayırt etmek

 Dergi iletişim bilgisi

 Dergi kapsamı

 Editör kurulu

 Ücret politikası

 Makalelerin kalitesi

 Hakemlik süreçleri

 İndekslenme bilgisi

 Geri çekme politikası

 Yazarlara verilen garantiler

 Spam e-postalar

 …

Bu kadar kolay mı?



Dergi iletişim bilgileri sunulmalı
Doğrulanabilir bir adresi olmalı



Dergi bilgisi doğru gibi
görünebilir. 

Emin olunmalı!



Derginin kapsamı
Disiplinler arası? Alakasız

yüzlerce konu?



Nature ve Science da disiplinler arası. 
Her disiplinler arası dergi yağmacı değil. 



Editör kurulunda sarı çizmeliler
veya habersiz editörler…



Makale işlem ücretleri



Açık erişim vs Yağmacı yayıncılık

Açık erişimde altın ve yeşil yol

Her makale işlem ücreti talep
eden dergi yağmacı değil!



Dergide yayımlanan
makalelerin kalitesi



Uydurma metrikler



İndekslenme bilgisi



İyi indekslerde yer alan tüm
dergiler iyi mi?

Etki faktörü: 

31.667

Aynı yılda

Science’ın etki

faktöründen

yüksek!



İyi indekslerde yer alan tüm
dergiler iyi mi?

Sahte Ponte 2017’ye kadar

Scopus’ta dizinleniyordu!



Yayın garantisi

Makaleyi gönder Parasını öde
Hakem 

sürecinden 
geçsin

Yayımlansın

Her şey gerçek

olamayacak kadar

güzelse!



e-Posta daveti

İyi dergiler özel sayı çıkarmayacaklarsa çoğunlukla e-posta

ile yazı talep etmezler…



Konferanslar



Konferanslar



Son söz yerine…

 Kesin standartlar, listeler, kurallar…

 Karar vericiler

 Ölçme problem

 Kriterlerin uygulanması

 Tek ölçü herkese uymaz…

 Teşvik sistemlerinin olumlu-olumsuz etkileri
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