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Başlarken …

• Akademi, bilimsel bilginin üretildiği yer

• Bilimsel üretim süreci

• Bilim, sorun çözme yöntemlerinden biri
o Gelenekler, Hukuk, Otorite, Bireysel deneyimler, Medya, 

Sağduyu

• Bilimsel yöntem
o Yapılandırılmış, düzenli, sistematik

o Doğru olma olasılığı yüksek, hata olasılığı düşük

2Kaynak: Neuman, 2008, s. 3
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Nicel araştırma sürecinin aşamaları
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1. Konu seçimi

2. Araştırma 
sorusu

3. Araştırmanın 
tasarlanması

4. Veri toplama
5. Verileri 

analiz etme

6. Verileri 
yorumlama

7. Başkalarını 
bilgilendirme

KURAM

Kaynak: Neuman, 2008, s. 22



Akademik dergiler

• Ulusal ya da uluslararası

• Hangi dergi ulusal, hangi dergi uluslararası?

o Tüm yayınlar Türkçe

o Türkiye dışı yazar sayısı çok az ya da hiç yok

o İngilizce öz/özet yer almıyor

o Nasıl karar verilecek?

7



Yayın türleri

• Araştırma makalesi (research article)

• Derleme (review)

• Örnek olay incelemesi (case study)

• Kitap değerlendirmesi, yazılım/veri tabanı 
değerlendirmesi

• Editöryal yazı, editöre mektup, düzeltme vb.

• Hakemli / Hakemsiz
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Hakemli yayın süreci

• Hakem denetimi öncesi süreç

• Hakem denetimi

• Hakem denetimi sonrası süreç
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Yazar Editör Hakem Editör Yazar



Hakem denetimi öncesi

• Konunun uygunluğu

• Sayfa sayısı, kelime sayısı, tablo-şekil sayısı 
sınırlamaları

• Şablona uygunluk?

• Benzerlik tespiti?

• Metodolojik kontrol?
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Hakem denetimi

• Yazı kaç hakeme gönderilecek?

• Hakemlerin yazıda odaklanması gereken şeyler 
neler?

• Bir cümle bile yorum/eleştiri gerektirmeyen yazı 
var mıdır?

• Yapıcı eleştiri!

• Değerlendirme formları
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Değerlendirme formları
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Değerlendirme formları

13



Değerlendirme formları
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Değerlendirme formları
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Açık hakemlik

• Hakemlik türleri

• Tek körleme, çift körleme

• Bilimsel iletişim için ideal olan hangisi?

• Yaygın olan hangisi?
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Hakem denetimi sonrası

• Hakemlerin kararı nihai karar mı?

• Editör onaylayıcı mı, karar verici mi?

• Son kararı editör mü hakem mi verir/vermeli?

• İki hakemin kabul verdiği bir yazı kabul edilmek 
zorunda mı?

• İki hakemin red verdiği yazı kabul edilebilir mi?

• Bir kabul bir red alan yazı ile ilgili süreç nasıl 
işleyecek?

• Tezden üretilmiş bir makale iki hakem tarafından da 
reddedilebilir mi?
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