
 

 

 



 

 

Değerli Genç Araştırmacılar, Öğrenciler, Geleceğin Akademisyenleri; 

Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi; dünyanın lider bilim ve sağlık tabanlı bilgi ve bilgi çözümleri 

sağlayıcısı olan Elsevier’i Yıldız Teknik Üniversitesi’ne getiriyor.   

 
Elsevier ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi 

5 Mart 2015, Perşembe günü Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki Genç Araştirmacılar icin Yazar Semineri’ne 

davet ediyor. 

Davutpaşa Kongre Merkezi Yeşil Salonu 

“Uluslararası Makale yazılırken nelere dikkat edilmeli?” 

İyi araştırma; yayın yapmayı, yaygın bir biçimde okunmayı ve diğer araştırmacılar ve toplum tarafından dikkate 

alınmayı hak eder. Hâlihazırdaki araştırma (fonlar ile destekleme) ortamında yayın yapmak araştırma yaptığınız konuda 

başarılı olmanızı gerektirir. Bu durum da “Hedefe nasıl ulaşırım?” sorusunu ortaya çıkarır.   

"Hedefe ulaşmak" özellikle üç unsura dayalıdır: 

 

1) Araştırma bulgularınız için mümkün olan en iyi yayın stratejisini belirleme yetisi.  

 
2) Makalenizi yazmak için mümkün olan en iyi yol. 

 

3) Editörler ile en etkin etkileşim. Bunun için temel başarı kendinizi okuyucuların, eleştirmenlerin ve editörlerin yerine 

koymaktır.  

 

Dergi seçiminde ise dikkate alınması gereken önemli konular araştırma kalitesinin gerçekçi değerlendirilmesi ve sizin 

amaçladığınız araştırmanın hedef kitlesidir.   
Metin yazmanın sanatı sadece bir “altın kural” uygulaması değildir.  Okuyucularınıza “kendi hikayenizi”  cazip bir 

biçimde anlatmanız ve olağan hatalardan ve eksikliklerden kaçınmanız gerekir. Kaçınılabilen hatalar sizin yazınızın 

gereksiz yere reddedilmemesine neden olur. 

Bu prensipleri sürekli uygulayarak ve yayın sürecini ve editör, eleştirmen beklentilerini anlayarak çok daha başarılı bir 

yazar olabilirsiniz.  
Tüm bu hedeflere nasıl ulaşağınızı öğrenmek ve başarılı bir yayın yapmak için aklınızda olan tüm sorulara cevap 

bulmanız için sizi Elsevier Genc Yazar Seminerine ve veritabalari egitimine davet ediyoruz.  

Lütfen 03 Mart 2015 tarihine kadar kayıt olunuz. Kayit icin: https://www.surveymonkey.com/s/C5HPRLN  

 
Kayıt yaptırmak isteyen Y.Lisans ve Doktora öğrencileri Göreviniz bölümüne "Öğrenci"; Görev Yapılan Fakülteye ise 

öğrenim gördüğü enstitüyü yazabilirler.  

    
ELSEVIER YAZAR SEMINERİ 

Program ve Gündem  

Tarih: 5 Mart 2015, Perşembe 

Yer: Yildiz Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kongre Merkezi Yeşil Salon 

Kayıt:  https://www.surveymonkey.com/s/C5HPRLN  

13:00-13:10 Yayıncının sorumlulukları? Yayınevinin görevleri? 

 
13:10-14:00 Başarılı Yayıncılık İçin İpuçları –  Dünya çapında bir makale nasıl hazırlanır? Bu makale nasıl yayınlanır? 

·         İyi bir metin nedir? 

https://www.surveymonkey.com/s/C5HPRLN
https://www.surveymonkey.com/s/C5HPRLN


 

 

·         Makalenizin kabul edilmesi için neler gerekli? 

 
14:00-14:20 Kahve Molası 

 

14:20-15:00 Hakem Değerlendirmesi, Yayıncılık Etiği ve Telif Hakları 

 
15:00-16:00 Akademik arastirmalarinizda veritabanlarini ve referans araclarinizi nasil daha verimli kullanirsiniz? 

ScienceDirect, Scopus, Mendeley uygulamali egitimi. 

 
16:00-16:15 Sorular ve Cevaplar 

  


