
Dergi ayarlarınızı beş adımda 
tamamlayabilirsiniz

1. Ayrıntılar

2. Politikalar

3. Başvurular

4. Yönetim

5. Görünüş

Bu rehberin devamında yukarıdaki 5 adım 
detaylı bir şekilde anlatılmıştır.



1. Adım: Ayrıntılar

 Derginin temel ayarları yapılır. 

1.1 İlk adım olan “Ayrıntıları Düzenleme”

alanı  altında,  öncelikle  genel  bilgiler

bölümü  doldurulur.  Burada  zorunlu

alanların  yanı  sıra  ISSN  bilgisinin  boş

geçilmemesi son derece önemlidir.  Çünkü

ISSN,  sadece  O  dergiye  ait  özel  bir

numaradır. 

Ayrıca  yine  bu  bölümde  yer  alan

kategoriler altındaki  konu  başlıklarından

dergiyle ilişkili olanının seçilmesi, derginin

DergiPark'ta  hangi  konu  alanı  altında

listeleneceğini  belirleyeceğinden   çok

önemlidir.

1.2 Temel  bağlantı  kısmında,  dergi  ile

iletişime  geçilecek  ilk  kişiye  ait  bilgiler

girilmelidir.



1.3 Teknik destek iletişimi için  DergiPark

sistem  yöneticisi  ile  birlikte  çalışabilecek

nitelikte bir kişinin bilgileri girilmelidir.

1.4 Dergi  adına  hazırlanmış  ve  sistem

tarafından  gönderilen  e-postalara  eklenen

imza  bölümü  e-posta  tanımlama  alanında

oluşturulur.

1.5  Dergi yayıncısına ait bilgiler girilir.

 

 



1.6  Varsa  sponsor  kuruluş/lar  bilgisi

ilgili alana yazılır. 

1.7 Desteğin kaynağı bölümünde sponsora

ait bilgiler açıklanır ve bu iki alan

doldurulduğu  takdirde  “Dergi  Hakkında”

sayfasında bilgi olarak görünür.



1.8 Derginin  arama  motorları  tarafından

dizinlenmesi,  derginin  görünürlüğünü

arttırır ve erişimi kolaylaştırır.  Bu nedenle

ilgili  alana  dergiyi  tanımlayacak  anahtar

terimler girilmelidir.

1.9 Dergi  geçmişi  alanına  girilen  bilgiler

“Dergi Hakkında” bölümünde bilgi  olarak

görüntülenir.



2. Adım: Politikalar

2.1 Derginin hangi konulardaki makaleleri

içereceği ve kapsamını belirten açıklama ile

yazar ve okuyucu bilgilendirilir.

2.2 Hakemlik  sürecinin  ayrıntıları  bu

bölümde verilir. Makalenin başvurusundan

itibaren hakemlik konusundaki  tüm süreci

ayrıntılı olarak açıklamak gereklidir ve bu

bilgi  “Dergi  Hakkında”  bölümünde

yayınlanır.



Hakemin  yapacağı  değerlendirmelerde

dikkate  alması  gereken  kriterler  ile  ilgili

bilgiler  bu  alanda  verilir.  Ayrıca,  hakem

değerlendirmelerinde  kullanılmak  üzere

hazırlanacak değerlendirme formu buradan

oluşturulur ve sistem üzerine eklenir.

Hakeme  sunulacak  makale  değerlendirme

süreci  ile  ilgili  seçenekler  bu  alanda

belirtilir.



Hakemlik  sürecinde  kullanılacak

değerlendirme  seçenekleri  bu  alandan

işaretlenir.  Değerlendirmeye  tanınacak

süre,  hakemlerin  ne  kadar  sürede

uyarılacakları  ve  hakem  puanlanması  ile

dergide  kullanılacak  hakemlik  sisteminin

seçimi bu alanlar işaretlenerek belirlenir. 

Hakeme  kolaylık  sağlamak  amacıyla  “tek

tıkla  hakem  erişimini  etkinleştir”  butonu

işaretlenmelidir.  Böylece  hakem kendisine

gönderilen  e-postadaki  linke  tıklayarak,

şifre  ile  giriş  yapmadan  makaleyi

görüntüleyebilir.

2.3  Derginin gizlilik beyanı bu alanda yer

alır.



2.4 Çok  yazarlı  makalelerde  bu  kutu

işaretlenirse, editör kararı gönderiyi yapan

yazarla beraber diğer tüm yazarlara da  e-

posta olarak gönderilir.

2.5 “Dergi  Hakkında”  kısmına  daha  fazla

bilgi eklemek istenirse buraya girilir.  Ekle

düğmesi  kullanılarak  birden  fazla  giriş

yapılabilir.

2.6 Dergi arşivi LOCKSS (Lots of Copies

Keep Stuff Safe) uygulamasını destekler.

2.7 Bu alana farklı hakem veri tabanlarına

ait  linkler  eklenir.  Dergisi  için  hakem

arayan editörlere kolaylık sağlar.



3. Adım: Başvurular

3.1 Yazar   Rehberleri  bölümünde,

yazarların makale gönderirken kullanacağı

rehberler oluşturulur.

Ayrıca  başvuru  hazırlık  kontrol  listesi

kısmında  da,  dergi  tarafından  yazarlara

makale  gönderimi öncesinde   işaretlemesi

zorunlu  olan  adımlar   belirlenir.  Bu

alanların hepsinin işaretlenmesi zorunludur.

İstenildiğinde yeni alanlar eklenebilir.



3.2 Telif hakkı Bildirimi ile ilgili açıklama

bu alana girilir.

Ayrıca yazarın makalesini gönderirken telif

hakkını  devretme  durumu  alttaki  iki

seçenek(ler)  kullanılarak  belirlenebilir.

Üstteki kutunun seçili olması önerilir.

3.3  Çıkar  çatışması  bölümünde,  daha  çok

tıp  ve  biyomedikal  alanında  makale

gönderecek  yazarlara,  bu  durumla  ilgili

olarak  belirtmeleri  gereken  alanlar

tanımlanır.



3.4 Çalışmalarını  dizinlemek  isteyen

yazarlar için ayrılan bu bölümde, yazarların

görmesini istediğimiz alanlar işaretlenir.

3.5 Derginin  açık  erişimli  dizinlerde

taranabilmesi  ve  indekslenebilmesi  için

kayıt ettirilmesi gerekir. 



3.6 Makale  başvuru  süreci

tamamlandığında,  yazara  iletilen  teşekkür

mesajının  gönderileceği  diğer  e-posta

adresi de belirlenir.

3.7 Atıf  Biçimlendirme  (İşaretleme)

Yardımcısı  ile,  editörün  ya  da  redaktörün

gönderiyi  düzenlemesi  sağlanır.  Editörler

yazarın  referans  listesini  harici  veri

tabanları  ile  karşılaştırır.  Bunun  için

yazarların  referans  listelerini,  gönderi

sürecinde  ilgili  alana  girmeleri  gerekir.  

Bu  süreç  dört  adımdan  oluşur:  

a) Bu  özellik  seçildiğinde,  yazarlar

referanslarını ayrı bir alan olarak sunarlar. 

b) Atıf  çekme  (Citation  extraction)

kısmında  yazarın  sağladığı  referans

listesindeki atıf bilgileri harici web servisi

bağlayıcıları  (connector)  ile  çekilir  ve

çözümlenir.



c) Atıf  veri  tabanı  bağlayıcıları  konfigüre

edilir.   Bu bağlayıcılar  editörlerin  yazarın

atıflarını kontrol etmesini sağlar.

d) Atıf  çıktısı  ayarları  yapılır.  Makale

gönderimi  esnasında  kullanılacak atıf  stili

(APA,  ABNT,  MLA vb.)  listeden  seçilir.

Atıf  işaretleme  yardımcısıyla  yazarın  atıf

versiyonu  ile  XML  olarak  yaratılan

versiyon karşılaştırılır.



4. Adım: Yönetim

4.1 Dergi  içeriğinin  açık  erişimli  olup

olmayacağı ya da abonelik sistemi kullanıp

kullanmayacağı durumu bu alandan seçilir.

Bu  alanda  doldurulacak  bilgiler  “Dergi

Hakkında”  başlığı   altında  politikalar

bölümünde gösterilir. 

         

 

Ayrıca  makalelere  erişim  için  kullanıcı

kaydının  koşulları  yine  bu  alandan

belirlenir. 

Dergiye  üye  kaydı  yapılırken  hakem

seçeneğinin  sunulmaması  önerilir.  Çünkü

üyelerin yazar olarak kaydolup hakemlerin

editörce  atanması  dergi  süreci  açısından

daha sağlıklı olacaktır.



4.2 Derginin hangi sıklık ve biçimde yayın

yapacağı bu alanda belirtilir.



4.3 DOI  veya  benzeri  kayıt  sistemi

kullanılarak,  makale  ya  da  dergi  sayıları

için  tanımlayıcı  belirteçler  bu  alanda

işaretlenir. 

İçindekiler  listesindeki  sayfa  numaraları

elle  girilmek  istenirse  bu  seçenek

işaretlenir.

4.4 Dergi  yöneticisinin  ana  sayfadan

yapacağı  duyuru  alanı  buradan

etkinleştirilir  ve  bu  alanda  görünmesi

istenen ek bilgi buradan girilir.



4.5 Sayfa  Düzenleyici  ya  da  redaktörler

(Copyeditors)   gramer  ve  dilsel  netlik

açısından  makaleleri  inceler, kullanılan

sözcüklerin anlaşılır ve yerli yerinde olması

için  yazarla  birlikte  çalışır,  derginin

bibliyografik ve metinsel formatına uygun

olmasını  sağlar  ve  Mizanpaj  Editörü  için

temiz, düzeltilmiş bir kopya hazırlar. Bu iş

için ya redaktör atanır ya da bu işi editörün

yapması seçeneği işaretlenebilir.

4.6 Mizanpajcı  (Layout  Editor)  kopya

editörlüğünden geçmiş makaleleri, derginin

elektronik  yayın  için  seçtiği  formata

(HTML, PDF, PS, vb dosyaları)  çevirerek,

kolay  okunabilecek  şekilde  uygun  sayfa

düzeni yapılmış dizgi tablası haline getirir.

Bu  bölümde  ayrıca  mizanpaj  yönergesi

düzenlenebilir  ve  mizanpaj  şablonları

oluşturulabilir.



Bu  seçenek  ile   mizanpajcıya  makalelere

referans  linkleri  eklemesi  için  yönerge

hazırlama imkanı sağlanır.

4.7 Son  okuyucu  ya  da  düzeltmen

(proofreader) derginin yayınlandığı değişik

formatlarda  hazırlanmış  dizgi  tablalarını

dikkatle  baştan  sona  okur, gördüğü

tipografi  ve format hatalarını kaydeder ve

düzeltmesi için Mizanpaj Editörüne bildirir.

Bu iş için ya düzeltmen atanır ya da bu işi

editörün yapması seçeneği işaretlenebilir.



5. Adım: Görünüş

5.1 Derginin  web  üzerinde  görünümü  ile

ilgili  düzenlemeler  buradan  yapılır.  Dergi

ana sayfa başlığı bölümünde, ana sayfa da

en  üstte  görüntülenecek   başlık  (header)

seçilir. Sadece metinden oluşabileceği gibi

resimden  de  oluşabilir.  Dergi  logosu

sayfanın  en  üst  sol  köşesinde  (başlığın

solunda) yer alır.

5.2 Dergi  giriş  sayfası  içeriği   kısmında,

derginin tanımı yapılır ve ana sayfa görseli

yerleştirilir.



Dergi  ana  sayfasında  son  sayının

içindekiler bölümü gösterilebilir.

5.3 Ana  sayfa  dışındaki  sayfaların

görünümü  düzenlenir.  Ana  sayfa  ile  aynı

görünüm  istenirse  5.1'de  yapılan  işlem

burada da tekrar edilir.

Dergi  favori  simgesi  ile  URL'de

görüntülenecek favicon ayarlanır. 



Alternatif başlık ile header (başlık) kısmı

yazılan  HTML   kodu   ile  yeniden

tasarlanabilir.

5.4 Dergi sayfa altlığına yazılanlar dergiye

ait  her  sayfanın  altında  görüntülenir.  Bu

alanda ISSN veya telif hakkı bildirimi gibi

bilgiler yer alabilir.

5.5 Başlık  (header)  altında  yer  alan

yönlendirme  (navigasyon)  çubuğuna

eklenecek  yeni  başlıkların  oluşturulduğu

bölümdür.



5.6 Bu  bölüm  altında  dergiye  bir  tema

seçilebilir  ve  istenirse  biçem  dosyaları

(style  sheet)  yüklenebilir.  Ayrıca  içerik

bloklarının oklar ile yerleri değiştirilebilir.



5.7 Yazarlar, okuyucular ve kütüphaneciler

için  notlar  bölümleri  bu  alan  üzerinden

doldurulur  ve  dergi  web  sayfasının  sağ

bölümünün alt kısmında gösterilir.

5.8 Bu bölümde, dergi sayfalarında yer alan

listelerde  gösterilebilecek  madde  sayısı

ayarlanır.


