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B

ir makalenin yayınlanma sürecinin başlangıcı, ilgili çalışmanın dizayn aşamasına kadar gider. Çalışma bittikten sonra yayınlamak
için dergi arayışına çıkmaktansa, daha tasarım aşamasında hangi dergilerin söz konusu çalışma için uygun olabileceği ile ilgili bir
fikir sahibi olunması, önerilen bir durumdur. Özellikle bilimsel araştırma alanında deneyimsiz olan araştırmacılar, çalışmaları için uygun
dergiyi belirlemekte güçlük yaşayabilmekte ve yağmacı dergilerin tuzağına düşebilmektedirler. Burada yeterli süpervizyon eksikliği
kadar, araştırmayı çabuk yayına dönüştürmekle ilgili kaygılar da olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Unutulmamalıdır ki bir araştırmanın
bilimsel güvenilirliği olmayan bir dergide yayınlanması, yazara fayda değil zarar getirecektir. Yağmacı bir dergide yayınlanan bir çalışma
bilimsel çevreler tarafından tanınmadığı gibi yazarların etik dışı yayın yaptığı suçlamasıyla karşılaşmasına ve diğer çalışmalarına da
şüphe ile bakılmasına neden olacaktır (1).
Herhangi bir dergiye makale göndermeden önce, o dergi ile ilgili detaylı bir araştırma yapmak son derece önemlidir. Yağmacı dergilerin
hangileri olduğu ile ilgili yayınlamış uyarı listeleri bulunmaktadır (2). Ancak bu listelerin sürekli olarak güncellenmeye gereksinimi vardır
ve tek kaynak olarak kullanılmamalıdırlar. İyi bir yöntem, bazı dergileri sürekli takip etmek, o dergilerin okuyucusu olmak ve o dergide
yayınlanan makaleler ile ilgili genel bir fikir sahibi olmaktır. İyi bir araştırmacı, bilimsel sürecin sadece veri toplama ve analiz aşamasında
yer almamalı, aynı zamanda ilgili literatüre hâkim bir okur olmalı, hatta hakemlik de yaparak bilimsel yayıncılık ile ilgili farklı açılardan
deneyim sahibi olmalıdır.
Bu bağlamda, tanımak ve kaçınmak için, yağmacı dergilerin belirgin özelliklerinin bilinmesinde fayda vardır (3). Bu özellikleri dört
kategoride sıralayabiliriz:
1) Makale yükleme öncesinde yalan iddialarla reklam: Şeffaflık, gerçek bilimsel dergilerin en önemli özelliğidir. Yağmacı dergiler
ise, dergilerinin tarandığı indekslerden yayın ücretlerine kadar birçok konuda yalan söylerler (4). Derginin belirtilen indekslerde taranıp
taranmadığı, ilgili indekslerin web sayfalarına girilerek kontrol edilmelidir. Bazen de dergi isimleri, saygın başka dergilerin isimlerine
benzetilerek yazarlar yanıltılmaktadır. Yayın kurulu alanda hiç tanınmayan isimlerden oluşuyorsa ya da yayın kurulunda yer alan bazı
saygın ve bilinen araştırmacıların burada yer aldıklarından haberleri yoksa, bunlar uyarıcı belirtilerdir. Aşırı övgülerle dolu, acele makale
yayınlama davetleri, yağmacı dergilerin sık başvurdukları diğer kandırma yöntemlerindendir. Bir derginin makale yayınlama ücretinin,
dergi web sitesinde açıkça belirtilmeyip, yazının kabulünden sonra açıklanması da bir yağmacı yayıncılık özelliğidir (5).
2) Makale değerlendirme sürecinde bilimsel hakemlik olmaması: Bir derginin çevrimiçi yayıncılık sisteminin olmaması ve yazının
dergiye bir e-posta ile gönderiliyor olması kuşkuları artıran bir durumdur. Yağmacı dergiler yayınladıkları materyalin bilimsel kalitesini
umursamadıklarından, genelde her şeyi yayınlama eğilimindedirler. Normalde bir yazının dergiye ilk yüklenilmesinden, kabul edildiği
takdirde basılmasına kadar geçen süre, hakemlik sürecinin ne kadar süreceği bilinemeyeceğinden belirsizdir ve bu konuda kesinlikler
veren veya ultra-hızlı değerlendirme vaatlerinde bulunan dergilere şüphe ile yaklaşılması yerinde olacaktır. Yağmacı dergilerde
makaleler, bilimsel bir incelemeden geçmediği için, yazarlara hatalar ya da yanlış çıkarımlar ile ilgili uyarıda bulunacak kimse yoktur.
Oysa iyi bir hakemlik süreci, yazarlar için hatalarını görmelerine ve makalelerini geliştirmelerine yarayan bir eğitim fırsatıdır ve bu da
zaman almaktadır.
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Öne Çıkan Noktalar
Yağmacı dergilerin dört temel özelliği şunlardır:
•

Makale yükleme öncesinde; yalan iddialarla reklam
yaparlar.

•

Makale değerlendirme sürecinde; gerçek bilimsel
hakemlik sunmazlar.

•

Makale basıldıktan sonra; indekslenme ve ulaşılabilirlik
sorunları vardır.

•

Asıl hedefleri para kazanmaktır.

3) Makale basıldıktan sonra, indekslenme ve ulaşılabilirlik
sorunları: Bir araştırma makalesi yayınlamanın en önemli amacı,
yazındaki diğer çalışmalarla beraber bir bütünün parçası olmak, bilimsel
bilginin inşasına katkıda bulunmaktır. Bir makale ile ilgili olarak yazarın
ve derginin sorumluluğu makale yayınlandıktan sonra da devam eder.
Çalışmanın çeşitli platformlarda duyurulması, indekslerde yer alarak konu
ile ilgilenenlerin erişimine açık olmasının sağlanması ve yorum ya da soru
olduğunda yanıt verilebilmesi, gerekirse veri paylaşımı yapılabilmesi,
yayın sonrası işler arasındadır. Saygın indekslerde yer almayan bir yayın,
konu ile ilgilenen diğer yazarlar tarafından bulunamaz, okunamaz, atıf
alamaz ve amacına ulaşamaz.
4) Asıl hedefleri para kazanmaktır: Açık erişim yayıncılık, bilimsel
bilgiye ulaşımı ve bilginin yayılmasını kolaylaştıran, okurun herhangi bir
ek ücret ya da kısıtlama olmaksızın makalelere ulaşmasını sağlayan ve
makalelerin finansmanının genelde araştırmacılar tarafından karşılandığı,
bugün Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenen bir sistemdir (6).
Gelişmiş ülkelerde makale yayınlama ücretleri dergilere genelde yazarlara
fon sağlayan kurumlar tarafından ödenmektedir, gelişmekte olan
ülkelerde ise yazarların kişisel kaynaklarından bu ücretleri karşılama oranı
daha yüksektir (7). Her makale yayınlama ücreti alan dergi, yağmacı dergi
değildir, fakat yağmacı dergiler, bilimsel açık erişim yayıncılık sisteminin
sahte varyasyonlarını üreterek bunun üzerinden para kazanmak
amacı güderler. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse; Amerika Birleşik
Devletleri’nde gerçekleşen bir yargılamada, bir yağmacı yayıncının 50
milyon doların üzerinde finansal zarara neden olduğu ortaya çıkmıştır
(4). Sayıları ve yol açtıkları zararlar giderek artma eğiliminde olduğundan,
teknolojik ve bilimsel gelişmenin zayıf noktalarından faydalanmaya
çalışan yağmacı dergileri tanıyabilmek ve kaçınabilmek her gün daha da
önemli hale gelmektedir (8).
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yağmacı dergiler ile ilgili 2021 yılında
aldığı uyarı kararı ile yukarıdaki özelliklerden bir kısmını listelemiş ve
akademik yükselmelerde yapılacak değerlendirmelere çerçeve çizme
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amacı gütmüştür. Bu uyarılara göre herhangi bir derginin Q1, Q2
veya Q3 sınıfında yer alması, makale basım ücreti alma durumundan
bağımsız olarak yağmacı olmadığının bir göstergesi olarak sunulmuştur.
Q4 sınıfında yer alan ve makale basım ücreti alan dergilerin akademik
değerlendirmelerde kullanılabilmeleri için ise, derginin 2010 yılı
öncesinden beri basılmakta olmasına ve derginin bir branş derneği,
üniversite, enstitü veya bilimsel bir kurumun resmi yayın organı olmasına
dikkat edilmesinin altı çizilmiştir. Gerçekten de bir derginin bilimselliği
kabul görmüş bir kurum tarafından çıkarılması ve süreklilik arz ederek on
yıllar öncesini kapsayabilen geçmiş arşivinin varlığı, derginin niteliğine
dair önemli göstergelerdir.
Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin resmi yayın organı olan Nöropsikiyatri
Arşivi, 1964 yılından beri kesintisiz yayımlanmaktadır. 58 yıllık süreklilik
arz eden dergi arşivin açık erişimle ulaşılabilir durumda olması, derginin
özgün yanlarından biridir. 1994 yılında Excerpta Medica’nın EMBASE
veri bankasına katılmış olan (9), 2009’dan beri SCI-E’de, 2013’ten beri
Pubmed’de indekslenmekte olan Nöropsikiyatri Arşivi’nin güncel etki
değeri (Thomson Reuters Impact Factor) 1,066’dır. Dergimize 2021 yılında
gönderilen yazılar için makale ret oranı %70,6’dır. Çok atıf alabilecek,
yüksek kalitedeki makaleleri yayınlama gayemiz nedeni ile ret oranımız
da yüksek olmaktadır. Kurucuları arasında, Türkiye’deki birçok ruh sağlığı
kurumunun da kurucusu olan Mazhar Osman’ın yer aldığı 100 yıllık bir
derneğin yayın organı olarak, ülkemizdeki bilimsel yayıncılığın kalitesini
daha da yukarı taşımak için çalışmaya devam etmekteyiz.
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