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TOPIC Ojop Platformu ve Dizinlenmeye İlişkin Genel Bilgiler 

 

 

PLATFORMA İLİŞKİN: 

1. WhatsApp Grubumuzda 108 Dergi Temsilcimiz bulunmaktadır. 

2. OJOP Paydaş Dergi Listemizde, 113 dergimiz yer almaktadır. 

İNDEKSLENMELERE İLİŞKİN: 

3. Journal Master List (İndeks listesinde, 113 toplam, 26 Aktif (Linkli) 87 henüz 
linkini almamış dergimiz bulunmaktadır. 

4. Paydaş dergilerimiz arasında, 25 TR DİZİNLİ ve 2 A sınıfı dizinlerde taranan 
dergimiz bulunmaktadır. 

5. Bazı paydaş dergilerimizin ya Dizinler menüsü hiç yok ya da Dizinler menüsü 
boş olduğu gözlemlenmektedir. 

6. Bu kısımların güncellemenmesi en başta dergilerimiz ve tüm katılımcılarımız 
için fayda sağlayacaktır. 

7. Bazı dergilerimizin listemizde linkli olsa da OJOP Platform and Indexing 
Association Logomuzu Dizinler menüsünde listelemediklerini 
gözlemlenmektedir. 

8. DİZİNLER menüsünü güncelleme konusunda sorun yaşayan dergilerimizin 
OJOP WHATSAPP Destek hattından yardım alabileceklerdir. 

OJOP ÇALIŞMALARIMIZA İLİŞKİN: 

9. OJOP PLATFORMU olarak, veritabanımız her geçen gün daha da 
gelişmektedir. Bir hafta içinde veritabanımızı, kimin hangi dergide temsil 
edildiği ve iletişim bilgilerinin son dört hanesi VERİ GÜVENLİĞİ ve kişisel 
bilgilerin gizliliği açısından karartılmış olarak jpg formatında paylaşılacaktır. 

10. Uluslararası statüde Bazı dergilerimizin bilim kurullarında YÖK, UAK ve 
üniversitelerin atama ve teşvik yönergeleri kapsamında en az 5 yabancı 
üniversiteden üye, yeni dönemde üçte birinin yabancı üyelerden oluşacak 
şekilde güncellemeleri yerinde olacaktır. 

PAYDAŞ DERGİLERİMİZE İLİŞKİN: 

11. Uluslararası Bilim Kurulunun güncellenmesi sürecinde yabancı üye bulmakta 
zorlanan dergilerimiz, WhatsAp grubumuzda konuyu dile getirerek, dergi 
kapsamlarına göre başka PAYDAŞ dergilerden yardım alabileceklerdir. 
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12. Hep birlikte katılmış olduğumuz Ankara’daki TR DİZİN eğitimine, TR 
Dizinden aldığımız liste kapsamında toplamda 150 civarında dergi katılım 
sağlamıştı. OJOP olarak şu anki paydaş sayımız, 110 ları bulmuştur. Bu 
istikrarla 200 paydaş dergiye ulaştığımızda dizinlenme veritabanımızı aktif 
hale getireceğiz. 

13. Dizinlenme veritabanımız aktif olduğunda, dizinlenecek her dergiye, 
sisteme sayılarını yüklemeleri için, kullanıcı adı ve şifre verilerek yükleme 
yapıması sağlanacaktır 

GELECEĞE DAİR VİZYONUMUZ: 

14. OJOP yönetimimiz ve paydaş dergilerimiz olarak, geleceğin dünyasının, 
dijital dünya olduğunu bildiğimizden bahisle, büyük veri (big data) 
ortamında, bu veriye, bilimsel camiada ülkemiz adına büyük paydaş olarak 
katılmak, bu verinin yönetişim ilkelerine ve etik ilkelere göre hakkaniyet 
ölçeğinde yönetimine katkı sunmak için, bu verinin METAVERSE 
açılımlarında gecikme olmaksızın ülkemiz adına yer almak için 
çalışmalarımızı yapıyoruz. 

15. Paydaş dergilerimizle hep birlikte daha müreffeh ve aydınlık dünya ümid 
ediyoruz. 
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