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Araştırma Konusu/Problem Belirlenir

• Araştırmacı kendisi konuyu seçer
– Örnek: Jüpiter’le haberleşme, İntergalaktik İnternet

• Avrupa Topluluğu Çerçeve Programları (Horizon 
2020), TÜBİTAK benzeri araştırma destek
kurumları belirli konularda proje çağrısı yapar
– Örnek: TÜBİTAK 1003 Nörodejeneratif Hastalıklar

• Kamu / özel sektörden istek gelebilir
– Örnek: Epilepsi hastalarının düşme riski

• Şirketin iş alanlarında çalışılır (Ör:NETAŞ ArGe)
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Araştırma Sorusu / Yöntemleri

• Araştırmacı daha önceki araştırmacıların ya hiç
düşünmediği ya da cevabını bulmadığı bir
araştırma sorusuna/problemine yönelik
çalışmalar yapar

• Çalışmalarında deneyler, ölçümler, benzetimler, 
analizler yapabilir

• Önerdiği çözümün literatürdekilere üstünlüğünü
deneylerle gösterir
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Daha önceki Araştırmalar
• Bir araştırmaya başlamadan önce diğer

araştırmacıların o konuda neler yaptıklarına
bakılır
– Google Scholar
– IEEE Xplore
– IEEE Surveys and Tutorials
– Araştırma konusunda saygın dergiler, konferanslar
– Arxiv
– …
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Araştırma Altyapısının Kurulması
• Araştırmayı yürütebilmek için değişik altyapılar

gerekebilir:

• Bu konuda bilgisayar ve teleiletişim konularında
çalışanlar çok şanslı, çoğu zaman bir bilgisayar ve
bir İnternet bağlantısı yeterli olabilir.

• Kimi zaman ise, daha büyük ve/veya pahalı, 
konuya özel donanımlar (yönlendiriciler, ağ
anahtarları, algılayıcılar, DGX-1 benzeri derin
öğrenme sunucuları), yazılımlar gerekebilir.
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WeCare Testbed
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Çözüm Önerileri ve Gerçeklenmesi
• Geçmişte bahsi geçen araştırma çalışmalarına

bakarak bu konuda hangi yaklaşımların daha iyi
sonuç vereceğini kestirip, çözüm olabilecek
yazılım/donanım/sistem tasarımları yapılır.

• Daha önceki bilgi ve teknik birikim ve beceriler
kullanılarak tasarlanan sistem veya yazılım
gerçeklenir. (Örneğin üzerlerindeki 8-10 değişik
algılayıcı olan akıllı telefonlar üzerinde bu
konuya özel bir yazılım geliştirilir.)
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Fall Detector Application on a Smartphone

Tracking epilepsy patients
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Gerçeklenen Çözümlerin Başarım Değerlendirilmesi

• Tasarlanan ve gerçeklenen sistem/yazılım
istenilen sonucu veriyorsa, değişik senaryolar
kullanılarak, aşağıda üç yöntemden uygun
olanlarla, deneyler yaparak, detaylı bir başarım
değerlendirmesi yapılır
– Analiz

– Ölçme

– Benzetim
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Düşme Deneyleri

100×
+

=
FPTP

TPPrecision

100×=
GT
TPRecall

Method Recall (%) Precision (%)

Daubechies (D12) 88 59

Morlet (N=36) 89 55

Meyer (N=32) 85 95

Gaussian (N=24) 86 46

Biorthogonal (3.5) 90 50

iFall (Alternative) 62 33

- 5 kişi, 20 tekrar: 100 düşme senaryosu
- Değişik dalgacık tiplerinin başarım karşılaştırması
- iFall benzeri rakip tekniklerle karşılaştırma
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Araştırma Deneyimi ve Sonuçların Sunulması

• Bahsi geçen araştırma problemi, tasarlanan ve
gerçeklenen sistem/yazılım, bulunan özgün
çözümler ve sonuçlar geçmiş çalışmalarla
karşılaştırmalı olarak konferanslarda ve
dergilerde sunulur.

• Bu yayınlar hakemler tarafından değerlendirilir,
önerilen değişiklikler yayına eklenir.

“Gökhan Remzi Yavuz, Mustafa Eray Koçak, Gökberk Ergun, Hande Özgür Alemdar,
Hülya Yalçın, Özlem Durmaz İncel, Cem Ersoy, A Smartphone Based Fall Detector
with Online Location Support, in Proc. of PhoneSense'10, Zurich, Switzerland,
November 2010.”
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Araştırmacıları Tarayan Veri Tabanları

• Web of Science
• Google Scholar
• SCOPUS
• DBLP
• ORCID ID (Open Researcher and Contributor Identifier)
----------------------
• Yayınlar
• Atıf Sayıları
• H-endeksi
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Yayın/Dergi Türleri

• Çalıştay, Sempozyum, Konferans Bildirileri

• Makaleler
– Tutorial ve Surveyler

– Letters (Görece daha kısa 3-4 sayfa)

– Magazin Makaleleri (Genel Okuyucular)

– Dergi (Transaction/Journal) Makaleleri

– Dergilerin belirli bir konuya özel sayıları (bilinen takvim, kısıtlı yer)

• Dergi Tipleri
– Yayın ücreti olmayan klasik dergiler

– Open Access ücretli dergiler
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Yayın Evleri

• Saygınlığı Bilinen Yayınevleri
– IEEE

– ACM

– Elsevier

– Springer

• Kabul Edilir Dergiler: MDPI Sensors (IF 2.475)

• Predatory Yayınevleri ve Dergiler (Kaçınmalı)
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Dergi Endeksleri

• Science Citation Index (SCI)

• Science Citation Index Expanded (SCIE)

• Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

----------------------------

• Engineering Index

• Emerging Sources Citation Index

• …
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Makalenizi Yazmadan Önce Dergi Seçmeli
Ama Nasıl? Nereden Başlamalı?

• Kendi konunuzdaki surveyde diğer işler nerelerde yayınlanmış, özellikle
son yıllarda?

• Araştırmanıza ve sonuçlarına ne kadar güveniyorsunuz?

• Ne kadar vaktiniz var?

• Elsevier Journal Finder: 

https://journalfinder.elsevier.com

• Impact Factor

• Article Influence Factor (1 average) excludes self references

• Response Time

• Acceptance Ratio
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Yazmadan Önce Dergiyi Seçmek

• Makalelerinizi, konuşmalarınız gibi, nerede
kullanıldıklarına/yayınlandıklarına göre adapte
etmeniz gerekecektir. 

• Tıp dergisine mi Bilgisayar Mühendisliği
dergisine mi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi
dergisine mi yazıyorsunuz?

• Letter/kısa mı? Uzun mu?

• Magazin mi? Genel dinleyiciye mi hitap ediyor?

• Kabul oranı çok mu düşük?
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Dergiyi Seçince

• Check instructions for authors (sayfa sayısı, format)
• Son yıllarda yayınlanmış sizin konuya benzer makalelere

stil ve içerik açısından bakmakta yarar
– Section başlıkları, uzunlukları
– Referans sayısı
– Deney boyutları / denek sayıları (konular tazeyken küçük olur

gittikçe büyür, low hanging fruit phenomena)
– O camia sonuçları hangi formatta görmek istiyor?
– Hangi metrikleri kullanıyorlar? Accuracy mi? F-measure mi? 

p-value mı? Jitter mı? Variance control için neler bekliyorlar?
– Methodology ya da discussion section var mı, nerede?
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Yayınlanma Süreci - 1

• Instructions for Authors kısmında tanımlanamış
dergi kısıtlarına (sayfa sayısı, tablo şekil sayısı, 
referans sayısı, font boyu, satır arası benzeri
format kısıtları) uyan makale web üzerinden
yayınevi sistemine girilir.

• Dergiye bir alan editörü atanır
• Editör makaleyi konuya hakim 2-4 hakeme

değerlendirme için yollar

• Birkaç ay içinde hakemler makale hakkında
yorumlarını editöre yollar
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Yayınlanma Süreci - 2

• Editör hakem yorumlarına göre şu kararlardan birini
verir:
– Olduğu gibi kabul edildi (neredeyse imkansız J

– Kısa sürede yapılabilir küçük değişikliklerle kabul edildi
(minor revision)

– Biraz zaman alacak değişiklikler sonrası yeniden
değerlendirilecek (major revision, yeni deneyler sonuçlar
gerektirebilir)

– Reddedildi (bir daha gözümüz görmesin L

– Reddedildi ama düzeltip yeniden yollayabilirsiniz !
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Yayınlanma Süreci - 3

• Çoğunlukla makalelerimiz ilk turda minor veya
major revision alıp 4-8 haftada istenilenleri yapın
dendiğinde:
– Hem hakemlerin ve editörün isteklerini yerine getirecek

şekilde makaleyi revize edip sisteme yeniden gireriz

– Hem de tek tek tüm hakem yorumlarına cevap veren ve o 
konuda ne yaptığımızı anlatan bir “response to reviewers” 
dokümanını sisteme gireriz:

• Reviewers comment:

• Response:

• Action:
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Yayınlanma Süreci - 4

• Gördüğünüz gibi yayınlanma süreci genellikle oldukça
uzun. Bu nedenle erken başlamakta yarar var.

• Bir veya birkaç revizyondan sonra kabul alan makaleler
hala editörlerden, referansların formatından, yazar
fotoğraflarına kadar başka isteklerle karşılaşabilir. 

• Bu aşamadan sonra son bir kontrol için yazarlara geri gelen
proof kopyasından sonra önce elektronik olarak yayınlanır, 
sonra cilt, sayı ve sayfa numarası alarak yayınlanır. 

• Bazı kurumlar bu son aşama olmadan (TÜBİTAK, 
BÜVAK) makaleyi yayınlanmış kabul etmeyebilir. Bu 
yayınların durumu yayınlanmak üzere kabul edilmiş
sayılır.
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Yayını Sisteme Girerken İstenebilir

• Her bir yazarın katkısı
• Yazarların ORCID ID’lerinin Scholar One ID’leri ile

eşlenmesi (IEEE’de başladı!)
• Yazarların bio ve fotoğrafları
• Cover letter (başka bir yerde yayınlamadık, …)
• Daha önce konferansta kısmen yayınlandı ise, fark ve ilk 

hali
• 3-5 hakem adayları
• Conflict of Interest nedeniyle istenmeyen hakemler
• Data availability statement
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Yayında Kimler Yazar Olur?

• Kısa cevap: Araştırmayı yapan ve makaleyi yazan
lisansüstü (bazen lisans) öğrencileri ve danışmanları (bazen
postdoclar) yazar olur.

• Yazarlar: Çalışmanın hem araştırma hem yazma kısmına
katkıda bulunur.

• Yazarlık hem bir hak hem bir sorumluluktur. Örneğin
makaledeki her türlü etik konudan da sorumluluk üstlenilir.

• Dikkat! İlerde özgeçmişinizde görmek istemeyeceğiniz bir
dergide yayın yaparsanız bir daha GoogleScholar
geçmişinizden çıkaramazsınız.
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How to Read a Paper?
• The reviewer do not have too much time
• (S)he will read your paper in three passes
• First Pass

– Only Title/Abstract/Intro/conclusion/section titles
• It is highly likely that the paper will be judged

in the first pass
• If the first pass is negative, (S)he may not even

make the second and third pass
http://blizzard.cs.uwaterloo.ca/keshav/home/Papers/data/07/paper-reading.pdf

http://blizzard.cs.uwaterloo.ca/keshav/home/Papers/data/07/paper-reading.pdf
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Makalenin Yapısı - 0

• Önce seçilen dergi ve konunuza uygun bir outline  
(iskelet) çıkarmalı

• Eşyazarlardan gelen geri beslemeleri de kullanarak
pek çok iterasyon ile yavaş yavaş bu iskeletin içini
doldurarark ilerlemeli

• Henüz çizilmemiş şekil ve tablolar boş eklenebilir
• Her versiyonu ayrı ayrı saklamalı -version control
• Eşyazarlara kendi kısımları için deadline’lar vererek

ilerlemeli (Hocalar bottleneck olmamaya çalışmalı J
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Makalenin Yapısı - 1

• Title

• Abstract

• Introduction

(Orta Kısım Dergiden Dergiye Alandan Alana Değişebilir)

• Background and related works

• Problem definition / system description

• Solution technique

• Experiments and results

• There may be Discussion, Limitations or Methodology sections

• Conclusion

• References

• Acknowledgements: Such as DPT TAM project, H2020 or TUBITAK XYZ project, …
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Makalenin Yapısı – 2: İlk İzlenim

Bu ilk üçlü çok önemli, çünkü hakem bu ilk üçlüden ilk izlenimini ediniyor ve gerisini ona
göre olumlu ya da olumsuz bir şekilde okuyor.

• Title: Çarpıcı, az ve öz
Anahtar kelimelerle arama yaptığınızda sadece TITLE ve yazarlar bilgisi çıkıyor!

Yazarlar ve Sıraları (Bizde genelde tez öğrencisi başta)
• Abstract: Aslında abstract bir micro-makale gibi, motivasyon, araştırma sorusu, 

katkılarımız hepsini içermeli ama lafı uzatmamalı
• Introduction: Dergiye, varsa special issue konusuna göre, doğrudan konuya girerek

– motivasyon (okuyucuyu heyecanlandırmalı), 

– literatürde açık kalan neleri kapatıyor bu çalışma, 

– katkılar (contributions, originality), 

– en sonunda organization of the paper. 

Tek bir makalede çok katkı da beklenmiyor. Çok fazla konudan bahsedince odaklanma
kayboluyor. Çok iş varsa belki de birden çok makale gereklidir.



29 of 47

Makalenin Yapısı - 3

Background and Related Works - 1
(concatanation of several papers değil!)
• Bu kısımda anlatılan işeri bir karşılaştırma tablosuna koyup, en son satırda da 

sizin işin farkı gösterilebilir. Bu tablonun kolonları sizin işin farkını yansıtmalı.
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Makalenin Yapısı - 4

Background and Related Works - 2
Bütün camia “plagiarism” konusunda çok hassas. FBE gibi pek çok
yayınevi de Turnitin benzeri yazılımlar kullanıyordur.

• Kendi makalelerimizden bile çok uzun blok alıntı yapamayız.
• Başkalarının yaptığı bir işten bahsederken tüm referansları [9] 

formatında cite ediyoruz.
• Doğrudan alıntı yapmak gerekirse “  ” arasında veriyoruz.
• Survey bile yazarken başka bir makaleden şekil alırken hem 

copyright sorunu var mı diye control edip, hem caption içinde
referansını veriyoruz.

• Uncited referans diye bir şey yok! 
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Makalenin Yapısı - 5

• Problem definition: Araştırma sorusu nedir?

• Solution technique / system description
– Preferably a system level block diagram

– Algorithms

– All the technical details such as

• Signal preprocessing

• Feature extraction, feature seclection

• Classifiers

• Class imbalance handling

• Ground truth collection

• …
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Makalenin Yapısı - 6

Experiments and results (evidence)
• Describe the experimental setup, the computers and software 

used during the experiments are given at the beginining
• Identify system and workload parameters and factors
• Two phase experiment design

– 1st Phase: Many Factors Two Levels
– 2nd Phase: A few significant factors and many levels

• Variance Control (repetitions of experiments)
• Carefully selected metrics representing all outcomes

– E.g. if there is loss in the network presenting delay is not sufficient
• Present results in tables or graphs but not both (watch 

journal’s style)
• Present just the facts
• Runtimes are also reported 
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Makalenin Yapısı - 7

Makalenin başı önemli olduğu gibi sonu da önemli !

Pek çok zamanı az hakem büyük ihtimal sadece makalenin
başı ve sonuna bakabilir !

• Conclusion: Yapılanları, katkıyı, orjinal yanları özetleyen
ve future works ile biten kısım. 

• Acknowledgements: Hem fonlanan proje raporları bunu
bekliyor, hem de bu çalışmaya maddi destek veren bir
kurum olması çalışmanızın kuvvetini arttırıyor. 

• References: sufficiently many and fresh, 2-4 from the 
target journal, full biblio info (yazarlar, dergi, vol., tarih)
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İngilizce Ana Dilimiz Değil - 1

İlk izlenimden bahsetmiştik: Makalenin kabul edilir bir
İngilizce ile yazılmış olması da gerekli şartlardan biri.
- Kendiniz yazdıklarınızı okuyun ve düzeltin, çoğunluk

yazar kendi dokümanını okumuyor
- Eşyazarlar (danışmanınız da!) birbirlerinin yazdıklarını

okusun
- Laboratuvarınızdaki (ya da yakınlarınız arasındaki) 

İngilizcesi iyi arkadaşlarınızdan okumalarını
isteyebilirsiniz

- Grammarly benzeri yazılımların ücretsiz ve makul
ücretli servislerini kullanın
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İngilizce Ana Dilimiz Değil - 2

- Çok karışık ve değişik “tense”lere gerek yok, kendi
yaptıklarınızı simple past tense ile anlatabilirsiniz. Daha
önceki yazarların işlerinden bahsederken present tense 
kullanabilirsiniz.

- Et al., i.e., e.g. gibi kısaltmalar kullanacaksanız dikkat!
- Such as dedikten sonra etc. yok. Buna benzer kurallar

için “Elements of Style” benzeri kaynaklara
danışabilirsiniz.

- Word, Overleaf benzeri editörlerin spellchecker’larının
uyarılarına dikkat edin
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Tek Sorunumuz İngilizce de Değil - 1

Bilimsel makale yazmak edebi eser yazmaktan farklı
- Sadece “fact”lere dayalı yazmalıyız, deney sonuçlarımızı

aktarıp, yorumlayabiliriz. Yapmadığımız deneylerin
sonucu da şöyle çıkar diye düşünüyorum yazmamalıyız.

- Kısa cümleler kullanın: 6-7 satır uzunluğunda cümlelerin
başını sonunu takip etmek mümkün olmayabilir.

- Bir paragraph bir fikir
- Tekrarlardan kaçının: 4 satırda üç kez “our unobtrusive 

stress detection system” geçerse okuyucunun (hakemin) 
içi bayılır.
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Tek Sorunumuz İngilizce de Değil - 2

- Eğer bir kelimeyi, ya da cümleyi attığımızda bilgi kaybı
olmuyorsa o kelime/cümle gereksizdir. Marifet kısa
yazmakta. Lafı uzatmak çok sık yediğimiz bir fırça! 

- Section başlıkları, Şekil ve tablo caption’ları generic 
olmasın (System Description, The Algorithm, Our 
Results)

- Tüm şekil, grafik, tabloların stillerinin birbirine ve o 
derginin genel stiline uyması, şekillerin anlamlı
boyutlarda olması beklenir.

- Sayfalarda anlamsız büyük boşluklar olması hakemlerde
bu işe özen gösterilmemiş, şişirilmiş hissi yaratabilir.
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Reddedilirseniz Dünyanın Sonu Değil !

• Diyelim her seferinde kabul oranınız ½, aslında daha
yüksek olacak şeilde yazmak ve dergi seçmek isteriz.

• Aynı makalenin her seferinde hakem yorumlarına göre
revize edilmiş halini üç ayrı dergiye yollasak, hepsi de 
bağımsız olarak aynı olasılıklarla kabul red kararı verse, 
her üçünden de reddolma olasılığı 1/8. Kabul 7/8 :-)

• Revision sırasında hakemler ne derlerse haklıdır :-(
• Farklı dergiye giderken, aklınıza yatmayan hakem

yorumları konusunda birşey yapmadan sadece yapıcı
eleştirileri dikkate alabilirsiniz. “Response” yok. 
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Personal Domain Specific Checklist - 1
Before submitting your paper please check the following:
• Impact Factor sufficiently large, Response Time sufficiently small
• Have you read the instructions for authors? How many pages, one or two columns, …
• Is your paper, a survey, a magazine paper, a research paper, a research letter? 

Expectations of the journal? Coverage of the journal in terms of topics and style, ...
• Have you seen several similar papers in the same journal so that you can follow the 

desired style: similar section titles, number of references, target audience, ...
• Attractive Title
• Strong, Attracting (to the point, containing originality) Abstract. Please remember that 

Abstract is like a mini/micro paper. It should contain the motivation, originality, 
methods and hint of results.

• Introduction: is it focused, does it have the motivation, does it end with the 
contributions and layout of the paper?

• "Does the introduction provide sufficient background and include relevant references”
• A use case may help describing the motivation
• Arguments why this approach is particularly suitable, or how it relates to others
• Novelty, list of contributions …
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Personal Domain Specific Checklist - 2

• In the Related Works Section: Novelty demonstrating related works table, this 
section should not be a concatenation of short sentences from each reference. The 
last row of the table will contain your proposal and clearly demonstrate the 
differences and originality of your work

• Is it scalable? easy to apply to the population?
• Problem Description if needed (otherwise motivation describes the need for this 

work
• Except Intro and Conclusion non-generic section titles should be prefered
• Some journals expect Background and/or Methodology as separate sections
• System/Solution description (including a high level diagram, figure), methodology
• Sufficient detail about each subsystem or stage
• Information on preprocessing, feature extraction, classification Framework
• Information about the smartwatch, device, etc. How data is handled? 
• "Questionnaire explanation and justification? Which threshold for classification? 

Can we apply regression?”
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Personal Domain Specific Checklist - 3

• Why these signals? The justification should be provided?
• Raw data, example of data cleaning
• Comparision of raw signals in different classes?
• Justification of window size/type/overlap
• Why these features? (References)
• Feature Selection? 
• How machine learning models formed? 
• Classification? Parameter selection? Are the parameters fine tuned?
• Cross validation? Separate Test set? 
• Are the methods adequately described? 
• Results starting with Experiment Design
• Total Size of the data? How many participants? How many hours, days.
• Demography? Age, Gender of the participants
• Ethics/consent procedure



42 of 47

Personal Domain Specific Checklist - 4

• Handling of imbalance? Deletion of majority? Smote?
• How is the data treated when there are missing labels?
• How is data treated when it contains noise? 
• "How many trials were collected per participant per day and 
• The distribution of data in different states/classes
• Details of data collection
• How many participant completed? How many taken out of study?
• Is the research design appropriate?
• Are the results clearly presented? Just the facts. No speculation. Figures and tables 

but not both for the same results.
• Are the conclusions supported by the results?
• "The system/solution should be compared with other system that was used in real-

life situation in the context of key parameters such as accuracies, algorithms, signal 
qualities, and complicity in data processing.”
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Personal Domain Specific Checklist - 5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11kcfieoD02Vtrju5ljjfm-zcqZsH0zHHuKnuhWnpx3Q

• Not only acccuracy, AUC, F-measure, Recall, ERR, etc.
• Comments on results (discussion)
• Limitations?
• To the point Conclusions stressing novelty, significant findings? Do we compare 

with prior works?
• Reviewers should not say: Countless Spelling mistakes :)) Grammarly like 

services can be used
• References: sufficiently many, fresh, preferably containing several from the target 

journal
• Acknowledgments with propoer project numbers.
• Biographies and pictures if needed
• Data and the code for reviewers? Maybe at least feature vector....

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11kcfieoD02Vtrju5ljjfm-zcqZsH0zHHuKnuhWnpx3Q
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Yayın yapmayı geciktirirseniz  J
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Araştırma Faliyetleri Keyifli Olabilir J
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Yayınlar İyi bir Yemek ile Kutlanabilir J
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