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Yazar Açısından Makale Değerlendirme Süreci 
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Editöre notlar 

Yazarlara gönderilecek notlar  



Kişiye özel  

Kabul 

Ret  

Majör düzeltme  

Minör düzeltme  



Herhangi bir tartışmaya girilmez 

Hızla yanıt verilmesi beklenir 

Minör Düzeltme İstemi 



Yazının danışmanlar ve editörün beklentileri doğrultusunda 

düzeltilirse yayınlanma potansiyeli olduğunu gösterir 

Düzeltme istemi kabul anlamına gelmez 

Majör Düzeltme İstemi 



 
Tüm eleştirilerin  yanıtlanması 

Nazik yanıt verilmesi 

Kanıt kullanılması 

Eleştirilere Yanıt Vermede Temel Kurallar 



 
Önce eleştirilerin amacını anlamak 

– Bir süre tanıyıp, bir gün sonra tekrar bakmak 

Her bir eleştiri makaleyi geliştirme için bir fırsattır 

Eleştiriler kişisel olarak alınmamalıdır 

Önerilen değişiklikler tekrar tekrar gözden geçirilmelidir 

Yazar için önemli olmayan bir değişiklik okuyucular için önemli 
olabilir 

 
Editörün amacı yazıyı ret etmek değil, derginin kalitesini 

korumak ve geliştirmektir 

Hakemin görevi bir makalenin yayınlanmaya en uygun 

hale getirilmesidir 

Eleştirilere Yanıt Verme-1 



Önce plan yapılmalı 

Editörün eleştirilerine yanıt verilmeli 

Her bir danışmanın eleştirilerine ayrı ayrı yanıt verilmeli 

Hiçbir eleştiri ya da düzeltme atlanmamalı 

Süresi içinde düzeltme yapılmalı, süre alacaksa editöre bildirilip 

ek süre istenmeli 

Makale yazarcasına özen gösterilmeli 

Her bir yanıt yazarlar ve danışmanlar ile editör arasında olumlu bir 

iletişim kurulmasını sağlar. 

Eleştirilere Yanıt Verme-2 



Bilimsel ve sistematik olmalı 

Eğer bir bölümde tümüyle değişiklik yapıldıysa bölümde 

değişiklik yapıldığı bildirilmeli 

Az sayıda kelime, cümle eklendi ya da çıkarıldıysa tek tek 

bildirilmeli 

Yapılan değişiklikler için sayfa ve paragraf numarası verilmesi 

düzeltmelerin daha kolay izlenmesini sağlar 

Kısaltma istendi ise mutlaka yapılmalı 

– Font ve stil değişimi yapılarak kısaltma havası asla 

verilmemeli 

 

 

 

  

Eleştirilere Yanıt Verme-3 

Son hali gözden geçirilip, yazılım kontrol edilip, 

yeniden adlandırlıp (ör. Versiyon1) gönderilir 



 

 

Yanıt verirken danışman eleştirilerini de eklemeli 

– Danışman notları ile verilen yanıtlar arasında font farkı olması daha 

anlaşılır hale getirir 

Eleştirilere Yanıt Verme-4 



Danışmanlara yanıtı da içeren bir mektup 

– Mektup + Liste 

– Mektupta bazı açıklamalar + Liste 

– Sadece liste 

– Sadece mektup (danışman eleştirilerine yanıt vermeden) 

Mektup Hazırlama 



 

Hitap şekli önemli 

Danışmanlara ve editöre çabaları için teşekkür 

Yapılan değişiklikleri göstermeli 

Ek öneri ve düzeltmelere hazır olduğunu hissettirmeli 

Kullanılan dil saygılı olmalı 

 

Eleştirilere Yanıt Vermede İncelikler 





Makale değiştirilmemeli 

İlk gönderilen metin üzerinde değişiklikler yapılmalı 

Değişiklik yapılmadığı halde yapılmış gibi göstermemeli 

Yapılmaması Gerekenler 

Danışmanlar tarafından istenilen tüm 

düzeltmeleri yaptım!! 



 
Danışmanların eleştirilerinde katılınmayan yerler olabilir. 

Hepsinin yanlış olduğu düşünülüyorsa önce dinlenmeli, ara 

vermeli, bir başka gün tekrar gözden geçirilmeli 

Eğer söz edilen yerin anlaşılmadığı düşünülüyorsa önce neyin 

yanlış anlamaya yol açtığını bulmaya çalışılmalı 

Eleştirilerde Katılınmayan Konular Varsa-1 

Unutulmamalıdır ki yazı için emek harcanmış ve 

yetkin kişiler tarafından değerlendirilmiştir. 



Hiçbir eleştiriye yanıt vermeden ve düzeltme yapmadan yazının 

kabul etme şansı olmayacaktır. 

Sadece katılınmayan kısımlar için açıklama yapılmalı, diğerleri 

düzeltilmeli 

Açıklama bilimsel ve özenli olmalı 

Eleştirilere yanıt çok uzun olmamalı 

– Ortalama 1-3 sayfa 

– Uzun açıklamalar güvensizlik oluşturur 

 

Eleştirilerde Katılınmayan Konular Varsa-2 



Nazik olmalı, 

Dayatıcı olmamalı 

Sakin olmalı 

Alçak gönüllü olmalı 

Aşağılayıcı, ezici ifadeler kullanılmamalı 

Takdir kullanılmalı 

Sempati kullanılmalı 

Bilimsel olmalı 

Yaklaşım Tarzı 



Önce editör ikna edilmeli 

Ön yargı olduğu veya farklı bakış olduğu düşünülüyorsa 

suçlamak yerine, farklı bakış açıları olabileceğini belirterek 

anlatılmalı 

Yeni kaynaklar, kanıt  hatta görüş alınarak dikkatli ve öz bir 

açıklama yapılıp editöre gönderilmeli 

 

Eleştirilerde  Haksızlık Olduğu Düşünülüyorsa 



Örnek  Mektup 

Sayın Editör,. ______ 

………. başlıklı,…. sayılı makalemize düzeltme önerileriniz ve tekrar 

göndermemizi istediğiniz için teşekkür ederim. 

Önerilere göre makalede düzeltmeler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler altta 

belirtilmiştir: 

1- Açıklama,………….. 

2-Açıklama……… 

3-Açıklama 

4- Danışman eleştirilerine katılınmayan yerler ve gerekçeleri altta 

açıklanmıştır:…… 

 (bu  değişiklikler ayrı bir liste olarak da verilebilir) 

Eleştirileri karşıladığımızı, istenilen değişiklikleri yaptığımızı ve makalenin 

yayın için hazır hale geldiğini umut ediyoruz. 

Saygılarımla. 

Dr. Necla Tülek 



Olmaması Gereken Örnekler 

Yazar yanıtlarını danışmanların yanlışı ya da eksikliğini 

bulmak üzerine kurmamalıdır. 



Makaleler Niye Reddedilir? 

Çalışmanın bilimsel açıdan önemsiz olması 

Çalışmanın orjinal olmaması 

Hipotezin test edilmemesi 

Yöntemin yanlış seçilmesi 

Pratik zorluklar nedeniyle planlanan yöntemin dışına çıkılması 

Kötü çalışma dizaynı 

Yetersiz örneklem 

Kontrol grubu yok/yetersiz 

İstatistiksel analiz yanlış/uygunsuz 

Bulgularla desteklenmeyen sonuçlar 

Çıkar çatışması 

Kötü yazım 



Düzeltme Sonrası Reddedilme 

Açık olmamak 

Düzeltme yapılmasına gerek duyulmayan 

konuların açıklanmaması 

Güven vermemek 



Ret Edilen Makaleler İçin 

Düzeltmelerle sorunun aşılacağını düşünülüyorsa 

Ret etme gerekçesi açık değilse 

Çalışma ve veri analizi ile ilgili bir eleştiri yoksa 

Daha çok tartışma ve yorumla ilgili eleştiriler varsa 

– Düzeltmeler yapılıp yeniden başvurulabilir 

– Önce editöre düşünceleri ve değişimleri açıklayan bir mektupla 

bildirilmeli, sonra gönderilmeli 

 

 



Asla Yapılmamalı! 

‘’Benim gibi … başarılı birinin bu dergiye bir yazı göndermesi 

bir onurlandırma olarak alınması gerekir iken hangi yetkinlikteki 

danışmanlar ret kararı verebildi?’’ 



İyi Bir Makale ve Dergi Kalitesi için 

Yazar(lar), danışmanlar, editör, basımevi aynı titizlikte 

çalışmalıdır. 



TEŞEKKÜRLER 


