Atölye
Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?

KLİMİK Dergisi’ne Gelen Yazıların
Değerlendirilme Süreci

Most scientists regarded the new streamlined
peer-review process as ‘quite an improvement.’

• Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
(Klimik) Derneği’nin süreli yayın organıdır.
• Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.
Yıl içinde gerektiğinde özel sayılar da yayımlanabilir.
• Klimik Dergisi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında
tanı, tedavi ve korunmaya ilişkin temel ve uygulamalı araştırma
makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, olgu sunumları ve editöre
mektuplar yayımlar.

• Klimik Dergisi, EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning,
EBSCO, DOAJ, ProQuest ve Index Copernicus tarafından
dizinlenmektedir.

YAZIM KURALLARI

• Gönderilen makalelerin Uluslararası Tıbbi Editörler Kurulu’nca hazırlanan
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly
work in Medical Journals’daki kurallara uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Metnin
orijinaline http://www.icmje.org, Türkçesine ise http://www.ulakbim.gov.tr adresinden
ulaşılabilir.

YAZIM KURALLARI

• Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum,
kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.
• Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce başka bir yerde
yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş
olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir ön bildirinin bitmiş biçimine yer
verilebilir.
• Yayımlanması istenen metnin herhangi bir bölümünde çıkarılması istenen bir
bölüm olduğu takdirde de yine bir yazıyla başvuru yapılır ve gerekli değişikliğin
yapılması istenir.
• Yayımlanması istenen metin herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çekilmek
istenirse yine nedenleri açıklayan bir yazıyla başvuru yapılır.

YAZIM KURALLARI

• Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için ilgili uluslararası anlaşmalara uygun
(Helsinki Declaration of 1975, revised 2002 http://www.vma.net/e/policy/b3.htm, “Guide for the care and use of laboratory
animals” - http://www.nap.edu/catalog/5140.html) etik kurulu onayı
gerekmektedir.

YAZIM KURALLARI
• Anahtar sözcükler, Medical
Subject Headings’e uygun
olarak verilmelidir
(http://www.nlm.nih.gov/mesh
/MBrowser.html).

• Kaynaklar için Amerikan
Ulusal Standardlar Enstitüsü
standard stili temel
alınmalıdır
(http://www.ncbi.nlm.nih.go
v/books/bv.fcgi?rid=citmed.T
OC&depth=2).

YAZIM KURALLARI

• Dergi başlıkları, “MEDLINE için Dizinlenen Dergiler Listesi”nde kullanılan formata
uygun olarak kısaltılmalıdır (ftp://ftp.nlm.nih.gov/online/journals/lsiweb.pdf)
(HOCAM, BU LİNKİ BEN AÇAMADIM).
• KLİMİK Dergisi’nin diğer yazım kurallarına http://www.klimikdergisi.org/ adresinden
ulaşılabilir.

• Yazarlar makale gönderimlerini derginin online makale kabul sistemi
üzerinden yaparlar (http://www.klimik.dergisi.org).

KLİMİK DERGİSİ YAYIN KURULU

BAŞ EDİTÖR
Haluk ERAKSOY
YARDIMCI EDİTÖR
Necla TÜLEK
YAYIN KURULU
Sıla AKHAN
Servet ALAN
Sema ALP-ÇAVUŞ
Alpay AZAP
Nur BENZONANA
Çağrı BÜKE
Oral ÖNCÜL
Suzan SAÇAR
Süda TEKİN-KORUK
İSTATİSTİK EDİTÖRÜ
Önder ERGÖNÜL

• Metnin dergide yer alabilmesi için
en az iki bilimsel danışmanın
değerlendirmesinden sonra Yayın
Kurulu’nca da uygun görülmesi
gerekir.
• Yayın Kurulu yayın kurallarına
uymayan metinleri yayımlamama,
düzeltmek için yazarlarına geri
gönderme ve biçim olarak yeniden
düzenleme yetkisine sahiptir.

• Yazarlar onay formunu
doldurarak, makalelerinin telif
hakkını Klimik Dergisi’ne
bıraktıklarını, bilimsel katkı ve
sorumluluklarını ve çıkar
çatışmasına yol açabilecek mali
ya da diğer ilişkilerini
açıklamalıdır. Bu formun tüm
yazarlar tarafından imzalanmış
olması gerekir.

Makale değerlendirme akış şeması
Yazar makaleyi online sistemden gönderir

Makaleye Editör ataması yapılır
Editör makalenin dergiye uygun olup olmadığına karar verir

Uygun değil
Makale değerlendirilmeden yazar(lar)a geri
gönderilir

Uygun

Editör makaleyi değerlendirmesi için iki ya da üç
hakeme gönderir
Editör değerlendirmeleri
okur ve ilk kararını bildirir

Hakemler makaleyi okur,
değerlendirme ve eleştirilerini
gönderir

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
1. Teknik Değerlendirme
• Yazarların çalıştıkları kurumun adından ve araştırmanın gerçekleştiği bölüm veya
kurumun adından ana metinde söz edilmemelidir. Aksi takdirde yazarlardan bu
bilgiyi çıkarmaları istenir.
• Makalenin içerik bakımından KLİMİK Dergisi’nde yayımlanmaya uygun olup
olmadığına karar verilir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
2. Editör Atama
• Makaleye Yayın Kurulu üyeleri arasından editör ataması yapılır.

• Editör hakem atamadan önce:
• Yazar(lar)dan gerekli gördüğü önemli değişiklikleri talep ederek makaleyi
kapsamlı revizyon yapılması, yeni bilimsel verilerin eklenmesi ve
eksikliklerin tamamlanması koşuluyla değerlendirilmek üzere reddedebilir.
• Dergi formatına uygun görmediği makalenin farklı dergilerde
değerlendirilmesini önererek reddedebilir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
2. Editör Atama

EDİTÖRLER İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
• Makale dosyasında yazar(lar)ın ve çalıştıkları kurumun adı ve araştırmanın
gerçekleştiği bölüm veya kurumun adı açıkça belirtilmiş mi? Makale gizlilik
prensibine uygun mu?
• Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (key words) MESH sistemi kullanılarak mı
seçilmiştir?
• Kullanılan araç, program ve testlerin üretici firmaları ve menşe ülkeleri belirtilmiş
midir?
• Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için ilgili uluslararası anlaşmalara uygun etik
kurulu onayı alınmış mıdır?
• Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum,
kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmiş midir?
• Dil ve ifade yönünden yanlışlar var mıdır? En sık yapılan yanlışlar hangileridir?

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
2. Editör Atama

•
•
•
•
•

OLASI SORULAR
Makale neden iki danışman değerlendirmesinden geçmelidir? Üçüncü bir
danışmanın görüşüne ne zaman başvurulabilir?
Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce başka bir yerde
yayımlanmış ya da yayımlanmak üzereyse ne yapılır?
Metnin herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çekilmesi mümkün müdür?
Özel Sayılar ve Konsensüs Raporları için uygulanan farklılıklar var mıdır?
Editör değerlendirmesi için önerilen ideal süre nedir?

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
3. Hakem Atama
• Editör makaleyi değerlendirmesi için iki ya da üç hakeme gönderir.
• Editör makale yazarları arasında yer almıyorsa veya yazar ile aynı kurumda
çalışmıyorsa makaleye hakemlik yapabilir.

• Atanacak danışmanlar uzmanlık kategorilerine göre seçilir.
• Hakemlerin Yayın Kurulu üyesi olması gerekmez.

Editör ve yazarlar hakem aktivitelerini online
sistem üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile
giriş yaparak diledikleri zaman
görüntüleyebilirler.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
4. Hakem Değerlendirmesi
• Hakemler online değerlendirme sistemine girerler.
• Belirli kriterler üzerinden Değerlendirme Skorlaması formunu doldururlar.
• Karar bildirirler:
• Değişiklik yapılmadan yayınlanabilir.
• İstenilen değişiklikler yapıldıktan sonra yayınlanabilir.
• İstenilen değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilmesi
gerekir.
• Yayınlanamaz.
• Yazara ve Editöre notlarını online sistem üzerinden iletirler.
OLASI SORULAR
• Hakem değerlendirmesi için önerilen ideal süre nedir?

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
4. Hakem Değerlendirmesi
HAKEMLER İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
• Türkçe ve İngilizce başlık çalışmanın içeriğini yansıtmakta mıdır?
• Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) çalışmanın içeriğini ve sonuçlarını ana
hatlarıyla kapsamakta mıdır?
• Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (key words) yeterli ve uygun mudur?
• Metin bölümlenmesi yazının türüne uygun olarak yapılmış mıdır?
• Şekil, tablo, grafik ve resimler gerekli midir? Açıklamaları yeterli midir?
• İrdeleme yeterli midir?
• Kaynaklar konu ile ilgili midir? Yeterli ve güncel kaynaklar kullanılmış mıdır?
• Kaynaklar Klimik Dergisi yazım kurallarına uygun yazılmış mıdır?
• Türkiye'de yapılan çalışmalardan yararlanılmış mıdır? Ulusal dergilerde
yayımlanmış çalışmalardan yararlanılmış mıdır? Kaynaklar metin içerisinde
kullanılmış mıdır?
• Metin dil ve ifade yönünden yeterli midir?

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
5. Yazar Revizyonu
• Danışman(lar) tarafından istenen düzeltmeler yazara gönderilir. Yazar(lar)
danışman(lar)ın eleştiri ve önerilerini http://klimik.dergisi.org adresinden
kullanıcı adı ve şifreleri ile üye girişi yaptıktan sonra makale ismi üzerine
tıklayarak görebilirler.
• Değişiklikleri gerçekleştirdikten sonra düzeltilmiş makaleyi “online” makale
gönderme servisini kullanarak ayrı bir dosya halinde tekrar gönderirler.
Değişikliklere ait bire bir yanıtlarını "Üst Yazı" bölümüne yazarlar.
OLASI SORULAR
• Yazar revizyonları için önerilen ideal süre nedir?

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
6. İkinci Değerlendirme
• Danışman(lar) «Düzeltmeyi görmek» seçeneğini «Evet» olarak
işaretlediyse:
• Daha önce inceleyip düzeltilmesini önerdiği değişiklikler, ilgili yazar
görüşleriyle birlikte ikinci kez incelemeye sunulur.
• Danışman(lar) «Düzeltmeyi görmek» seçeneğini «Hayır» olarak
işaretlediyse:
• Editör yapılan düzeltmeleri yeterli görmediği takdirde her zaman
farklı danışman(lar)ın görüşlerine başvurabilir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
7. Editör Kararı
• Tüm aşamalar sonucunda istenilen kriterleri yerine getirdiği sonucuna
varılan makaleler KLİMİK Dergisi’nde online ve basılı olarak
yayımlanmak üzere kabul edilir.
• Kabul edilen makalenin yazarına online sistem üzerinden otomatik
olarak gönderilen kabul mesajı iletilir.
• Kabul edilen makalenin iletişim yazarına tüm yazarlar adına kabul yazısı
posta ile gönderilir.
• Baskı öncesi prova dosyası yazara e-posta ile gönderilerek dikkatlice
okunarak incelenmesi ve düzeltilmesi gereken noktaların düzeltilmesi
istenir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
8. Baskı

OLASI SORULAR
• Yazarların baskı öncesi son kontrol sürecinde dikkat
etmeleri gerekenler nelerdir?

Yazıların Değerlendirilme Sürecinde
Sık Karşılaşılan Problemler

Sorun: Revizyonlarımı/düzeltmelerimi online gönderemiyorum.

Çözüm: Klimik Dergisi'nin tüm değerlendirme işlemleri online sistem üzerinden
yapılmaktadır. Yazardan e-posta ile düzeltme, danışmanlardan e-posta ile değerlendirme
kabul etme uygulamamız bulunmamaktadır. Bu nedenle danışmanların bize e-posta ile
dosya göndermemeleri, düzeltmeleri online sistem üzerinden kullanıcı adları ve şifreleri
ile giriş yaparak göndermeleri gerekmektedir. Düzeltmeleri sistem üzerinden
gönderebilmeleri için, sayfalarında makale isminin üzerine tıkladıklarında açılan pop-up
sayfada, dosya isminin yanındaki pdf logosunun üzerine tıkladıklarında açılacak olan pdf
dosyasının satır numaralarını kullanabilirler. Hangi satırlarda düzeltme varsa, satır
numarasını yazarak düzeltmeyi de bu satır numarasının yanına yazabilirler.
Örnek: Satır 66 – “En sık gördüğümüz etkenler” yerine “En sık görülen etkenler” gibi.
Yazarlar ise revize makale dosyalarını gönderirken yaşadıkları sorunu
klimikdergisi@gmail.com veya info@klimikdergisi.com adresine bildirdikleri takdirde
Sistem Yöneticimiz kendilerine yardımcı olacaktır.

Sorun: Sistem üzerinden otomatik gönderilen mesajlara cevap verilmesi
Çözüm: Yazarlarımıza/Editörlerimize giden “Lütfen bu e-postaya cevap vermeyiniz.
Cevabınızı online sistem üzerinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak
göndermeniz gerekmektedir. Bu e-postaya verilecek cevaplar dikkate alınmayacaktır”
ifadesini taşıyan e-postalara verilen cevaplar yerine ulaşmamaktadır. Tüm sistem
kullanıcılarımızın mesajlarını online sistem üzerinden kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş
yaparak veya klimikdergisi@gmail.com veya info@klimik.dergisi.org adresine
göndermeleri gerekmektedir.

Sorun: Düzeltme yapmama rağmen düzeltme yapın e-postası geliyor.

Çözüm: Makale gönderme işlemi sistem üzerinde henüz tamamlanmamış görünmektedir.
Henüz gönderme aşamasında görülen makalenin gönderme işleminin “Gönder”
butonuna basılarak tamamlanması gerekmektedir.

Sorun: Makale Üst Yazı bölümünden bilgi çıkarmam isteniyor. Burayı sadece editör
görmüyor mu?

Çözüm: Hakemlerimiz yazarların yorumlarına Üst Yazıda verdikleri yanıtları görmektedir.
Bu nedenle değerlendirme süreci boyunca korunması gereken gizlilik prensibimiz gereği
kişi, kurum, il adı gibi bilgiler makale dosyasında yer alamayacağı gibi bunların Üst
Yazı’dan da çıkarılması gerekmektedir.

Sorun: Danışman değerlendirmesi yazara boş gidiyor.

Çözüm: Danışmanlarımızın kendilerine ayrılan değerlendirme alanında hem “Editöre
Notlar” hem de “Yazara Notlar” bölümlerini doldurmaları gerekmektedir. “Editöre Notlar”
alanına yazılan uyarıları yazarlar göremez. Eğer Editör “Editöre Notlar” ve “Yazara Notlar”
bölümlerindeki notları kendisine gönderildiği gibi doğrudan yönlendirmeyi seçerse,
“Yazara Notlar” alanı boş ise yazara boş gider. Ancak danışman “Yazara Notlar” bölümünü
boş bırakarak notlarını “Editöre Notlar” kısmına yazdıysa, editör bu notları kendi
değerlendirme alanına kopyalayarak yazara ulaşmasını sağlayabilir.

Sorun: Bir makaleyi geri çektikten sonra, revize edilen versiyonun aynı isimle yeni bir
makaleymiş gibi yüklenmesi.
Çözüm: Yeni makaleymiş gibi yüklenen makale sistemden silinecektir. Değerlendirmeye ilk
yüklenen makale üzerinden devam edilmesi için, dosyaların ilk değerlendirilen makale
dosyaları arasına revize versiyon olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Sorun: Değerlendirilmek üzere sisteme yüklenen makaleye yeniden değişiklik yapılmak
istenmesi üzerine makalenin geri çekilmesi.
Çözüm: Geri çekme işlemi yalnızca yazarların yayınlanmasından vazgeçtikleri makaleler
için yapılması gereken bir işlemdir. Yazarlar gönderdikleri makaleye tekrar düzeltme
yapmak için geri çekmek yerine bizimle klimikdergisi@gmail.com veya
info@klimik.dergisi.org e-posta adresinden irtibat kurdukları takdirde yardımcı
olmaktayız.

Sorun: Değerlendirme yapmama rağmen değerlendirme yapın maili geliyor.
Çözüm: "Değerlendirmeyi Gönder" butonuna henüz basılmadığı için değerlendirme
yapılmamış görünmektedir. Bu yüzden "karar yok" gözükmektedir. Henüz bu işlemler
yapılmadığı için sistem hatırlatıcı uyarılar göndermeye devam edecektir. Danışmanımızın
"Sonuç olarak görüşünüz" bölümünde kararını seçip "Yazara Notlar" kısmını da doldurarak
"Değerlendirmeyi Gönder" butonuna basması gerekmektedir. Aksi halde değerlendirmesi
sistemde kayıtlı olduğu halde değerlendirme sürecine aktarılmadan öylece duracaktır.

Sorun: Makaleye atanan danışmandan uzun süredir cevap alınamaması.

Çözüm: Makale değerlendirme süreçlerimizi hızlandırmak adına makale editörünün
kendisinin yerine yeni bir danışman atanması gerekmektedir.

Sorun: Değerlendirme süreçlerinin uzaması
Çözüm: Özellikle editörü tarafından yayınlanması reddedilen makalelerin değerlendirme
süreçlerindeki gecikmeler, yazarlarda hem yazılarının basılacağına dair umut oluşturmakta
hem de yazı reddedilince oluşan hayal kırıklıklarının daha büyük olmasına yol açmaktadır.
Bu durum dergimiz açısından da negatif bir sonuç doğurmaktadır. Değerlendirme sürecini
hızlandırmak konusunda makale editörünün inisiyatif kullanarak hızlı bir şekilde harekete
geçmesi gerekmektedir.

Sorun: İki danışmandan birinin yayınlanamaz, birinin yayınlanabilir şeklinde görüş
bildirmesi
Çözüm: Burada inisiyatif her zaman Editör’de olacaktır. Editör kötü ve özensiz yazılmış
olan, Dergi kapsamına uygun olmadığını, literatüre bir katkı sağlamadığını ve ne kadar
revize edilse de toparlanması mümkün olmayacağını düşündüğü makaleleri, danışmanlar
“yayınlanabilir” kararı verse de kabul etmek zorunda değildir. Kendisi inisiyatif
kullanmalıdır.

Sorun: İlk aşamalarda yapılması gereken düzeltme ve önerilerin geç aşamalarda yapılması
Çözüm: Yazarın makalesinde, örneğin başka yazarların makalelerinden değiştirmeden
birebir ya da kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar gibi önemli revizyonlar konusunda,
editörlerimizin gerekli uyarıları mümkün olduğu kadar erken aşamalarda, özellikle de yazı
kabul edilmeden önce yapmaları gerekmektedir.

