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Uygarl›¤›n ve ça¤daﬂl›¤›n gere¤i; bilimsel düﬂünceyi ve bunun de¤erini anlamaya
çal›ﬂmakt›r.‹nsanl›¤›n ortak hazinesi say›lan bilim herkese aç›kt›r ve her yeni buluﬂ ve her
bilimsel kuram da geliﬂtirilmeye aç›k olmal›d›r. Bilimsel yöntemin özünde sorgulama ve
s›nama yatar, ancak bu sorgulama ve s›nama da bilime ve etik kurallara dayal› olarak
yap›lmal›d›r.Bu ba¤lamda evrensel bilimin paylaﬂ›lmas›n› sa¤layan bilimsel dergilerin
editörlerinin temel görevi; “ Bilimsel makale yazar›n›n kendisini en etkin bir biçimde ifade
etmesine yard›mc› olmak ve bilimi anlaﬂ›labilir bir ﬂekilde yay›nlamakt›r”.
Genel anlamda makale yaz›m süreci üç basamakta gerçekleﬂir; haz›rl›k, yaz›m ve
de¤erlendirme.‹lk basamakta metnin bir bütün olarak alg›lanmas› ve tüm içeri¤in
belirlenmesi önemlidir.‹kinci aﬂamada; kompozisyonu ile ilgilenilmelidir. Son aﬂamadaki
de¤erlendirmede ise öncelikle verilerin kontrolü,bilimsel geçerlili¤i, gramer, üslup ve imla
yönünden inceleme gerekir.
Yay›nlanan materyalin do¤ru ve geçerli oldu¤u konusunda güvence sa¤lamas› gereken
editör, bu anlamda okuyucuya karﬂ› ciddi bir sorumluluk taﬂ›makta ve yine bu amaca yönelik
olarak tarafs›z dan›ﬂman seçimine özen göstermek durumundad›r.Yay›na kabul edilen
makalenin sadece ve sadece bilimsel de¤eri nedeniyle yay›nlanaca¤› güvencesini vermek
editörün sorumlulu¤udur.Ayr›ca yay›na kabul edilme aﬂamas›nda s›n›rda kalan makaleler ile
ilgili belirleyici son karar da editörünkidir.
.Bilimsel makalelerin yay›nlanma sürecinde öncelikle editör ve dan›ﬂmanlar›n süzgecinden
geçmeleri temel kurald›r.Gerek dergi editörlü¤ü, gerekse dan›ﬂmanl›k özveri ve emek

Dr.Yeﬂim GÖKÇE-KUTSAL
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤retim Üyesi, “Türk Geriatri Dergisi” Editörü - ANKARA

135

TÜRK TIP D‹Z‹N‹

gerektiren u¤raﬂ›lard›r.Akademik çal›ﬂmalar ve rutin hekimlik uygulamalar› yan›nda bir
hekimin böylesi bir çal›ﬂmay› da üstlenmesinin alt›nda yatan neden; bilimsellik
tutkusu,editörlük veya dan›ﬂmanl›k yap›lan derginin kalitesinin be¤enilmesi ve daha üst
düzeye taﬂ›nabilmesi iste¤i, derginin ilgi alan›na giren konular ile ilgili olarak güncel bilgiye
ulaﬂabilme arzusu olabilir.Gerekçe her ne olursa olsun t›p ortam›na yads›namaz bir katk›
sunulaca¤› kesindir.
Baﬂar›l› bir editör ve dan›ﬂman olabilmek için öncelikle iyi bir okuyucu olunmal›d›r. ‹yi bir
okuyucu olabilmenin ise iki yolu vard›r: birinci yol di¤er iyi okuyucular› dinlemektir. ‹ki kiﬂi
nas›l ayn› ﬂekilde yazamazsa, ayn› ﬂekilde okuyamaz da; bir okuyucu dikkatini dile
yo¤unlaﬂt›r›rken, bir di¤eri makalenin kurgusuna odaklan›r. Dolay›s› ile iyi okuyuculardan
fikir almak kiﬂiyi geliﬂtirir, zenginleﬂtirir.
‹kinci yol ise pratik yapmakt›r. Di¤er kiﬂilerin dökümanlar›n› incelemek, eleﬂtirmek
önemlidir, fakat sadece baz› noktalar›n net olmad›¤›n› ifade etmek yetmez. Okuyucunun
kafas›n› kar›ﬂt›ran konular› aç›klamak gerekir. Ayr›ca bir metnin sadece zay›f yönlerini de¤il,
baﬂar›l› k›s›mlar›n› da vurgulamak gerekir ki, bu da en az di¤eri kadar zordur. Yaz›n dilinde
ve makale yazmada olgunlaﬂman›n temel taﬂ› okuyucu olarak olgunlaﬂmakt›r.
Bilimsel Editör
Editörlük görevi aktif çal›ﬂan bilim insan› olmay› gerektirmektedir, çünkü yay›nlanacak olan
çal›ﬂmalar›n halen var olan bilgilere katk›s›, öne sürdü¤ü hipotezler, tutarl›l›¤›, test
edilebilirli¤i ve tekrarlanabilirli¤i gibi belli özelliklere sahip olup olmad›¤›n› kontrol edecek
olan kiﬂi editördür.
Editörün temel görevlerinden bir di¤eri etik kavram›n›n korunmas›d›r. Bilimsel yay›n
dünyas› hareketli ve bir anlamda karﬂ›laﬂt›rmal›, yar›ﬂmal› bir ortamd›r. Editörler hakl› olarak
önemli oldu¤unu düﬂündükleri ilginç yaz›lar› yay›nlayarak daha fazla okuyucuya hitap
etmek isterler. Ancak bu platformda “bilimsel yay›n eti¤i” kurallar›n›n d›ﬂ›na ç›k›lmamas›
gerekir, çünkü etik kurallar›n herhangi bir nedenle ihlali durumunda sorumlu kiﬂilerden biri
de editördür.
K›saca editörler derginin bilimsel standard›ndan sorumludur ve derginin kalitesini belirleyen
en önemli kiﬂilerdir.
‹yi bir editörde bulunmas› gereken özellikler ﬂunlard›r:
1. Önceden yay›nlanm›ﬂ bilimsel araﬂt›rmalar› olmal›d›r. Yazarlar ve dan›ﬂmanlar daha
önceden tan›d›klar› ve konu ile ilgili araﬂt›rmalar›, konferanslar› ve hatta ödülleri olan
kiﬂilerle daha rahat çal›ﬂ›rlar.
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2. Aktif bir araﬂt›rmac› olmal›d›r. Araﬂt›rma yapan, okuyan, kongrelere kat›lmaya devam
eden kiﬂiler konuya ve güncel bilgilere daha hakim olurlar.
3. ‹yi organize olmuﬂ bir kiﬂi olmal›d›r. Zaman›n› etkin bir ﬂekilde kullanabilen, di¤er
projelerine öncelik vererek derginin iﬂlerini aksatmayan kiﬂiler editör olabilirler.
4. Diplomatik özelliklere sahip, iyi kararlara varabilen bir kiﬂi olmal›d›r. Karar verecek olan
kiﬂiler editörlerdir ve bu kararlar› ne olursa olsun uygun bir dil ile tebli¤ etmek
durumundad›rlar. Ço¤u kez iyi verilmiﬂ kararlar sa¤ duyu yard›m› ile verilen kararlard›r
ve zeka ya da bilimsel becerilerle birebir örtüﬂmeleri gerekmez. Editör gözü ile bilimsel
makale de¤erlendirme aﬂamas›nda karar verilmesi gereken ana baﬂl›klar ﬂöyle
s›ralanabilir :
a- Makalenin derginin yay›n politikas›na ve hedef kitlesine uygun olup olmad›¤›n›n
belirlenmesi,
b- Dan›ﬂmanlar›n seçilmesi (Söz konusu makale aç›s›ndan en iyiler seçilmiﬂ midir, yoksa
daha ayr›nt›l› bir araﬂt›rma süreci daha iyi dan›ﬂmanlara ulaﬂ›lmas›n› sa¤layabilir mi?)
c- De¤erli dan›ﬂma kurulu üyelerinin zaman›n›n onlara özensiz haz›rlanm›ﬂ metinler
gönderilerek harcanmamas›,
d- Dan›ﬂman raporlar›n›n toplanmas› ( Bu raporlar mant›kl› m›d›r? Dan›ﬂman›n konu
iﬂle ilgili bilgi birikimini yans›tmakta m›d›r? Bir baﬂka dan›ﬂman›n görüﬂüne
gereksinim var m›d›r? Editör yazarlar› nas›l yönlendirmelidir?)
e- Makalelerin revizyonlar›n›n kabulü ( Yeterli bir revizyon yap›lm›ﬂ m›d›r? ‹lk
dan›ﬂmandan veya yeni bir dan›ﬂmandan tekrar de¤erlendirme istenmesi gerekmekte
midir ?)
f- Makalenin kabul veya reddi konusunda son karar›n verilmesi.
5. Toleransl› bir kiﬂi olmal›d›r. Editörün en önemli özelliklerinden birisi de yazar, dan›ﬂman
ve kendisi aras›ndaki olas› anlaﬂmazl›¤› ve fikir ayr›l›klar›n› önlemek veya
yumuﬂatmakt›r.
6. Kariyerinde belli bir noktaya ulaﬂm›ﬂ olmal›d›r.Editör olarak akademik kariyerinde
istedi¤i noktaya ulaﬂm›ﬂ bir araﬂt›rmac›n›n seçilmesi daha uygundur, çünkü meslek
hayat›n›n veya kariyerinin baﬂ›ndaki kiﬂiler aç›s›ndan dergi iﬂleri “ araﬂt›rmalar›n›
engelleyen bir yük” gibi alg›lanabilece¤inden editörlük görevine gerekli özeni
gösteremeyebilirler.
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Eidtörler pek çok genç araﬂt›rmac›y› çal›ﬂmalar›n› yay›na haz›rlama konusunda yönlendirir
ve yüreklendirirler. Toleransl› ve sempatik kiﬂilik özelliklerine sahip olanlar çal›ﬂmalar›n
tekrar gözden geçirilmesinde ve gerekiyorsa daha verimli bir alana yönlendirilmesinde etkili
olabilirler.Ço¤u editörün en önemli kazan›m› dergisinin standard›n›n yükseldi¤ini,
kalitesinin ve okur kitlesinin artt›¤›n› görmektir. Dergi bilimsel literatüre katk›da
bulunuyorsa editörün çabalar› amac›na ulaﬂm›ﬂt›r.
Bütün bu süreçte editörün ba¤›ms›zl›¤› ve herhangi bir unsur taraf›ndan bask› alt›na
al›nmamas› son derece önemlidir.Profesyonel kuruluﬂlar taraf›ndan yay›nlanan dergilerin
editörlerinin de ayn› bilimsel dernekler taraf›ndan yay›nlanan dergilerin editörleri gibi
ba¤›ms›z olmalar› aç›s›ndan gerekirse yaz›l› sözleﬂmeler yap›larak ba¤›ms›zl›k garantileri
sa¤lanmal›d›r.Bu aﬂamada “Bilimsel Editör” ve “Yönetici Editör” tan›mlamalar›na da aç›kl›k
getirmek gerekir.
Yönetici Editör
Yönetici editör genelde ücretli ve tam zamanl› olarak çal›ﬂan bir profesyoneldir.Hemen tüm
büyük yay›nevlerinin yönetici editörleri vard›r.Oysa bilimsel editör, çal›ﬂmalar›n› gönüllülük
baz›nda yürüten bir bilim insan›d›r. Bir makalenin kabulü veya reddi ile ilgili son karar›
bilimsel editör verir.Yönetici editör ise; makale de¤erlendirme iﬂleminin idari ayr›nt›lar› ile ve
bürokratik yaz›ﬂmalar ile ilgilenir.Kabul edilmiﬂ metnin yay›nlanma aﬂamas›ndaki
düzeltmeleri ve yay›nlanma s›ras›ndaki sorunlar›n çözümünü üstlenir.
Dan›ﬂmanl›k Sistemi
Editörler okuyucu say›s›n› art›rmak amac› ile zenginleﬂtirmek istedikleri dergilerine yeni
konular ile ilgili çarp›c› nitelikteki makaleleri çekmek isteyebilirler. Bu konuda birkaç
alternatif mevcuttur:
a- Yaz›y› yorum yapmadan yay›nlamak,
b- Dan›ﬂman taraf›ndan yorumland›ktan sonra yay›nlamak,
c- Simultane olarak eleﬂtirisi ile ayn› yerde yay›nlamak,
d- Dan›ﬂman›n eleﬂtirilerine yazarlar›n da yan›t veya yorumlar›n› ekleyerek yay›nlamak.
Ço¤u dergi ikinci alternatifi uygulamaktad›r.
Bir makale kaç dan›ﬂmana gönderilmelidir? Birine gönderilip daha sonra di¤erine mi
iletilmeli, yoksa ayn› anda ikisine de mi gönderilmeli? Fikir ayr›l›¤› olunca ne yap›lmal›?
Üçüncü bir dan›ﬂmana m› dan›ﬂ›lmal› yoksa ilk iki dan›ﬂman raporunu iptal edip yeni bir
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dan›ﬂman m› belirlemeli? Her derginin prosedürü farkl› olabilir. Genellikle tek dan›ﬂman
kullan›l›r, fakat baz› istisnalar olabilir; dan›ﬂman editöre kendisinin konu ile ilgili birikimine
güvenmedi¤i için ya da yeteri kadar kritik etmedi¤ini düﬂündü¤ü için baﬂka bir dan›ﬂmana
baﬂvurulmas›n› önerebilir.
Baz› araﬂt›rmalar iki dan›ﬂman›n bir çal›ﬂman›n kabul edilebilirli¤ine dair görüﬂlerinin %75
oran›nda uyumlu oldu¤unu ifade ederken,di¤erleri ise dan›ﬂmanlar aras› uyum düzeyinin
ﬂans yolu ile beklenen uyumluluktan istatistiksel olarak farkl› olmad›¤›n›
belirtmektedirler.Ayr›ca bir çal›ﬂman›n yay›n önceli¤i konusunda da dan›ﬂmanlar aras›nda
uyum olmad›¤› ifade edilmektedir ki, bu da farkl› bak›ﬂ aç›s›na sahip dan›ﬂmanlar›n
seçilmesine özen gösterildi¤inin kan›t› say›labilir.
Editör dan›ﬂman›n eleﬂtirilerini oldu¤u gibi makalenin yazar›na iletmeli midir? Kaba ve
ac›mas›z eleﬂtiriler yaparak makalenin “zaman kayb›” veya “iﬂe yaramaz bir çal›ﬂma” yada
“boﬂa emek” ﬂeklinde nitelendirilmesi yazara nas›l bir etki yapar? Do¤al olarak her yazar
emek verdi¤i bir makale konusunda oldukça hassas davranacakt›r. Oysa editör makalenin
reddini somut gerekçe göstermeden kibarca yapabilir. E¤er spesifik baﬂka bir dergide
yay›nlanmas› daha uygun olacaksa, bu da belirtilerek yazar yönlendirilebilir ve bir baﬂka
editör de makaleyi kabul edebilir. Bunun karﬂ›t› görüﬂü savunanlar da dan›ﬂmanlarca ifade
edilen tüm gerçeklerin yazarlara oldu¤u gibi iletilmesinden yanad›rlar .
Makale De¤erlendirme Süreci
Pek çok dergiden dan›ﬂmana bir de¤erlendirme formu gönderilir. Makale bilimsel aç›dan
kabul edilebilir düzeyde midir? De¤erli midir? Çal›ﬂma iyi sunulabilmiﬂ midir? S›kl›kla ilk
sayfada dan›ﬂman›n makale ile ilgili izlenimini özetleyen bu sorular›n yan›t› yer al›r. ‹kinci
sayfada dan›ﬂman makale ile ilgili eleﬂtiri ve önerilerini aç›klar ki, yazarlar aç›s›ndan en
yararl› k›s›m da budur. ‹kinci sayfan›n editör taraf›ndan çok ciddi de¤erlendirilmesi gerekir.
Dan›ﬂman gereksiz suçlamalarda bulunmuﬂ olabilir veya yetkilerini aﬂarak “bu makale
yay›na kabul edilebilirdi e¤er…” gibi cümleler sarf etmiﬂ olabilir ki, bunlar editörü çok zor
duruma sokar. ‹kinci sayfadaki eleﬂtirel bölüm yazara gönderilirken kiﬂinin
örselenmemesine, motivasyonunun kaybolmamas›na ve tabii dan›ﬂman ad›n›n olmamas›na
dikkat edilmelidir.
Dan›ﬂmanlar›n yaklaﬂ›m› bir anlamda insan yap›s›n›n bir yans›mas› da olabilmekte ve bazen
editörler bu raporlarda obsesifli¤in, aﬂ›r› titizli¤in, ihmalcili¤in veya kural tan›mazl›¤›n
örneklerini bulmaktad›rlar. Kimi standart de¤erlendirme formalar›n› kullanmay› reddeder,
kimi yazarlara gönderilecek bölüme editör yerine baz› öneriler yazar. Kimi sadece makalenin
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kabul veya reddedilmesi gerekti¤ini ifade edip baﬂka hiçbir yorum, öneri getirmeyecektir,
yada belli yazarlar›n yazd›¤› makaleler için güvenilir veya inand›r›c› olmad›¤› ﬂeklinde
yorumlar yap›p, somut kan›t göstermeyecektir. Bu yap›daki kiﬂiler dan›ﬂmanl›¤›n gerektirdi¤i
özelliklere sahip de¤ildirler. En kötüsü de haftalarca, aylarca makaleleri tutup daha sonra
de¤erlendiremeyeceklerini belirten bir özür notu ile geri gönderenlerdir. Do¤al olarak
dan›ﬂmanlara giden makalelerin takip ve monitorizasyonu, gerekiyorsa dan›ﬂmanlara düzenli
bir ﬂekilde hat›rlatmalar›n yap›lmas› editörün ve yard›mc›lar›n›n iﬂidir. Böyle ciddi
gecikmelerin oldu¤u, yazar›n ma¤dur durumda kald›¤› raporsuz, de¤erlendirmesiz geri gelen
yaz›lar için durumu uygun bir dil ile anlat›p sorunu onlarla paylaﬂarak aktif, dinamik ve
güvenilir nitelikteki dan›ﬂmanlardan ivedilikle yard›m istemek en uygun yaklaﬂ›md›r. Dolay›s›
ile derginin itibar› ve güvenilirli¤i sadece editöre de¤il, böyle iyi niyetli ve gayretli bilim
insanlar›na da ba¤l›d›r.
Raporlar geldikten sonra s›ra yazara gönderilecek yan›ta gelir. Makalenin kabul
edilemeyece¤i düﬂünülüyorsa ve bu konuda hiç kuﬂku yok ise, bu karar uygun ve
anlaﬂ›labilir bir ﬂekilde yazara bildirilir. Dan›ﬂman eleﬂtirisi çok uzun ve karmaﬂ›k ise yazara
onu yönlendirebilecek olan k›s›mlar› gönderilmelidir, dolay›s› ile yazara yol gösterici olan,
hangi de¤iﬂikliklerin makalenin kabulü aç›s›ndan ﬂart oldu¤unu tan›mlayan editörün
mektubudur.
E¤er minör de¤iﬂiklikler istenmiﬂse ve bunlar yerine getirilmiﬂse makale yay›na kabul edilir,
e¤er ciddi baz› revizyon ve de¤iﬂiklikler istenmiﬂse makalenin düzeltilmiﬂ ﬂekli tekrar
dan›ﬂmanlara gönderilip onay istenmelidir. Bu prosedür ciddi gecikmelere neden
olabilece¤inden bu aﬂamada editöre önemli bir görev düﬂmektedir. E¤er gerekmiyorsa her
makale tekrar dan›ﬂmanlara gönderilmemelidir. Nihayet yay›nlanabilecek hale geldi¤ine
inan›lan her makale editör taraf›ndan gözden geçirilip onaylanmal›d›r.
‹yi bir makale ne demektir?
‹yi bir kurgusu veya yap›s› olan, amac› iyi aç›klanan ve sonucu net olarak vurgulanan makale
iyidir. Ayr›ca dil yönünden uygun ve yeterli olmal›d›r.
‹yi makale nas›l elde edilir?
Dan›ﬂmanl›k sistemi kullan›lmal›d›r ve dan›ﬂmanlar›n esas olarak ﬂu sorulara yan›t vermeleri
beklenmelidir: 1-Makale orijinal mi?, 2-Bilimsel aç›dan güvenilir mi?, 3-Klinik aç›dan önemli
mi?, 4-Makale bir genel t›p dergisi için mi yoksa spesifik bir konuya ayr›lm›ﬂ bir dergi için mi
daha uygun?
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E¤er dan›ﬂmanlar ak›ll›ca seçilirse; de¤erlendirmeler anlaml› olacak ve editör makalenin
kabulü ile ilgili olarak kolayca karar verebilecektir.Dan›ﬂman raporlar›n›n gönderildi¤i
zaman, editörün gerçekler ile yüzleﬂerek karar verme aﬂamas›na geldi¤i and›r.
Okunulurluk oran› yüksek dergilere do¤al olarak yay›nlanma talebi ile gönderilen makale
say›lar› da yüksek olacak ve bu durum o dergilerin dan›ﬂmanlar›n› oldukça güçlü bir
pozisyona sokacakt›r.Dan›ﬂmanlar derginin yay›n politikas›nda ve bilimsel içeri¤inde
yaﬂamsal önem kazanacaklard›r.Bu aﬂamada dan›ﬂmanlar taraf›ndan bu yetkinin ve gücün
olumsuz yönde kullan›lmas› editörü, dergi yay›n kurulunu, derginin yay›n organ› oldu¤u
kuruluﬂu zor durumda b›rakabilece¤i için; editörlere; dan›ﬂmanlar›n, yay›n kurulu üyelerinin,
derginin yay›n organ› oldu¤u kuruluﬂun yetkililerinin ve hatta okuyucular›n da kat›l›m› ile
periyodik olarak ciddi bir de¤erlendirme yapmalar› ve dergiyi içerden ve d›ﬂardan
destekleyen ekibi her aç›dan tekrar gözden geçirmeleri önerilmektedir.
Gerek dan›ﬂmanlar ve gerekse editörler aç›s›ndan göz önüne al›nmas› gereken en önemli
konu ﬂudur;
Makaleleri de¤erlendirme konusunu ciddiye almak, makaleleri uzun süre tutup bekletmek
veya olumsuzluklar ile donat›lm›ﬂ raporlar haz›rlamak demek de¤ildir.Yazarlar evrensel
bilime katk›da bulunmak ve akademik kariyer basamaklar›n› t›rmanmak için makale
yazmaktad›rlar.Hareket noktas› ne olursa olsun harcanan emek göz ard› edilemez.Kendileri
de birer araﬂt›rmac› olan editör ve dan›ﬂmanlar›n bu gerçe¤i yads›mamalar› gerekir.Bunun
yan› s›ra unutulmamal›d›r ki bir derginin bilimsel standard› ve kalitesi, editörün ve
dan›ﬂmanlar›n o dergide yay›nlanmas› istemi ile gönderilen makaleleri inceleyip
de¤erlendirirken verdikleri emek ve harcad›klar› zaman ile do¤ru orant›l›d›r.
Verilen eme¤in ve harcanan bunca zaman›n getirisinin de ; “Bilimsel Sayg›nl›k” ve “Bilim
Ortam›na Katk› Sa¤laman›n Onuru” ndan baﬂka bir ﬂey olmad›¤› bilinmelidir.
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