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EDİTÖR’DEN - EDITORIAL
Özensiz Hazırlanan Makaleler
Makale yazıp yayınlatmak, bilgi ve deneyimlerin bilim dünyası ile paylaşılmasının en etkin yollarından
biri olduğu kadar, yazar için de akademik kariyer yolunda ilerlemenin bir gereğidir. Bununla birlikte
yayınlanmaya değer makale yazmak zordur. Çalışmanın planlanmasından verilerin toplanması ve analizine
kadar elde edilen sonuçların makaleye dönüştürülmesi ciddi bir zaman ve emek ister. Pamukkale Tıp
Dergisi’ne gönderilen makalelerin kalitesi ve bu çalışmaların değerlendirilmesinde harcanan zaman
editörler kurulunda sıkça tartışma konusu olmaktadır. Bu yazıda tamamlanmış bir çalışmanın makale haline
getirilmesinde sık karşılaştığımız hatalardan yola çıkarak, yazarlara yardımcı olabilecek bazı düşüncelerimi
paylaşmak istiyorum.
Bir makale nadiren hemen kabul edilebilecek kadar çok iyi veya doğrudan reddedilecek kadar çok kötü
olur. Çoğu makale çok iyi ve çok kötü arasındaki geniş yelpazede yer alır. Hakem değerlendirmesi bu
makalelerin kaderini belirlemede önemli olsa da son kararı editörler verir. Editörler, bilimsel içeriğin yanında
yayınlanacak makalede birkaç noktaya daha dikkat eder. Bunlar çalışmanın özgünlüğü, makalenin düzeni,
kısalığı, dili, anlaşılırlığı, verilen mesajın netliği, kalitesi ve yazının derginin yazım kurallarına uygunluğudur.
Başlık ve özetten başlayıp tablo düzenine, kaynaklara ve resim alt yazılarına kadar bütün makale derginin
yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Örneğin, çoğu yazar editörlerin kaynaklar bölümüne
dikkatle baktığını bilmemektedir. Kaynaklar Pamukkale Tıp Dergisi formatına uygun olarak yazılmalı, makale
içi kaynak numaraları [x] şeklinde verilmeli ve referansların sırası kesinlikle tutarlı olmalıdır. Aksi durumda
hakem ve editör, yazınızın özensiz olduğunu düşünebilirler.
Her derginin kendine özgü yazım kuralları derginin her sayısında ve elektronik ortamında yayınlanmaktadır.
Bu kurallar belli aralıklarla yeniden düzenlendiğinden her zaman en son sayıyı kontrol etmek gerekir.
Özensiz hazırlanmış yazılar genelde hakem değerlendirmesine gönderilmeden yazara geri döndürülmekte,
bu da gereksiz zaman kaybına neden olmaktadır. Bilimsel değeri olan ama özensiz yazılmış bir makalenin
kabulünden sonra, dergiye uygun hale getirmek için basım aşamasında editörler yoğun emek ve zaman
harcamaktadır. Yazının asıl sahibi ve sorumlusu olan yazarların bu eksikliğinin hakem ve editörler tarafından
tamamlanması, yoğun iş ve akademik tempoları arasında gönüllü olarak dergiye katkı oluşturan bu
akademisyenler için emek ve zaman kaybına yol açmaktadır.
Değerlendirme ve basım sürecini hızlandırmak, hakem ve editörlerin işini kolaylaştırmak için, yazı
gönderilmeden önce şu noktalara dikkat edilmelidir;
1. Tamamlanmış bir yazının dergiye gönderilmeden önce değişik günlerde ve günün değişik zamanlarında
bir kaç kez daha okunması, daha önce gözden kaçan hataları düzeltmek için yararlıdır.
2. Son kontrolde dilbilgisi, yazım ve imla hataları tekrar gözden geçirilmeli, Kaynaklar, Tablo-Şekil sırası,
Tablo-Şekil başlık ve altyazıları bir daha kontrol edilmelidir.
3. Tamamladığınızı düşündüğünüz bir yazıyı göndermeden önce tarafsız bir başka kişiye okutmak çok
yararlıdır. Çünkü, bir yazının içindeki çelişkileri ve eksikleri konu ile ilgisi olmayan tarafsız bir kişi daha
kolay fark eder.
4. Makale ile birlikte “Yayın Hakları Devir Formu” da mutlaka gönderilmelidir.
5. Dergimizin elektronik ortamında bulunan “Başvuru Kontrol Listesi” (http://www.pamukkaletipdergisi.
com/index.php/ptd/author/submit/1) yazıyı göndermeden önce bir kez daha kontrol edilmelidir.
Bu şekilde özenle hazırlanan ve bilimsel değeri olan yazılar hem editörlerin işini kolaylaştıracak, hem de
basım ve değerlendirme sürecini kısaltacaktır.
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