
DERGİLERE YAYIN GÖNDERME 
SIRASINDA NELERE DİKKAT 

EDİLMELİ? 
 

 

Fatma İLTUŞ 

Nefroloji Hemşireliği Dergisi Yayın Sekreteri 

 

fatmailtus@yahoo.com  

22.07.2020 



Sunum içeriği 

• Nefroloji Hemşireliği Dergisi 

• Hakemlik süreci ve Revizyonlar 

• Yazarlara bilgi ekranı 

• ORCiD numarası 

• İntihal- Benzerlik oranı 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Hakemlik süreci ve 
Revizyonlar 
 
• Hakemler makalenin en iyi 

şeklini alması için gönüllü 
olarak yardım eden gizli 
kahramanlar 

 

• Revizyon önerileri hem 
makaleyi hem de yazarları 
geliştirir 

 

• Görevimiz BİLİM 



 



 



• EDİTÖRE SUNUM SAYFASI 

• Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa 
çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa 

• bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmelidir. 

 

• KAPAK SAYFASI 

• Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, 
iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Makale daha önce sunulmuş ise 
tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir. 

 

• ÖZETLER 

• YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir. 

 

• ANAHTAR KELİMELER  

•  En az 3 en fazla 5 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.  

• Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.  

• İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC vb” gibi 
kaynaklara uygun verilmelidir.  (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).   

•  Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri (TBT), TR Dizin Anahtar Terimler Listesi” uygun 
olarak verilmelidir.    (Bkz: www. bilimterimleri.com) 



• ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER 

• Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler, ilgili cümlenin sonunda 
belirtilmelidir.  

• Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer dosya olarak sisteme eklenmelidir. 

• İçerisinde renkli şekil, resim, tablo ve grafik bulunan yayına kabul edilmiş 
makalelerden, basım aşamasında renkli baskı ücreti istenebilir. 

• Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada 
belirtilmelidir. 

• Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır 
ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında 
belirtilmelidir.   

•  Resimler,/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net 
olmalıdır. 

 

• TEŞEKKÜR 

• Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatiksel 
analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, 
metnin sonunda sunulmalıdır. 

• KAYNAKLAR 



 



 



ORCID iD- open researcher and contributor id 

• araştırmacıların bilgilerini dünya genelinde paylaşabilmeleri için gereken 
geniş bir altyapıdır. Kişilerin araştırma faaliyetlerinde isimlerinin geçtiği gibi 
kullanmaları için bir kimlik sağlayarak, araştırmacılar arasında güvenilir ve 
şeffaf bir bağlantı kurmaktadır. 

• -ORCID iD ile kimlik hatalarından doğacak sorunlar azaltılmaktadır 
• Şu anda 7 milyona yakın araştırmacı ORCID sistemine kayıt olmuştur. Bu 

sistemde her bir araştırmacıyı diğer araştırmacılardan açıkça ayırt etmek ve 
güvenilir bir şekilde bağlantı kurmak için kullanabilecekleri 16 basamaklı 
kişiye özgün kimlik kullanılmaktadır. 

• ORCID iD kimliği size çalışmalarınızı, eğitimlerinizi, ödüllerinizi, projelerinizi 
ve üyeliklerinizi güvenli bir şekilde kayıt altına almaktadır. Dünyanın 
neresinde olursa olsun ORCID iD numarası sorgulama ile sizin düzenlemiş 
olduğunuz verilere ulaşılacaktır.  
 

https://www.kampusula.com/orcid-id-nedir/#0-orcid-id-nedir- 



 



 



İntihal programı- benzerlik oranı 

 



 



Son notlar 1 
 

• Makale dergiye gönderilmeden önce konuyu bilmeyen bir kişiye okutulmalı 

 

• Özet ve anahtar kelimeler yazılmalı 

 

• Abstract ve keywords yazılmalı 

 

• Kaynakça dergi kaynak yazım kurallarına uygun yazılmış mı kontrol edilmeli 

 

• Benzerlik oranı kontrol edilmeli 

 

 



Son notlar 2 
• Her yazara ait mobil ve iş telefon numaraları ile kurumlar kapak sayfasına 

yazılmalı 

 

• Yayın hakları formu her yazar tarafından imzalanmalı ve sisteme yüklenmeli 

 

• Etik kurul onayı sisteme yüklenmeli 

 

• Tüm yazarlara onay e-postası gönderilmekte, hepsi onayladığında dergi 
ekranına makale düşer 

 

• Revize makaleler yeni bir makale ekranından gönderilmemeli ilk 
gönderildiği yazışma ekranından gönderilmeli 

 

 



 


