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AMAÇ VE KAPSAM

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği’nin yayın organı olan
Dermatoz dergisi üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı olarak Mart,
Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanan bağımsız, hakemli ve açık
erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide, dermatoloji
ile ilgili derlemeler, araştırmalar ve olgular ile eğitim yazıları yayınlanır.

yayınlanması ve çoğaltılması, kaynakların yazar isimlerinin uygun şekilde
kaynak gösterilmesi ile yapılmalıdır: makale başlığı; gazete başlığı; yıl
(cilt) ve yayın sayfası; makalenin telif yılı.

Dergide makale yükleme, işlem veya yayınlanma ücreti
uygulanmamaktadır. Değerlendirme ve yayın süreci boyunca hiçbir
şekilde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Tüm yazılar
dergi web sitesinde yer alan online makale sistemi aracılığıyla sisteme
yüklenmelidir.

Yazar (lar) makalesinin telif hakkını, makalenin yayına kabul edilip
edilmediği durumlarda geçerli olacak şekilde Dermatoz dergisi’ne
devreder. Telif hakkı, herhangi bir çoğaltma biçiminde (baskı, elektronik
ortam veya başka herhangi bir şekilde) makalenin çoğaltılması ve
dağıtılması için münhasır ve sınırsız hakları kapsar; ayrıca tüm diller
ve ülkeler için çeviri haklarını da kapsar. ABD yazarları için telif hakkı
devredilebilecek ölçüde devredilmiştir.

Yayın politikaları “Recommendations for the Conduct, Reporting,
Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE
Recommendations)” (2013, http://www.icmje.org/) temel alınarak
hazırlanmıştır.
Dermatoz dergisi J-Gate, EuroPub, Türkiye Atıf Dizini ve Gale’de
indekslenmektedir.
Açık Erişim Politikası
Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır. Açık erişim
politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.
budapestopenaccessinitiative.org/
kuralları
esas
alınarak
uygulanmaktadır.
Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün],
internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın,
serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir,
basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir,
yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir
olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve
bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü
üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve
alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.
İzin Talepleri
Telif hakkı sahibini ve yazar haklarını korumak için CC-BY-NC-ND lisansı
altında yayımlanan ve ticari amaçlarla (satış vb.) Kullanım izni gereklidir.
Yayınlanan herhangi bir materyalin resimlerinin veya tablolarının
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Yayın kararını aldıktan ve kabul ettikten sonra, başvurulara “Telif Hakkı
Devir Bildirimi” eşlik etmelidir. Form, derginin makale gönderme ve
değerlendirme sitesinden indirilebilir. Telif hakkı devir formu katkıda
bulunan tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve ıslak imzalı belgenin
taranmış bir sürümü sunulmalıdır.
Materyal Sorumluluk Reddi
Dermatoz dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar
yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör, Editörler Kurulu ya da yayıncının görüşü
değildir; Editör, Editörler Kurulu ve yayıncı bu yazılar için herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
Yayınevi Yazışma Adresi
Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21, 34093
Fındıkzade-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: info@galenos.com.tr

Dermatoz
Dermatoz is the publication of the Society of Academy of Cosmetology
and Dermatology and it is an independent, peer-reviewed, open-access
scientific journal published quarterly, in March, June, September and
December, four times a year. The language of the journal is Turkish. In
the journal, reviews, researches, case reports and educational articles
related to dermatology are published.
There is no article submission, processing or publication fee in the
journal. No fee is requested from the authors during the evaluation and
publishing process. All articles should be uploaded to the system through
the online article system on the journal website.
Publishing policies are based on “Recommendations for the Conduct,
Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals
(ICMJE Recommendations)” (2013, http://www.icmje.org/).
Dermatoz journal is indexed in J-Gate, EuroPub, Turkey Citation Index
and Gale.
Open Access Policy
This journal provides immediate open access to its content on the
principle that making research freely available to the public supports a
greater global exchange of knowledge.
Open Access Policy is based on the rules of the Budapest Open Access
Initiative (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/. By “open
access” to peer-reviewed research literature, we mean its free availability
on the public internet, permitting any users to read, download, copy,
distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl
them for indexing, pass them as data to software, or use them for any
other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other
than those inseparable from gaining access to the internet itself. The
only constraint on reproduction and distribution, and the only role for
copyright in this domain, should be to give authors control over the
integrity of their work and the right to be appropriately acknowledged
and cited.
Permission Requests

AIM AND SCOPE

any published material should be done with proper citation of source
providing authors names; article title; journal title; year (volume) and
page of publication; copyright year of the article.
Copyright
The author(s) transfer(s) the copyright to his/their article to Dermatoz
effective if and when the article is accepted for publication. The copyright
covers the exclusive and unlimited rights to reproduce and distribute
the article in any form of reproduction (printing, electronic media or
any other form); it also covers translation rights for all languages and
countries. For U.S. authors the copyright is transferred to the extent
transferable.
After receiving and accept decision for publication, submissions must be
accompanied by the “Copyright Transfer Statement”. The form is available
for download on the journal’s manuscript submission and evaluation site.
The copyright transfer form should be signed by all contributing authors
and a scanned version of the wet signed document should be submitted.
Subscription / Permissions / Advertisement
Free full-text manuscripts are available online at www.jarem.org.
Applications for copyright permissions and announcements should be
made to Editorial office.
This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Publisher Corresponding Address
Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
Address: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21, 34093
Fındıkzade-İstanbul-Turkey
Phone: +90 212 621 99 25
Fax: +90 212 621 99 27
E-mail: info@galenos.com.tr

Permission required for use any published under CC-BY-NC-ND license
with commercial purposes (selling, etc.) to protect copyright owner and
author rights. Republication and reproduction of images or tables in
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YAZARLARA BİLGİ

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği’nin yayın organı olan
Dermatoz dergisi üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı olarak Mart,
Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanan bağımsız, hakemli ve açık
erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide, dermatoloji
ile ilgili derlemeler, araştırmalar ve olgular ile eğitim yazıları yayınlanır.
Dergiyi yöneten editörün yayın kuruluşundaki hakemlerden gelen raporlar
doğrultusunda yazıyı yayınlamamak veya düzeltmeler yapması için yazarına
geri göndermek veya biçimsel düzenlemelerde bulunma yetkisi vardır.
ETİK VE HAKEM DEĞERLENDİRMESİ
Dermatoz dergisi bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri
çerçevesinde yayın yapan süreli bir yayın organıdır. Makale baş editöre
ulaşınca bilimsel kalitesi değerlendirilir ve ön değerlendirmeyi geçen yazılar
yardımcı editöre gönderilir. Bölüm editörü makaleyi 2 hakeme gönderir.
Hakemler 21 gün içinde kararlarını belirtmelidirler. Yardımcı editör hakem
kararlarına kendi değerlendirme ve önerisini ekleyerek baş editöre gönderir
ve son kararı baş editör verir. Hakemlerin kararları çatışıyorsa dergi editörü
yeni hakem atayabilir.
Derginin alıntı kontrolü Crossref Similarity Check powered by “iThenticate”
programı kullanılarak yapılmaktadır. İntihal raporuna göre makale yazara
geri gönderilebilir ya da reddedilebilir.
Kabul edilmeyen yazılar, gerekçeli bir mektupla birlikte iki ay içinde geri
gönderilir.
Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Dermatoz’da yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması
zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası
anlaşmalara ve 2013’de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi’ne uygun etik
kurul onay raporu gereklidir (https://www.wma.net/policies-post/wmadeclaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involvinghuman-subjects/). Etik kurul onayı ve “bilgilendirilmiş gönüllü onam
formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtilmelidir.
Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar, “Guide for the care and
use of laboratory animals” (http://oacu.od.nih.gov/regs/guide/guide.pdf)
doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından
etik kurul onay raporu almalıdır.
Yayın doğrudan ya da dolaylı ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya
materyal desteği veren bir kuruluş varsa, yazarlar kullanılan ticari ürün,
ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ya da var ise nasıl bir
ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) editöre sunum sayfasında
belirtmek zorundadır.
Araştırmalara yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve
kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamak
amacıyla Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu doldurulmalıdır.
GENEL KURALLAR
Yayın Politikası ve Makale Yazım Kuralları aşağıda belirtilen maddeler
“Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of
Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” (2013, http://
www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.
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Araştırma makalelerinin hazırlığı, sistematik derleme, meta-analizleri ve
sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır:
Randomize çalışmalar için; CONSORT (Moher D, Schultz KF, Altman D, for
the CONSORT Group. The CONSORT statement revised recommendations for
improving the quality of reports of parallel group randomized trials. JAMA
2001; 285:1987-91) (http://www.consort-statement.org/).
Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlamaları için; PRISMA
(Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA
Statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097) (http://www.prismastatement.org/).
Tanısal değerli çalışmalar için; STARD (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns
DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al, for the STARD Group.
Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy:
the STARD initiative. Ann Intern Med 2003;138:40-4) (http://www.stardstatement.org/).
Gözlemsel çalışmalar için; STROBE (http://www.strobe-statement.org/).
Meta-analizleri ve gözlemsel çalışmaların sistematik derlemeleri için;
MOOSE (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational
studies in epidemiology: a proposal for reporting “Meta-analysis of
observational Studies in Epidemiology” (MOOSE) group. JAMA 2000; 283:
2008-12).
Yazarların ad ve soyadları açık olarak ve unvan belirtilerek yan yana başlığın
altına yazılmalıdır. Bunun altına çalışmanın kuruluşun adı eklenmelidir.
İkinci sayfanın başına yazının başlığı tekrar yazılmalı, isimler ve kuruluşlar
yazılmaksızın Türkçe özetle devam edilmelidir.
Türkçe özet, 10 satırı aşmamalı, konunun amacını, yöntemlerini, sonucunu
kısaca içermelidir.
Üçüncü sayfada yazının ingilizce başlığı ile birlikte isim ve kuruluşlar
yazılmaksızın paragraflar halinde ingilizce özet yer almalıdır.
Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.
com)’nden seçilmelidir.
Araştırma yazılan şu bölümleri içermelidir; Türkçe ve ingilizce özetler, giriş,
yöntem ve gereçler, bulgular, tartışma ve kaynaklar.
İlaç çalışmalan için bilimsel etik kurul raporu gerekmektedir.
Tabloların her biri ayrı kağıda yazılmalı, üst yazısı bulunmalı ve Rumen
rakamı ile numaralandırılmalıdır. (Tablo I, Tablo II gibi). Tablo sayısı
üçten fazla olamaz. Dergiye gönderilen yazılar, Microsoft Office Word
dökümanında 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
Fotoğraflar arabik rakamlarla numaralandırılmalıdır. (Şekil 1, Şekil 2
gibi). Fotoğraflann çözünürlüğü 300 dpi değerinde, eni en az 900 piksel
değerinde olmalıdır.
Kaynaklar
Kaynaklar listesi makale metninin sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.
Altıdan fazla yazarın yer aldığı kaynaklarda 3. isimden sonraki yazarlar
için “et al.” (“ve ark.”) kısaltması kullanılmalıdır. Altı veya altıdan az yazar
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varsa açık olarak yazılmalıdır. Ayrıca sayfa numaraları da açık olarak
belirtilmelidir.
Kaynaklar kullanıldığı sıraya göre dizilmeli, özellikle aşağıdaki noktalara
dikkat edilmelidir.
Dergiler: Yazarın soyadı ve isimlerinin baş harfleri (nokta); 2) Yazının
başhğı (ilk harf dışında tamamen küçük harflerle) (nokta); 3) Derginin
adı veya Index Medicus’a göre kısaltılmış şekli; 4) Yayınlandığı yıl (noktalı
virgül); CiIt numarası (arabik) (iki nokta üst üste); ilk sayfa (tire) son sayfa
(nokta).

YAZARLARA BİLGİ

Kitaplar: Kitabın tümünü aynı yazar(lar) yazmışsa: 1) Yazarın adı (dergideki
gibi) (nokta); 2) Kitabın adı (nokta) 3) (Varsa) kaçıncı baskıda olduğu (nokta);
4) yayınlandığı şehir, (Birkaç taneyse yalnızca iki) (virgül); 5) Yayınevi
(virgül); 6) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); 7) İlk sayfa (tire) son sayfa (nokta).
Kitabın editörü ve bölüm yazan aynı kişilerse: 1 ) Yazarın adı (dergideki
gibi), 2) bölümün başlığı (dergideki gibi) (nokta); 3) Kitabın adı (nokta); 4)
(Ed. Yazıldıktan sonra) Editör ad(lar)ı (nokta); 5) (Varsa) kaçıncı baskı olduğu
(nokta); 6) Yayınlandtğı şehir (virgül); 7) Yayınevi (virgül); 9) Yararlanılan
bölümün ilk sayfası (tire) son sayfası (nokta).
Tüm yazarların imzaları bulunan onay mektubu editöre gönderilmelidir.
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INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS

Dermatoz is the publication of the Society of Academy of Cosmetology
and Dermatology and it is an independent, peer-reviewed, open-access
scientific journal published quarterly, in March, June, September and
December, four times a year. The language of the journal is Turkish. In the
journal, reviews, researches, case reports and educational articles related to
dermatology are published.
The editor who manages the journal has the authority to send the article
back to the author or to make formal arrangements in order not to publish
the article or make corrections in line with the reports from the reviewers
in the publishing establishment.
PEER REVIEW AND ETHICS
Dermatoz is an independent journal based on double-blind peer-review
principles. The manuscript is assigned to the Editor-in-Chief, who reviews
the manuscript and makes an initial decision based on manuscript quality
and editorial priorities. Manuscripts that pass initial evaluation are sent to
an Associate Editor. The Associate Editor assignes the manuscript to two
reviewers (internal and/or external reviewers). The reviewers must review
the manuscript within 21 days. The Associate Editor recommends a decision
based on the reviewers’ recommendations and sends the manuscript to
the Editor-in-Chief. The Editor-in-Chief makes a final decision based on
editorial priorities, manuscript quality, and Associate Editor’s and reviewers’
recommendations. If there are any conflicting recommendations from
reviewers, the Editor-in-Chief can assign a new reviewer.
All manuscripts submitted are screened for plagiarism using Crossref
Similarity Check powered by “iThenticate” software. Results indicating
plagiarism may cause manuscripts being returned or rejected.
Unaccepted articles are sent back in two months with a reasoned letter.
The responsibility of the articles belongs to the authors.
Experimental, clinical and drug studies requiring approval by an ethics
committee must be submitted to the Dermatoz with an ethics committee
approval report confirming that the study was conducted in accordance
with international agreements and the Declaration of Helsinki (revised
2013) (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinkiethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). The
approval of the ethics committee and the presence of informed consent
given by the patients should be indicated in the Materials and Methods
section. In experimental animal studies, the authors should indicate that
the procedures followed are in accordance with animal rights as per the
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (http://oacu.od.nih.gov/
regs/guide/guide.pdf) and they should obtain animal ethics committee
approval.
Authors must provide disclosure/acknowledgment of financial or material
support, if any was received, for the current study.
If the article includes any direct or indirect commercial links or if any
institution has provided material support to the study, authors must state
in the cover letter that they have no relationship with the commercial
product, drug, pharmaceutical company, etc. concerned; or specify the type
of relationship (consultant, other agreements), if any.
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Authors must provide a statement on the absence of conflicts of interest
among the authors and provide authorship contributions.
GENERAL RULES
The Publication Policy and Article Writing Rules are prepared on the
basis of the following “Recommendations for the Conduct, Reporting,
Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE
Recommendations)” (2013, http://www.icmje.org/).
Preparation, systematic review, meta-analysis and presentation of research
papers should be in accordance with international guidelines:
For randomized studies; CONSORT (Moher D, Schultz KF, Altman D, for the
CONSORT Group. The CONSORT statement revised recommendations for
improving the quality of reports of parallel group randomized trials. JAMA
2001; 285: 1987-91) (http: //www.consort -statement.org/).
For systematic review and reporting of meta-analysis; PRISMA (Moher D,
Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes: The PRISMA Statement.
PLoS Med 2009; 6 (7): e1000097) (http: // www .pris on-statement.org /).
For diagnostic valuable studies; STARD (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE,
Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al, for the STARD Group. Towards
complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the
STARD initiative. Ann Intern Med 2003; 138: 40-4) (http://www.stardstatement.org/).
For observational studies; STROBE (http://www.strobe-statement.org/).
For meta-analysis and systematic reviews of observational studies; MOOSE
(Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies
in epidemiology: a proposal for reporting “Meta-analysis of observational
Studies in Epidemiology” (MOOSE) group. JAMA 2000; 283: 2008-12 ).
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