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Sorular 

• Niçin yayın yapılır? 

 

• Yazarken nelere dikkat edilmelidir? 

 

• Nasıl yayın yapılır?  

 



Niçin Yayın Yapılır? 

 

• Bir bilimsel araştırma, ancak yazılı bir 

biçime dönüştüğünde tamamlanır. 

• Ulaşılan bulgular ışığında üretilen bu yeni 

bilgiler, işte o zaman, bilimsel bilgi olur.  

• Bu nedenle, bir “bilim insanı” aynı 

zamanda bir “yazar” olmak zorundadır. 



Niçin Yayın Yapılır? 

 
 

Bilimsel araştırmacı, yazılı belgeyle şunları 
ortaya koymak zorundadır: 

• Ne yaptığını 

• Niçin yaptığını 

• Nasıl yaptığını 

• Yaptıklarından neler öğrendiğini 

Yazma becerisinin kazanılması:  

• Resmi bir eğitimden çok; 

• Bir deneyim / görgü edinme süreci 



Sorular 

• Niçin yayın yapılır? 

 

• Yazarken nelere dikkat edilmelidir? 

 

 

 



Bildiklerimizi / bulduklarımızı anlatabilmek 

için: 

• Olabildiğince açık ve basit bir biçimde sunmak 

                           

“Ne kadar bilirsen bil,  

söylediklerin 

karşındakinin  

anladığı kadardır” 

 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 



Gereksiz sözcüklerle dolu bir 

yazı: 

• Anlatılmak isteneni gölgeler 

• Okurun zamanını çalar  

• Sabrını taşırır  

 
“Bilire bir söz yeter,  

sende hüner varısa” 

 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 



• Yazının dili: Önemli bir öğe 

• Ağdalı bir anlatımdan kaçınılmalıdır.  

• Bilimsel yazılarda edebi sanatlara ve 

mecazlara nadiren yer vardır.  

• Bilimsel bilgi, etkin bir biçimde, açıklık 

içinde ve kesin anlamları olan sözcüklerle 

aktarılmalıdır.  
 

 

 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 



 

 

“Hekim hem çok kitap okuya,  

hem de hastanede çok düşüne” 

 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 



 

Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  
 

• Metnin fiziksel olarak çekici olması kabul 

edilmesinde önemlidir.  

• Okunup düzeltilmesi kolay metinler 

herkesin hoşuna gider.  

• Özensiz hazırlanmış bir metin, 

araştırmanın da özensiz yapıldığını ve 

bilimsel değerinin düşük olduğunu 

düşündürebilir.  

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
• Yazmaya başlamadan önce yazının teslim 

edileceği derginin yazım kuralları dikkatle 
okunmalı ve yazı hazırlanırken bu kurallara özenle 
uyulmalıdır.  

• Teslim etmeden önce yazı son bir kez daha 
okunup bu kurallara uygunluğu açısından 
denetlenmelidir ve varsa düzeltmeleri yapılmalıdır.  

• Başlık sayfasının göze iyi göründüğünden ve 
gerekli bilgileri içerdiğinden emin olunmalıdır.  

• Tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.  

• Yazının sayfaları boyunca en üst bölümde 
yinelenecek olan kısa bir başlık verilmelidir.  



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
 

• Yazım hatalarından kaçınılmalıdır.  

• Noktalama işaretleri yerinde kullanılmalıdır.  

• Kısaltmaları kullanırken tutarlı olunmalıdır.  

• Girintiler ve aralıklar her yerde aynı olmalıdır.  

• Yeterli sayfa kenarı boşluğu bırakılmalıdır.  

• Yazının bütün bölümlerinin iki aralıklı ve 12 punto 
olarak yazılması gerekir.   

• İngilizce bir dergiye yazı teslim edileceği zaman 
profesyonel bir destek alınması düşünülebilir.  



 

Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  
 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
Tıbbi bilimsel yazı çeşitleri 
• Özgün Araştırma 

• Olgu Sunumu 

• Derleme 

• Editör Görüşü 

• Editöre Mektup 

 

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
Özgün Araştırma  
Bölümleri 

• Başlık Sayfası 

• Özet (ve “Abstract”) 

• Anahtar Sözcükler (ve “Key Words”) 

• Giriş 

• Yöntemler 

• Bulgular 

• İrdeleme 

• Teşekkür (istenirse) 

• Çıkar Çatışması Beyanı 

• Tablolar – Şekiller - Resimler  

• Kaynaklar 

• Bunlar bir orkestranın enstrümanları gibi uyum içinde olmalıdır.  

• Dergiye teslim edilirken yazının her bölümü ayrı bir sayfayla başlamalıdır. 

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
Özgün Araştırma  
Başlık 

• Teknik sözcüklerden ve standard olmayan kısaltmalardan 
oluşmamalıdır.  

• Akılda kalacak bir başlık uygun olur; ancak çok çekici bir 
başlık arama çabasına da girişilmemelidir.  

Yazarlar 

• Birinci yazar, araştırmanın büyük bir bölümünü yapmış kişi 
olmalıdır.  

• Yazıyı yayımlanmak üzere teslim etmek de çoğunlukla birinci 
yazarın işidir.  

• Son yazar, “kıdemli yazar” olarak yer alır.  

• Çoğu kez bir çeşit akıl hocası (“mentor”) gibidir ya da yayın 
ortaya çıkarken yol gösteren kişidir.  

 



 

Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  
 

Yazarlar 

• Yazar sıralaması, atıflarda en göze çarpan adların 
ilk üç yazar olacağı dikkate alınarak yapılmalıdır.  

• Her yazarın, yayımlanmış araştırmaya önemli 
entelektüel katkıları olduğu kabul edilir.   

• Her yazar, çalışmanın bileşenlerinden en az 
birinden sorumlu olmak zorundadır.  

• Her yazar, diğer bileşenlerin her birinden kimin 
sorumlu olduğunu bilmelidir.  

• Her yazar, kendi dışındaki yazarların bilimsel 
yeterliğinden ve dürüstlüğünden de emin olmalıdır. 

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
Özet (ve “Abstract”) 

• Amaç 

• Yöntemler 

• Bulgular  

• Sonuçlar  

      başlıklarına göre biçimlendirilmelidir.  

• Makaleninkinden daha az teknik bir dil kullanılmalıdır.  

• Dizinlerin çoğu yazının bu bölümünü olduğu gibi almaktadır.  

• Zorunlu olmadıkça kısaltma kullanılmamalıdır.  

• Özet, adından da anlaşılacağı gibi “az ve öz” olmalıdır.  

• Türkçe ve İngilizce içerikler aynı olmalıdır.  

• Bulgular bölümünde geçmeyen bir bulguya burada yer 
verilmemelidir.  

• “Key Words” (ve Anahtar Sözcükler), MeSH’e uygun olmalıdır.  

• Böylece, arama motorlarını kullanacak daha çok okurun yayına 
ulaşması sağlanır. 

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
Giriş 
• İlgili literatür özetlenerek 

• Bilinmeyen bir şeyin mi olduğu   

• Hangi soruya ve niçin bir yanıt arandığı 

• Neyi bildiğimiz, neyi bilmediğimiz ve neyi bilmek 
istediğimiz 

• Okurda  yazının devamını okuma isteği 
uyandıracak biçimde  

• İlgi ve dikkat çekici  

• Verilen her bilgi için kaynak gösterilmelidir.  

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
Yöntemler  
• Araştırmada ya da deneylerde izlenen sıraya göre 

• Sorulan sorunun yanıtının nasıl bulunduğu 

• Yanlılıktan nasıl kaçınıldığı ve kontrol grubu  

• Başka bir araştırmacının,  yapılanı tam olarak anlamasına ve isterse deneyi 
yinelemesine olanak verecek miktarda bilgi yer almalıdır.  

• Yeni ya da yazarlarca değiştirilmiş bir yöntem söz konusuysa, ayrıntılara 
girmek gerekir. 

• Eski bir yöntem için yalnız kaynak göstermek yeterli olur.  

• Gerekirse diyagramlara, tablolara ya da akış şemalarına da yer verilebilir.  

• Bulgulardan söz edilmez.  

• Yalnız araştırmanın yöntemine dayanak oluşturuyorsa, daha önce elde 
edilmiş bulgulara atıfta bulunulabilir.   

• Bilgilendirilmiş onam ve Etik Kurulu onayı alınması gibi etik konulara da 
burada yer verilir.  

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 Bulgular  

• Yöntemler bölümünde nasıl elde edildiği anlatılan veriler, yine 
oradaki sıraya göre sunulur.   

• Bütün verileri buraya koymak gerekmez.  

• Veriler, “ilginç” ya da “sık” olduklarına ilişkin nitelemeler 
kullanılmadan sunulmalıdır.  

• Sayı ve yüzdeler yorumsuz olarak yer almalıdır.  

• Tablo ve şekil kullanılması bulguların aktarılmasını kolaylaştırabilir.  

• Metin içinde tablo ya da şekillere gönderme yapılarak sözcüklerden 
tasarruf edilmelidir.  

• Yinelemelerden kaçınılmalıdır.  

• Bulgular metin içinde özetlenebiliyorsa, tablo ve şekil kullanmaya 
gerek yoktur.  

• p değeri, sayı olarak verilmelidir.  

• Bulgular sunulurken dürüstlük esastır. 

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 İrdeleme 
• Bulgular bölümündekilerin yinelendiği izlenimini vermeden en önemli 

bulguların altı çizilmelidir.  

• Bunu ilk paragrafta yapmak uygun olur.  

• Elde edilen bulguların, başlangıçta sorulan soruyla nasıl bir ilişkisi 
olduğu ve ileri sürülen hipotezi destekleyip desteklemediği 
belirtilmelidir.  

• Desteklemiyorsa, bunun nedenleri açıklanmalıdır.  

• Araştırmanın, yalnız üstünlükleri değil, varsa zayıf yönleri, ne 
yapılsaydı daha iyi olacağı dürüstçe söylenmelidir.   

• Bulguların başka araştırmacılarınkilerle uyumlu olup olmadığı da 
kaynak gösterilerek irdelenmelidir.  

• Bulguların, bu konuda önceden bilinenlerle nasıl bir ilişki içinde 
olduğu ve başka neler yapılması gerekeceği belirtilmelidir.  

• Makale, çalışmanın sonucunu ve neyi ortaya koyduğunu belirten bir 
tümceyle bitirilmelidir. 

 



 

Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  
 

Teşekkür  
• Araştırmaya yardımı dokunan ancak yazarlık ölçütlerini karşılamayan: 

• Tümüyle teknik bir yardımda bulunan ya da metni temize çeken kişi  

• Yalnız genel desteği alınan birim sorumlusu  

• Makaleyi gözden geçiren yardımsever danışmanlar  

• Mali destek ya da malzeme desteği açıklanır.  

• Makaleye maddi bakımdan (örneğin hasta verisi, ankete yanıt ya da izole 
edilmiş mikroorganizma vererek) katkısı olmakla birlikte, bu katkıları yazar 
olmalarını sağlamayan kişiler, “klinik araştırmacılar”, “çalışmaya katılan 
araştırmacılar” gibi başlıklar altında sıralanabilir.  

• Üstlendikleri görevler ya da yaptıkları katkılar, “bilimsel danışmanlık yaptığı”, 
“çalışma önerisini gözden geçirerek tavsiyelerde bulunduğu”, “veri topladığı” 
ya da “çalışma hastalarını sağladığı ve tedavilerini üstlendiği” belirtilerek 
açıklanmalıdır.    

• Teşekkür edilecek kişilerin adlarını koymak için önceden izinleri alınmış 
olmalıdır. 

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
Tablolar ve Şekiller 
• Önem verilmesi gereken biraz karmaşık,  ancak 

zevkli bir alan 

• Verilerin nasıl sunulduğuna ilişkin başka 
makalelerdeki örnekleri incelemek, daha iyisi bir 
istatistikçiye danışmak gerekir.  

• Her tablo başlık ve dipnotlarıyla birlikte ayrı bir 
sayfaya yazılmalıdır.  

Resimler  

• Bazen sözcüklerle anlatılamayacak kadar çok şeyi 
anlatırlar. 

 



 
Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  

 
Kaynaklar  
• Yazar(lar)ca okunmuş kaynaklar gösterilmelidir. 

• Yalnız özetine ulaşılabilen yayınlar kaynak olarak 
kullanılmamalıdır.  

• Kaynakların metin içinde gösterilmesinde, 
numaralandırılmasında ve dergi başlıklarının 
kısaltılmasında, derginin istediği stil ve formata 
özenle uyulmalıdır.  

• EndNote ya da Reference Manager gibi ticari 
yazılımlar kullanılabilir.  

 



Sorular 

• Niçin yayın yapılır? 

 

• Yazarken nelere dikkat edilmelidir? 

 

• Nasıl yayın yapılır?  

 



Nasıl Yayın Yapılır? 

 
• Bir yazarın birincil amacı, hazırladığı metni 

yayımlanmak üzere kabul ettirmektir.   

• Ancak öncelikli bir başka amaç da 
okuyanlarca anlaşılmak olmalıdır.  

• Bunun için genellikle başka yazarlar örnek 
alınır, onlara öykünülür.  

• Ancak daha iyi yazmak için elde edilen özgün 
bulguların yayımlanması çok da 
geciktirilmemelidir.  

• Çünkü “En iyi, iyinin düşmanıdır”.  



• Yazmak, geliştirilebilir bir 

beceridir. 

 

• Yılmamak gerekir.  

 
     

“Koşan elbet varır,  

düşen kalkar …”  

Nasıl Yayın Yapılır? 

 


