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I don’t measure pH if I don’t publish it.

An indian PostDoc

There are three necessary steps 

in useful research: the first to 

begin it, the second to end it 

and the third to publish it.

M. Faraday

Araştırmanın üç sac ayağı vardır: 

İlki başlamaktır, ikincisi 

bitirmektir. Üçüncü ayağı ise 

yayınlamaktır. 

M. Faraday
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BAŞLANGIÇ

SONRASI

ACUN ILICALI BUNU DA ÇEKMELİ
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Size göre makaleniz

Hakeme göre makaleniz
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Makaleye Konu olan Proje Fikrinin Önemi

Pop-Up fikirlerden uzak durunuz…

Popüler olan konulara hemen dalmayınız...

Literatürü bilmeden/araştırmadan 

fikir üretmeyiniz….

Plan your work for today and everyday, then work your plan

Margaret Thacher
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Araştırma Tipleri

1. Exploratory Research

• Hakkında çok az şey bilinen ve üzerinde çok az/hiç çalışılmamış bir konuyu 

aydınlatmak amacı ile yapılan araştırmalardır.

• Genele hitap eden bir fikir ile başlar

• Araştırma sorusu zaman içerisinde şekillenir ve değişebilir. 



7

Exploratory Research Adımları
•Problemin tanımlanması: 

Membran proteinlerinin tanımlanamaması

Parkinson Hastalığında erken tanının olmaması

Meme kanserinde erken tanıya izin veren spesifik biyomarker proteinlerin 

olmaması

•Hipotezin oluşturulması: 

•Membran proteinlerini tanımlamada yeni bir yaklaşım geliştirebilirmiyiz?

•Parkinson hastalığının/Meme kanserinin erken tanısında kullanılacak bir 

biyomarker keşfedebilirmiyiz.

•Hedeflerin belirlenmesi

•Kimyasal biyotinilasyona alternatif bir yaklaşım olmalı ve daha iyi çalışmalı.

•Serumdan tanıya izin vermeli, özgün ve duyarlı olmalı

• Yöntemin belirlenmesi

Bilinen yöntemlerin kullanılması 2D-PAGE elektroforezi, ELISA, Western 

blotlama

Yeni bir yöntem geliştirilmesi (E-SERPA, ProteoDeplition vb)



2. Targeted Research

Ön datadan yola çıkılarak yeni bir araştırma sorusu sormak ve bu soruya 

cevap vermek amacıyla tasarlanan araştırmadır. Projenin başlangıç noktası ve 

varmak istenilen nokta bellidir. 

• Ön datası olmak durumundadır

• Daha az risk içerir

• Metodolojisi bellidir

• Sonuç tahmin edilebilir düzeydedir

• (Şahsi Kanaat) Daha az değerlidir

Örnek: Ace2 gen polimorfizminin Türk popülasyonundaki dağılımı

Örnek: ADH aktivitesinin mayada tespit edilmesi

Örnek: Türk populasyonunda ingiliz mutantı Sars-CoV2’nin sıklığının belirlenmesi
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Makale/ Proje yazım süreci

• Bilgiyi Toplamak

• Organize etmek

• Analiz etmek ve sorunu tanımlamak

• Amacı ve hedefleri belirlemek

• Deneysel yaklaşımları belirlemek

• Yaklaşımınızın limitlerini belirlemek

• B-planı hazırlamak ve gerektiğinde uygulamak
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Bilgiyi Toplamak
Bilgiyi organize etmenin en kolay yolu vakit almasına rağmen o bilginin ilk çıktığı andan son ana kadar yaşadığı 

değişimi takip etmekle olur. Zaman içinde var olan bilgiye neler, nasıl eklenmiştir sorusuna cevap vermekle olur.

Makale Toplamak/Okumak (En kritik Adım)
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Bilgiyi organize etmek



Bilgiyi organize etmek

A5-defter B6-defter
Word
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Data bankalarından Faydalanmak
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Gen/mRNA dizilerinin eldesi Protein dizilerinin eldesi
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UNIPROT PROTEIN DATABANKASI
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Protein Fonksiyonu

UNIPROT PROTEIN DATABANKASI
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Doğal Varyantları, mutantları ve hastalılarla olan ilişkisi

UNIPROT PROTEIN DATABANKASI
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RCSB PROTEIN DATABANKASI
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Bilgiyi Organize (analiz) etmek (Literatür Özeti)



Sorunu tanımlamak

Sorunu tanımlamak demek var olan bilginin eksik yanlarını görmek demektir.



Sorunun çözümü için araştırmanın amacını ve özgün değerini 

belirlemek



Araştırmanızın Limitlerini bilmek



Makale yazım ön hazırlık çalışmasına yeni yazdığımız bir 

makale üzerinden örnek verelim…
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Konu: Serum proteomu

Neden önemli: Kolay erişilebilir biyolojik materyal olması ve 

canlının sağlık durumu hakkında bilgi verebilmesi 

Problem: Serum çalışılması kolay bir materyal değil çünkü;

Sorunu tanımlamak
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Sorunun çözümüne yönelik literatür araştırması yapmak ve 

eksiklikler varsa tespit etmek

Literatürde kullanılan metotlar:

1. Kimyasal indirgeme metotları: Örneğin amonyum sülfat 

çöktürmesi. Albumin ile birlikte diğer proteinleri de çöktürmekte. 

Tekrarlanabilirlikten uzak ve özgünlüğü düşük bir metot.

2. Afinite tabanlı metotlar: Örneğin Cibercon mavisi ile albuminin 

uzaklaştrılması.  Albuminle birlikte özgün olmayan birçok proteini

Uzaklaştırmakta. Tekrarlanabilirliği yok.

3. İmmunoafinite-tabanlı metotlar: Anti-albumin ve anti-abundan

protein antikorları içeren kolonların kullanılması.  Etkili ve çalışan 

metotlar ancak albuminle birlikte 100’ün üzerinde proteini bağlayarak

Serumdan uzaklaştırmaktalar.

4. Peptit-tabanlı metotlar: Hekzapeptit kolonları ile abundan 

Proteinlerin serumdan indirgenmesi.
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Sorunu çözmek için literatürde önerilen yaklaşımların eksiklikleri

1. Özgün değiller

2. Karşılaştırmalı proteom çalışmalarda kullanılamazlar

3. Pahalı metotlar

4. Güvenilirlikleri düşük. Farklı laboratuarlar farklı sonuçlar 

üretebilmekte

Çözüm Önerisi

Özgün, ucuz, karşılaştırmalı proteom analizlerine izin verebilen

tekrarlanabilirliği yüksek bir metot geliştirmek.
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Sorun nereden kaynaklanmakta?

Tespit: Problem 

albuminin yapışkan 

etkisi, diğer proteinleri 

Özgün olmadan 

bağlamasından 

kaynaklanmakta. 

Albumin serumdan 

uzaklaştırılırken 

albuminle birlikte çok 

sayıda biyomarkör değeri 

yüksek proteinin de 

albuminle birlikte 

uzaklaştırıldığı 

görülmekte. 

«ALBUMİNOME»



29

Soru: Proteinlerin yapışkanlığını azaltan ve diğer proteinleri özgün olmadan 

bağlamasını engelleyen şey nedir?



Yeni bir yaklaşım önerebilmek



Sonuçları Tablo ve Şekle Dökmek
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Bu makaleyi yazmak artık kolay…Neden?

1.Literatür taraması yapılmış

2.Hipotez doğru üretilmiş

3.Doğru çözüm teorisi geliştirilmiş 

4.Sonuçlar beklenildiği gibi çıkmış
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Biz böyle görüyoruz

Revizyoniste nasıl görecek 

bilemem?
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Mehmet Sarıhan Merve G. Albayrak Gürler Akpınar

EMEĞİ GEÇENLER
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Bilimsel araştırma makalesinin bölümleri

• Title Başlık
• Authors Yazarlar
• Abstract Özet
• Keywords Anahtar kelimeler

• Introduction Giriş
• Materials and methods Yöntem ve gereçler
• Results Bulgular                          Gövde       
• Discussion Tartışma
• Conclusion Sonuç

• Acknowledgments Teşekkür
• References Kaynaklar
• Tables Tablolar
• Figures Şekiller 



Bilimsel araştırma makalesinin bölümleri

• Giriş  : Ne yaptınız (siz ve diğer araştırmacılar)? 

Neden yaptınız?

• Yöntem : Nasıl yaptınız?

• Bulgular : Ne buldunuz?

• Tartışma : Bütün bunlar ne anlama geliyor?



Başlık

• Makalenin en çok okunan kısmı, vitrini

• Çalışmanın ana hatlarını yansıtmalı

• Makaledeki ana konuları yansıtacak anahtar kelimeler içermeli

• Böylece PubMed gibi tarama motorlarında bulunabilir ve atıf alabilir

• Çok uzun veya çok kısa olmamalı



Başlık

• Yeterince çarpıcı olmalı

• Kısaltma, formül vb içermemeli

• «….. nın araştırılması», «…… nın etkileri» gibi spesifik olmayan 
başlıklar kullanılmamalı

• Tam bir cümle şeklinde değil, etiket gibi olmalı



Başlık

• Bazen sonuçları özetleyen bir başlık kullanılabilir

• Epicutaneous Staphylococcus aureus induces IL-36 to enhance IgE
production and ensuing allergic disease

• Başlık bazen soru şeklinde olabilir

• How Much Impact Do Antimicrobial Surfaces Really Have on Healthcare-
acquired Infection?

Makalenin başında olmasına rağmen 
en son yazılması gereken bölümdür



Özet

• Online veri tabanlarında da kullanıldığından, ana metinden bağımsız 
olarak anlaşılır şekilde çalışmanın kısa bir özetini içermelidir

• Makalenin ön izlemesi gibidir

• Kısa ve öz olmalı

• Makalenin tamamını okuma isteğini teşvik edecek kadar çekici olmalı

• Özette geçmiş zaman kullanılır



Özet

• Ana metinde kullanılan cümlelerin bazıları aynen veya kısaltılarak 
özette de kullanılabilir

• Kelime/karakter sınırlaması olduğundan, çalışmanın ana hatlarını 
içerecek şekilde kısaltılması gereklidir

• Makalenin başında olmasına rağmen, başlıkla birlikte en son 
yazılması gereken bölümlerdendir



Özet

• Dergi yazım kurallarına göre; «giriş, yöntem, bulgular, sonuç» 
şeklinde yapılandırılabilir 

• Yapılandırılmasa da bu bilgileri içermelidir

• Özette kısaltma, tablo, şekil, atıf kullanılmaz

• Özette tartışma veya yargılayıcı ifadeler kullanılmamalıdır

• "Şaşırtıcı bir şekilde …. gözlemledik" gibi açıklamalar olmamalı



Giriş

• Çalışmaya geniş bir perspektiften bakarak konu ile ilgili bilgi verir 
(literatür özeti), amacınızı/hipotezinizi tanımlar ve bilime yapacağı 
katkıyı açıklar.  

• Bu çalışmayı neden yaptınız?

• Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

• Bu çalışmanın literatüre nasıl katkı yapacağını bekliyorsunuz?

Kötü bir başlangıç, kötü bir son yaratır.
Euripides



Giriş

• Öncelikle konu hakkında bilinenler özetlenmeli

• Sonra alan daraltılarak konu ile ilgili belirsiz, şüpheli, çelişkili 
alanlardan bahsedilmeli ve çalışmanın bu boşlukları nasıl 
dolduracağı açıklanmalı

• Çalışmanın hipotezi ve hedefleri açıklanmalı

Uygun kaynaklar 
kullanılarak

Aşırı ayrıntıya 
kaçmadan, hedef 

kitleye göre



Giriş

• Konudan uzaklaşmadan

• Laf kalabalığı yapmadan

• Genelden özele doğru 

• Dergilerin yazım kurallarına göre değişmekle birlikte genellikle 
1-1.5 sayfa

• Genellikle geniş zaman kullanılır



Giriş
Amaç Zaman Örnek

Konu hakkında bilinenleri tanımlama Geniş zaman
Present

Kanser yaygın bir hastalıktır.
Cancer is a common disease 

Daha önce yapılmış çalışmaları 
tanımlama

Miş’li geçmiş zaman
Past

Smith ve ark. A ilacının ölüm oranlarını azalttığını 
göstermişlerdir.
Smith et al. showed that drug A reduced the rate 
of death 

Henüz tamamlanmamış bir süreci 
tanımlama

Yakın geçmiş zaman
Present perfect

Birkaç araştırmacı, A ilacının bu hastalık üzerindeki 
etkisini araştırmıştır
Several researchers have investigated the effect of 
drug A on this disease 

Henüz olmamış bir durumu 
tanımlama

Yakın geçmiş zaman
Present perfect

Henüz….saptanmamıştır.
It has not yet been determined whether. . . 

Hipotezinizi tanımlama Fiilerden biri için geniş, diğeri 
için geçmiş zaman
Present-past

A ilacının kanama riskini arttırdığını varsaydık.
We hypothesized that drug A increases the risk of 
bleeding 

Amacı tanımlama Geçmiş zaman
Past

….. yı ölçmeyi hedefledik.
We aimed to measure. . . 

Ecarnot F, Seronde MF, Chopard R, Schiele F, Meneveau N. Writing a scientific article: A step-by-step guide for beginners. European Geriatric Medicine 6 (2015) 573–579.



Yöntem

• Ne yaptınız?
• Nasıl yaptınız?

• Bulgular bölümüne yazılacak her sonucun yöntemi tanımlanmış olmalı

• Daha önce ayrıntılı olarak yayınlanmış olan prosedürleri referans 
göstermek kaydıyla kısaca özetlemekle yetinebilirsiniz

• Okuyan kişilerin bu çalışmayı yapabilmesine olanak tanımalıdır

• Geçmiş zaman dili kullanılır



Yöntem

• Çalışmanın tasarımını/türünü, yapıldığı yeri belirtin 
(prospektif/retrospektif, randomize/randomize olmayan, çift kör, kontrollü vb)

• Çalışma popülasyonunu (varsa kontrol grubunu) tanımlayın (insan, hayvan, hücre vb)

• Retrospektif çalışmalarda veri kaynağı, dahil etme/dışlama kriterleri, hasta/örnek 
sayıları belirtilmeli

• Prospektif çalışmalarda dahil etme/dışlama kriterleri belirtilmeli, ancak hasta/örnek 
sayıları bulgular bölümünde bildirilmeli

• Çalışma protokolü ve kullandığınız yöntemleri tanımlayın (alt başlıklar kullanılabilir) 
(yöntem, ekipman-firma adıyla, kimyasallar vb)

• Etik kurul onayı alınıp alınmadığını belirtin 

• Kullandığınız istatistiksel yöntemi (varsa kullandığınız programı) belirtin



Yöntem

• Kimyasal isimleri, mikroorganizma isimleri ve ölçüm birimleri 
uluslararası nomenkülatüre göre yazılmalıdır



Bulgular

• Çalışma sonucundaki verilerin açıkça bildirildiği kısımdır (makalenin kalbi)

• Umulduğu gibi çıkmamış bile olsa, elde edilen veriler objektif ve yorumsuz 
bir şekilde sunulmalıdır

• «İlginç bir şekilde … bulundu» yerine «…. bulundu»

Bilimin büyük trajedisi: güzelim bir hipotezin çirkin bir gerçek tarafından öldürülmesi
T. H. Huxley



Bulgular

• Önce çalışmaya alınan hasta sayısı ve çalışma dışı kalma nedenleri 
hakkında bilgi verilmelidir

• Yöntem bölümünde yazılan prosedürlere ait verilerin tamamı ve aynı 
sırayla bildirilmelidir

• Yöntem bölümünde kullanılanlara benzer alt başlıklar içerebilir

• Bu bölümde geçmiş zaman kullanılmalıdır



Bulgular

• Çalışmanın olumsuz verileri de tanımlanmalı

• Başka birisi farklı koşullarda farklı sonuçlara ulaşabilir

Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir.
Carl Sagan



Bulgular

• Veriler sayısal değerlerle aktarılmalı

• «A ilacı ile B ilacının etkileri farklıydı» yerine «A ilacı B ilacına göre %35 
daha etkiliydi»

• İstatistik değerleri bildirilmeli 



Bulgular

Tablolar

• Birkaç satırda anlatılabilecek sonuçlar 
metin içerisinde yazılabilir

• Aynı değişkenin birden fazla grupta 
tanımlandığı durumlarda tablo kullanmak 
daha yararlı olacaktır

• Tablolar okuyucuya kendi başına veriler 
hakkında net bilgi vermek için yeterli 
olmalıdır

Şekiller

• Verilerin karmaşık olduğu veya kolayca 
yorumlanamadığı durumlarda yararlıdır

• Verilerin tablo, şekil veya grafiklerle desteklenmesi konunun anlaşılmasına yardım eder

• Dergi yazım kurallarına göre sınırlama olabilir

• Çok fazla tablo ve şekil olması ilgiyi kaybettirebilir

• Tablo veya şekilde bildirilen veriler metinde tekrarlanmamalıdır

• Tablo ve şekillerde uygun başlık ve açıklamalar kullanılmalıdır



Tartışma

• Çalışmanın 
• Verilerinin yorumlandığı, 

• Öneminin vurgulandığı,

• Konu hakkında daha önce bilinen/bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığı bölüm

• Bulgularda bahsedilen verilerin hepsi tartışmada irdelenmeli

• Tartışmada bahsedilen verilerin hepsinden bulgular bölümünde 
bahsedilmiş olmalı

• Akış özelden genele doğru



Tartışma

• Verilerin kısa bir özeti ile başlamalıdır 

• Sonuçların yorumlanması

• Sonuçların diğer çalışmalarla karşılaştırılması
• Bulgularınız farklıysa makul bir açıklamanız var mı? (çalışma dizaynı, popülasyonu vb farklılıklar)

• Çalışmanın literatüre/bilime katkısı, hangi açığı kapattığı iyi vurgulanmalı

• Gelecekte yapılabilecek yeni çalışma önerileri belirtilebilir

• Çalışmanızın güçlü ve zayıf yönleri

Sadece sonuçları 
tekrarlamayın

Çalışmanızın zaten bilinen bir 
konuda yazılmış sıradan bir 

yazı olmadığını gösterin



Tartışma

• Özellikle beklenmedik, ilginç ve yeni bulgular tartışılmalı ve sebepleri ile 
ilgili fikir yürütülmeli

• Alexander Fleming’in tesadüfen penisilini bulması
• Petri kutusunu kontamine eden küf kolonilerinin yakınında stafilokokların ürememesi 

• Penicillium'un birçok bakteri türünün üremesini güçlü bir şekilde engelleyebilen bir antibiyotik 
madde (yani penisilin) üretebileceği hipotezi



Tartışma

Pireyi eğiten biyolog: 

• Pireyi aylarca eğiten bir biyolog, «zıpla» 
komutunu verdiğinde pirenin havaya 
zıplamasını sağlar.

• Çalışmayı yayınlamadan önce algılayıcı 
organın yerini saptamak için bir deney daha 
yapar ve her seferinde pirenin bacaklarından 
birini koparır. Pirenin zıplaması giderek azalır 
ve son bacağın koparılmasıyla durur.

• Profesörün makalesine yazdığı sonuç: Pirenin 
bacakları koparıldığında işitme duygusunu 
kaybeder.

• Veriler yorumlanırken gerçekçi ilişkiler kurulmalıdır

Fen Bilgisi öğretmeninin deneyi:

• Alkolün zararlarını anlatmak için birisi 
su, diğeri cin ile dolu 2 bardağın içine 
birer solucan koyar

• Suyun içindeki solucan yüzerken, cin 
dolu bardaktaki solucan ölür

• «Bu neyi kanıtlar?» sorusuna bir 
öğrencinin cevabı: «eğer cin içerseniz 
vücudunuzda solucan kalmaz»



Tartışma

• Başkalarının çalışmalarını yorumlarken diplomatik olun

• Diğer çalışmaların zayıf yönlerini değil, kendi çalışmanızın güçlü yönlerini 
vurgulayın
• «Dündar ve arkadaşlarının çalışması …… saptamada yetersizdi» yerine 

• «Bizim çalışmamız ….. saptamak için yeterli güce sahipti»



Tartışma

• Olumsuz sonuçları tartışmaktan kaçınmayın

• Çalışmanız iyi tasarlanıp yürütüldüyse bulgularınız negatif de olsa bu, 
verilerinizin geçerli olmadığını göstermez

• Daha önce bilinenleri sorgulayıp yeni ufuklar açabilir



Tartışma

• Aşırı iddialı ifadelerden kaçının

• Dünyada ilk…  en geniş … vb.

• Bulgularınızın önemini abartmayın

• «Çalışmamızın bulguları …..yı kanıtlamaktadır» yerine

• «Çalışmamızın bulguları …..yı desteklemektedir»

• Çalışma verileri dışına taşan sonuçlara varmaktan kaçının



Sonuç

• Çalışmanın en önemli bulguları vurgulanarak, bu ve diğer çalışmaların 
bulguları ışığında tutarlı bir yorum yapılmalıdır 

• Bu bulgulara dayanarak uygulamada yapılabilecek değişikliklerden 
bahsedilebilir

• Bu kısımda yeni çalışmalar önerilebilir

• Burada tekrarlardan veya sadece sonuçları sıralamaktan kaçınılmalı

• Bazı dergilerde ayrı bir bölüm olmayıp, tartışmanın son paragrafıdır



Teşekkür

• Çalışmanın yapılması veya makalenin yazılmasında yardımı olan, 
ancak yazarlar listesinde yer almayan kişi veya kurumlara teşekkür 
edilen bölümdür

• Fikir verme

• Türkçe veya İngilizce gramer ve dil kontrolü 

• İstatistik 

• Teknik destek

• Maddi katkı, proje, burs

Hayat o kadar kısa değildir ve nezaket için daima yeterli zaman vardır.
Ralph Waldo Emerson



Kaynaklar

• Çalışmada kullanılan tüm kaynaklar yazılmalıdır

• Kaynaklar bölümüne yazılan tüm kaynaklar metinde kullanılmalıdır

• Hipotezleri ve çalışmanın bütününü kaynaklarla desteklemek 
çalışmanın gücünü ve güvenilirliğini arttırır

• Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyuculara rehber olur



Kaynaklar

• Yaygın olarak kabul görmüş evrensel gerçeklere atıf yapmaya 
gerek yoktur

• «Kardiyovasküler hastalık çok yaygındır»

• Kişisel fikirler, kullanılan yöntemler, yapılan çalışmalar vb. e 
mutlaka atıfta bulunulmalıdır

• «….. bilinmektedir», «…… gösterilmiştir» gibi ifadelerde kaynak 
gösterilmelidir



Kaynaklar

• İnternet siteleri, kişisel iletişimle elde edilen fikirler, yayınlanmamış 
veriler, özetler, tezler mümkün olduğunca kaynak gösterilmemelidir

• Kaynak seçerken en güncel olanlara ve en güvenilir dergilerde 
yayınlanmış olanlara öncelik verilebilir

• Eski tarihli de olsa, o konuda yapılmış en önemli çalışmalar kaynak 
listesine dahil edilmelidir



Kaynaklar

• Daha önce yapmış olduğunuz kendi çalışmalarınıza atıfta 
bulunabilirsiniz, ancak sayısı fazla olmamalıdır 

• Yazarların başka bir kaynaktan alıntı yaptıkları bir makaleden 
alıntı yapmak istiyorsanız, orijinal makaleye dönmeli,  bilgiyi 
doğrulamalı ve ara makaleye değil orijinal makaleye atıfta 
bulunmalısınız



Kaynaklar

• Kullanılabilecek kaynak sayısı

• Yazım stili (yazar, yıl, dergi adı, italik, vb) 

• Yazım sırası (harf veya makalede geçiş sırası)

• Metinde yazım şekli (parantez, üst bilgi, metin vb)

Dergi yazım kurallarına göre

Sayılamayacak kadar çok kaynak içeren metinler, bilimselliğin işareti olmaktan ziyade güvensizliğin göstergesidir.
William C. Roberts



Kaynaklar

• Makalenizi yazarken kaynakları anında ekleyin

• Kaynak yazımı ile ilgili program/yazılımlardan yararlanabilirsiniz



Çok iyi planlanmış ve yapılmış bile olsa, 
iyi yazılmadığı taktirde çalışmanızın 

yayınlanamayacağını unutmayın



Kaynaklar
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Bilimsel makale yazımı oldukça farklı yetenekler isteyen bir iştir. Zaman alıcı ve odaklanma
gereken bu işi yapmak ve sunmak için dikkatli çalışmanız gerekmektedir.



Niçin makalelerde figürler, şekiller, akış şemaları ve grafikler kullanırız?

Her araştırma makalesinin kalbinde, hayalinde sonuçlarının editör, hakem ve okuyucu
tarafından iyi anlaşılması vardır. Bununla birlikte, uygun ve doğru sunum olmadan veriler
yanlış yorumlanabilir veya daha kötüsü küçümsenerek göz ardı edilebilir.



Anlaşılmama tuzağından kurtulmak için bilimsel makale yazarları, verileri ve bilgileri
özetlemek için iyi yapılandırılmış grafikler, şekiller ve tablolar kullanmalıdır.

Resimlerin veya grafiklerin metne göre 3 ana amacı ve avantajı vardır:
Birincisi, karmaşık verileri ve ilişkileri yorumlanması veya anlaşılması daha kolay bir şekilde
tasvir ederler; ikincisi, temel bulguları veya eğilimleri özetleyerek ve vurgulayarak okuma
süresini kısaltırlar, böylece kolayca görünürler ve üçüncüsü, genel kelime sayısını azaltırlar.



Okuyucular genellikle ilk önce figürleri incelerler; bu nedenle, figürler hem çalışmanızın
anlaşılabilmesi hem de geniş bir izleyici kitlesinin erişebilmesi için oldukça önemlidir.

Araştırmacılar, "Ah ben sadece bir bilim insanıyım, Photoshop nedir bilmiyorum" veya "nasıl
sunarsam yapayım sonuçlar önemlidir" gibi mazeretlerde bulunmamalıdır.

İnsanların sizi akademik araştırmada veya aslında herhangi bir çalışma alanında profesyonel
olarak görüp görmeyecekleri, % 90 ilk izlenime bağlıdır. Dolayısı ile sunduğunuz
makalenizdeki veya çalışmanızdaki figürler oldukça önemlidir.



Bilimsel raporlar, beyin hücrelerimizin % 75'e kadarının bilgiyi görselleştirme sistemi
aracılığıyla işlediğini, yani resimler ve figürler genellikle hedef kitlenize ilk ulaşanlar
olduğunu göstermektedir.



Aşağıdaki figür metabolitleri haritalandırmayı hedefliyor, ancak bunun yerine bir Londra 
metro haritası gibi! Bir bilim figürünün açık ve daha da önemlisi basit olması önemlidir.

Araştırmacıların her zaman bir figürde olabildiğince fazla sonuç sunmak istemeleri anlaşılabilir
bir durumdur, ancak bazen çok hevesli olmak pek yardımcı olmaz - iletmek istediğiniz
doğrudan mesajı basit tutmak ve uygun sıralamak çoğu zaman daha iyidir. Her şeyi
okuyucunun gözüne sokmak onları sadece uzaklaştırır.

https://abucketfullofscience.wordpress.com/2016/04/12/bad-bad-science-figures/



Genel olarak figür, şekil veya grafik hazırlarken dört hedefimiz var: 
1. Verileri doğru bir şekilde sunmak, 
2. Derginin biçimlendirme gereksinimlerine uymak, 
3. Görüntü kalitesini korumak ,
4. Şeffaflığı sürdürmek.

1. Data yalan söylemez
Kasıtsız bile olsa figürlerinizde herhangi bir çarpıtma olmamalıdır. Bu nedenle, ham
verilerinizle son oluşturduğunuz figür arasında duran her adımı anlamanız önemlidir.
Çünkü, verilerinizin ölçtüğünüzden başlayarak en sonunda bir dergide figür olana kadar bir
dizi dönüşüm geçirmektedir. Her durumda, figürü yaparken uyguladığınız her dönüşüm
net ve gerektirdiğinde tam olarak tekrarlanabilir olmalıdır. İş akışındaki hiçbir şey sihirli bir
"kara kutu" olmamalıdır.

Rossner M, Yamada KM. What's in a picture? The temptation of image manipulation. J Cell Biol. 2004 Jul 5;166(1):11-5. doi: 
10.1083/jcb.200406019. PMID: 15240566; PMCID: PMC2172141.



2. Biçimlendirme kurallarına uyun
Derginin talep ettiği bir dizi biçimlendirme kuralını takip etmek çok zor olmamalıdır, en
azından dergi ne beklediği konusunda net olduğunda, ki bu her zaman böyle değildir.
Ancak işin püf noktası, çok çeşitli biçimlendirme kurallarına (300dpi veya 600dpi, Tiff veya
PostScript, kenar boşlukları veya marj yok) uyabilecek veya figürün formatını
değiştirebilecek yeterince esnek bir iş akışı geliştirmektir.

3. Kalite
Ne yazık ki, şekillerinizin tam istediğiniz gibi görünmesini sağlamak, figür oluşturma
sürecinin en zor hedeflerinden biridir. Neden? Çünkü dergiye verdiğiniz şey web sitesinde
veya PDF'de son bulacak olanla aynı şey değildir. Editöre teslim ettiğiniz son şekil dosyaları
daha fazla işlenecektir. Dergi kaynaklı şekil kalitesi kaybını kontrol edemezseniz de, dergilere
gönderdiğiniz verdiğiniz dosyaların mümkün olduğunca yüksek kalitede olduğundan emin
olabilirsiniz.



4. Şeffaflık
Makalenizi değerlendiren hakem ya da makalenizi yayınlandıktan beş yıl sonra okuyan aynı
alanda çalışan biri – gördüklerinde soru işaretleri buluyorsa, figürü uygun şekilde
hazırladığınızı kanıtlamanız gerekecektir. Bu, figür oluşturma iş akışının şeffaf olması
gerektiği anlamına gelir. Ham veriden son şekle kadar her ara adım kaydedilmeli ve her
adımın nasıl bağlantılı olduğu açık olmalıdır. İstenildiğinde hesap verilebilmelidir.

https://forbetterscience.com/2017/01/12/the-western-blot-doctors-of-silesia/



Bir şekle, grafiğe veya tabloya herhangi bir veri koymadan önce, kendinize orada olmayı
hak edip etmediğini ve makaleye nasıl katkıda bulunacağını sorun.
1. Her resim, metni geliştirmeli veya tamamlamalı ve gerekli bilgileri sağlamalıdır.

2. Metni basitçe yineleyen veya konu dışı veriler içeren tablolar veya grafikler yapmak
yalnızca yazıyı ve okuyucuları zorlaştıracaktır.

3. Önce temel verilerin ne olduğuna karar verin ve ardından bunları sunmak için en iyi
yöntemi seçin.

Görsel için tavsiyeler



Görsel türü Ne zaman kullanmalı Avantaj ve dezavantajları

TABLOLAR

Yazı Tabloları Tedaviler veya dahil etme ve dışlama 
kriterleri gibi farklı grupları karşılaştırmak 
veya kilit noktaları listelemek.

Ana metindeki önemli noktaları özetler ve 
kelime sayısını azaltır.

Bulguların Özeti Sistematik bir inceleme gibi, büyük miktarda 
veriyi veya birden çok veri kümesini analiz 
eden herhangi bir makalede.

Bir makalenin ana noktalarını tek bir 
konumda daha da netleştirir ve özetler. 
Okuyucu tarafından kolaylıkla 
sentezlenebilecek küçük miktardaki veriler 
için uygulanmamalıdır.

Veri Tablosu Birden çok grubu karşılaştırmak için 
demografik bilgileri gösteren veya bir 
çalışmada elde edilen ham verileri 
listelerken.

Kesin değerler veya bireysel veri noktaları 
önemli olduğunda faydalıdır. Metinde 1 
veya 2 cümlede kısa ve öz olarak ifade 
edilebilecek küçük miktarlardaki veriler için 
uygun değildir.



Her grafik türünün kendi kuralları vardır. Tablolar için bunlar, girişleri hizalamayı, minimum
anlamlı rakamları kullanmayı ve uygulanabilir olduğunda istatistiksel değerleri dahil etmeyi
içerir. Özellikle büyük tablolarda satırlar ve sütunlar, kenar çizgileri veya boşluklarla
bölünmelidir. Bu estetik bir seçimdir, ancak bir makaledeki tüm tablolar için tutarlı bir
şekilde yapılmalıdır. Bir tablonun içindeki yazı tipi ideal olarak ana metindekiyle aynı
olmalıdır.



Görsel türü Ne zaman kullanmalı Avantaj ve dezavantajları

GRAFİKLER

Bar Grafikler Bir veya daha fazla gruptan kategorik 
verileri veya özet istatistikleri karşılaştırmak 
için. Birden çok katılımcıyı tek bir kategoride 
ayırt etmek için yığılmış çubuklar 
kullanılabilir.

Yorumlaması kolay. Çubuk grafikler, tek tek 
veri noktalarını gösteremez ve birden çok 
grubu karşılaştırmadıkça tablodan daha 
fazla bilgi aktarmaz.

Çizgi Grafikler 
(Line)

Tek bir değişkenin zaman içinde nasıl 
değiştiğini göstermek veya zaman içinde 
birden çok değişkenin davranışını 
karşılaştırmak için.

Veri değerlerini ve bunlar arasındaki eğimi 
açıkça gösterir. Çizgi grafikler, bir grubun 
ortalamalarını veya diğer tekil olmayan 
ölçümleri temsil etmek için uygun değildir.

Histogramlar Sürekli bağımsız değişkenli bir örnekleme 
dağılımını tasvir etmek.

Histogramlar, tek değişkenli verilerin sürekli 
değişkenli dağılımının şeklini göstermek için 
en iyisidir. Aralıklar çok büyükse dağılım 
doğru şekle sahip olmayacaktır.

Pasta Grafikler Göreli frekansları veya yüzdeleri göstermek 
için, kesin değerleri değil.

Sunumlar için iyidir. Genel olarak bilimsel bir 
makaleye için basittir, ancak tek bir pasta 
grafiği, verileri bir tablo veya metinden daha 
net bir şekilde aktarabilir.



Genel olarak, grafikler ortalama veya medyan değerler gibi özet istatistikleri değil gerçek
verileri göstermelidir. Gerçek verilerin aksine eğilimleri, oranları veya ilişkileri göstermeleri
grafiklerin vermek istediklerini bozarlar.



Görsel türü Ne zaman kullanmalı Avantaj ve dezavantajları

FİGÜRLER

Fotoğraf Metnin anlaşılması zor olduğunda ve görsel 
bir sunumla açıklığa kavuşturulduğunda.

Açıklayıcı bir fotoğraf derginin formatına 
uygun hale getirilirken küçültüldüğünde  
veya siyah-beyaz formata 
dönüştürüldüğünde  değeri, görsel etkisi 
azalabilir.

Çizim Yapmak Bir prosedürdeki kilit noktayı, bir hastalığın 
karakteristik belirtilerini veya görsel olarak 
netleştirilebilecek diğer önemli noktaları 
göstermek.

Basitçe bir durumu veya resmi tasvir eder. 
Bir fotoğraf mevcut olmadığında veya 
dağınık göründüğünde kullanışlıdır.

Akış Şeması 
(Flowchart)

Bir araştırmadaki dışlama süreci veya tedavi 
protokolü dahil olmak üzere birden çok ayrı 
adımı olan bir süreci tasvir etmek.

Minimal metin gereklidir, bu nedenle akış 
şemaları ana metni kısaltabilir. Akış 
çizelgeleri çok dallı, karmaşık süreçler için 
ideal değildir.

Karar Ağacı 
(Decision tree)

Olası sonuçları ve sıralı bir şekilde 
göstermek için (örneğin, farklı tedavi 
seçeneklerinin sonuçları).

Maliyet-fayda analizleri ve diğer sonuç 
çalışmaları için kullanışlıdır. Bir sayfaya 
sığmayabilir ve kapsamlı karar verme 
turlarını tasvir ettiklerinde takip edilmesi zor 
olabilir.



Akış şemalarını, fotoğrafları,
diyagramları veya çizimleri içeren
şekiller yalnızca basit metin
içermelidir. Bunları uzun cümlelerle
doldurmak, bir genel bakış veya basit
bir örnek sağlaması amaçlanan bir
figür kullanma amacını ortadan
kaldırır. Figürler, özellikle fotoğraflar,
çözünürlük kaygısına sahiptir, bu
nedenle basılacağı derginin
kriterlerini bilmek ve ona göre
hazırlamak önemlidir.



Bir yazarın kullandığı grafik türü ne olursa olsun, en büyük endişesi okuyucuyu tarafından
anlaşılmak olmalıdır. Biçim ve tasarım öğelerini seçerken bunu daima aklınızda bulundurun.

Renk kodlama ve gölgeleme, dikkatleri bilgiden uzaklaştırmadıkları sürece veriyi
vurgulamak için harika tekniklerdir.

Yazarlar ayrıca dergiler tarafından belirlenen illüstrasyonlar için gereksinimleri, limitleri ve
renkli baskı maliyetlerini göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin siyah beyaz yayınlanacak bir
grafik için renk seçmek için zaman harcamayın.



Okuması kolay olmalarının yanı sıra, iyi grafikler, şekiller ve tablolar özerk olmalıdır, yani
makale veya özet bağlamının dışında bile tamamen anlaşılabilir olmalıdır. Başka bir
deyişle, gözden geçiren veya okuyucu, şeklin ne gösterdiğini anlamak için şekil ve metin
arasında gidip gelmemelidir.

GEREKSİZ 
İŞLERDEN 
KAÇININ

Bir figürün gerçekten tek başına ayakta kalıp kalamayacağını
test etmenin en iyi yolu, verilere aşina olmayan alan dışı
birinden makaledeki metni okumadan oluşturduğunuz figürü
yorumlamasını istemektir.

https://twitter.com/cozuldusorun/status/1393169265105248261?s=20
VIDEO.mp4
VIDEO.mp4
VIDEO.mp4




Figür, şekil, fotoğraf, grafik veya tablo hazırlamaya başlamadan önce muhakak ve muhakkak
hedeflediğiniz derginin hakem sürecinde ve hakem sürecini geçerse kabul esansında sizden
istediği kriterleri okuyun. Ona göre hazırlık yapın.



Figür yapımında kullanılan yazılımlar:



Raster data vs. vector data

Verilerin nasıl sunulabilir bir forma dönüştürüleceğini anlamak için, görsel bilginin
bilgisayarda nasıl temsil edildiğine dair birkaç detayı dikkate almamız gerekir. Görsel bilginin
dijital olarak tanımlanmasının temelde iki farklı yolu vardır.

Birincisi, bir görüntüyü bir ızgaraya bölmek ve ızgaradaki her hücrenin rengini - piksel olarak
adlandırılır - sayısal bir değerle temsil etmektir ki bu bir raster (tarama) veridir. Üst düzey
kameralarla çekilmiş sanatsal manzaralardan cep telefonlarıyla çekilen anlık görüntülere
kadar neredeyse tüm dijital resimler raster verileri olarak temsil edilir. Bu raster verileri,
bitmap verileri olarak da adlandırılır.

https://b.nanes.org/figures/



Bilgisayarların görüntüleri temsil etmesinin ikinci yolu, bir dizi talimattır. "A noktasından B
noktasına ince kesikli kırmızı bir çizgi çizin, ardından C noktasında ortalanmış r yarıçapı olan
mavi bir daire çizin" gibi, ancak daha bilgisayar tarafından okunabilir sözdizimi ile. Buna
vektör verileri denir ve genellikle basit çizgilere, eğrilere ve şekillere ayrıştırılabilen
görüntüler için kullanılır.

Fotoğraf gibi geçişli ve çok renkli görseller büyütüldüğünde küçük küçük karelerden oluşan
resimler görüntülenir. Bu görseller piksel tabanlıdır. Logo çizimleri ve illüstrasyon gibi
çalışmalar ise vektöreldir. Bilgisayarda elle çizilerek yapılan vektör esaslı görüntüler
büyütüldüğünde herhangi bir bozulmaz yaşanmaz.

https://b.nanes.org/figures/



Mümkün olduğunda, görsellerinizde Adobe Illustrator tarafından üretilenler gibi vektör 
tabanlı dosyalar sağlayın. Vektör dosyaları, figürlerinizi doğru şekilde boyutlandırmak için 
maksimum esneklik sağlar. Her boyutta yüksek baskı kalitesi çözünürlüğünü korurlar. 
Çizimleri veya metni raster formatına çevirmeyin.



Boyut

Oluşturduğunuz görseller A4 boyutunu aşmayacak şekilde planlanmalı, görselinizin derginin
sayfa düzenine, o sayıdaki sayfa kısıtlamasına bağlı olarak tek sütun veya iki sütuna
ayarlanabileceğini unutmayın. Sadece elektronik basılan dergilerde artık sayfa sınırı
neredeyse ortadan kalmıştır.



Fotoğraf görüntüleri, son baskı boyutunda minimum 300 dots per inch (dpi) çözünürlüğe 
sahip olmalıdır . Bir vektör dosyasındaki gömülü görüntülerin de minimum 300 dpi
çözünürlüğü olmalıdır. Dosya boyutunu veya çözünürlüğünü yapay olarak artırmak kaliteyi 
iyileştirmez ve sorunlara neden olur.

Çözünürlük



Renkler

Makale yalnızca online olarak yayınlanacak ise tam renkli çizimler RGB formatında (CMYK
değil) sağlanmalıdır. Fakat eğer basılı ve online formatında yayınlanan dergiler için CMYK
veya RGB istenebilir. RGB’yi basım yapan dergiler CMYK’ya dönüştürebilirler, fakat bunu
bizzat yazarlardan da isteyen dergiler vardır.

RGB (Red, Green, and Blue) CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, and blacK)



Lütfen istenmeyen verileri dosyalardan silin. İstenmeyen verileri maskelerde veya
katmanlarda saklamayın. Makalenin basım için düzenlendiği süreçte gizli görüntüler veya
veriler görünebilir. Görüntü alanının dışındaki yabancı öğeleri kırpın.

TEMİZ KAYNAK DOSYALARI



TIFF: Tam adı “tagged-image file format” olan tiff, masaüstü yayıncılıkta kullanılan görüntülerin kaydedilmesinde kullanılan 
bilgisayarlar arası ortak bir dosya formatıdır. Bu formatta kayıtlı dosyalar, herhangi bir uygulama programının sayfa içine 
alındığında görüntü ve zeminin renk değerlerini azaltma ve değiştirme olanağı verir. Örneğin farklı farklı renklerde 
kullanacağımız bir görüntü ya da logoyu grayscale TIFF formatında kaydedip sayfaya yapıştırdığımızda renklerini 
değiştirebiliriz. Bu yolla her renk değişikliğinde onu yaratan uygulama programını açıp yeniden renk vererek yeni dosyalar 
yaratmamış oluruz.

JPEG: “Joint Picture Experts Group”  tarafından yaratılan JPEG, dosyanın orijinal boyutunun küçültülmesini sağlayan bir 
sıkıştırma yöntemidir. JPG formatı, resim işleme programlarının yüksek Mb’lı dosyaları sıkıştırarak disk üzerinde kayıt 
edebileceğimiz bir formattır.  JPEG veya JPG formatının özelliği gerçek renk değerlerini içermesidir. Bu nedenle fotoğrafik
(çizgisel/grafiksel olmayan) görüntüler için kullanılmalıdır. JPEG sıkıştırma yöntemi görüntünün algılanması için zorunlu 
olmayan detayları bulup atan ve dosyayı bu şekilde sıkıştıran bir format olduğundan kayıplı formatlar arasında yer alır. 
Kaybolan ayrıntılar ve sıkıştırma oranı arasında bağlantı bulunduğundan bu dengeyi iyi korumak gerekmektedir.

EPS: Orijinal adı “Encapsuled Postscript” olan EPS, grafik ve görüntü dosyalarını depolamak için Adobe Systems tarafından 
geliştirilen bir dosya biçemi standardıdır. EPS formatı hemen hemen bütün çizim ve sayfa düzenleme programları tarafından 
desteklenir. Renkli bir doküman EPS olarak kaydedilecekse olası baskı problemlerini önlemek için CMYK moduna geçirilmiş 
olmalıdır. 

BMP: Windows ve Microsoft’un PCX formatını değiştirerek geliştirdiği bir formattır. Windows 3.1 ve 95 ile birlikte gelen 
Paint programı görüntüleri bu formatta işler. BMP formatı 1-24 bit arasında değişen bir piksel derinliğini içerebilir. BMP 
formatı alıcı bilgisayarında Paint’den başka görüntü programı bulunmadığı durumlarda kullanılır.

https://printcenter.com.tr/printopedia/baskioncesi/tiff-jpeg-gifeps-nedir/



Biorender gibi hazır yazılımlar size figür konusunda oldukça profesyonel olanaklar sunuyor.

https://biorender.com/library/





İyi görseller kolayca yorumlanabilir, okuma süresini kısaltır, ana metindeki kelime sayısını
azaltır ve yerden tasarruf sağlar. Ancak, kaçı görselin dahil edileceğine dair bir sınır vardır;
görseller makalenin üçte birinden fazlasını kapsamamalıdır. Örneğin, bir makale 6 sayfa
uzunluğundaysa, resimler bu sayfaların 2'sinden fazlasını kaplamamalıdır.

Son olarak, bir sayfaya sığan tek tek şekiller, tablolar ve grafikleri hedefleyin ve
basıldıklarında okunabilecek bir ölçekte tasarlandıklarından emin olun.

Makale aşamasından çok önce, daha deneylerinizi tasarlarken makaleye koyacağınız
figürleri kafanızda oluşturun.

Her aldığınız görüntüyü, çektiğiniz fotoğrafı sanki makalede yer alacakmış gibi alın, kayıt
edin. Çünkü daha sonra geri dönüp figür yapacak çözünürlükte görüntü alma şansınız
olmayabilir.

Tablolar ve grafikler için verilerinizi düzenli olarak uygun formatta kayıt altında tutun.
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 Title - Başlık

 Abstract - Öz

 Key words - Anahtar Kelimeler

 Highlights

 Ana Metin (IMRAD)

 Introduction- Giriş

 Methods – Yöntemler

 Results –Bulgular

 Discussion – Tartışma

 Conclusions - Sonuç

 Acknowledment - Teşekkür

 References - Referanslar

3

Makalenizin aranmasını ve

indekslenmesini kolaylaştırır.

Bilgilendirici

İlgi çekici

Etkileyici olmalı!



Title - Başlık

 İyi bir başlık 
olabildiğince az kelime 
içermeli ve en yeterli 
şekilde makalenin 
içeriğini ifade etmeli.

 Başlık + Öz 

 Okuyucunun 
dikkatinin yakalanıp 
sürdürülmesi için çok 
önemlidir.

4



İyi bir başlık nasıl olmalı?
 1- Yoğun teknik dil içermemelidir, makalenin 

konusunu kapsamını içermelidir.

 2- Kolayca taranabilir olmalıdır.

 3- Bulgular ile doğrulanmalıdır.

 4- Merak uyandırmalıdır.

 5-Çok uzun olmamalı, bilgi verici ve öz olmalı.

 *Başvuracağınız dergiye bakın, hangi başlıklar 
dikkatinizi çekiyor? Ne kadar anlaşılır? İnceleyin

5

«Okunmayan bilim kayıp bilimdir!»



Nasıl başlık yazalım?

 Çalışmanızın ana bulgularını kısa bir paragraf olarak 
özetleyin.

 Bu metni daha özet olacak şekilde tekrar kısaltın.

 Bu işlemi yaklaşık 15 kelime kalana kadar sürdürün.

6

Başlık birkaç saniye içinde okuyucunun ilgisini çekmeli, 
özeti okumak için okuyucunun başlığı tıklamasını 

sağlamalı!!!
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ABSTRACT (ÖZ)
 Abstract mini bir makaledir.

 Makalenizin tüm bölümlerini özetler.

 Abstract, tam makalenin önünde bulunur. Uzunluğu, 
biçimi dergiye göre değişir. Dergi kurallarına göre 
düzenlenmelidir. (Instruction to authors)

 Makalenizin reklamıdır.

 Akademisyenlerin çoğu sadece bu kısmı okur. 
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Abstract şu soruları yanıtlamalıdır:

1- Bu projeyi neden yürüttüm? Bu makaleyi neden 
yazdım?

2- Ne yaptım? Nasıl Yaptım?

3- Sonuçlarım nelerdi? Eski çalışmalarla kıyaslandığında 
yeni olanlar nelerdi?

4- Bulgularımdan çıkarımlarım neler?

5- Sonuçlarım ve/veya tavsiyelerim neler?
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ABSTRACT
 Makalenizin bu kısmı olabildiğince dikkat çekici ve 

anlaşılır olmalıdır.

 Hatasız, konunuza özel olmalıdır.

 Olabildiğince kısa ve öz olmalıdır.

 Okuyuculara ne yaptığınızı ve önemli bulgularınızı 
özetlemeniz gerekir.

10



 Makalenizi baştan sona inceleyin ve her bir bölüm için 
en önemli olduğunu düşündüğünüz kısımları 
belirleyin.

 Unutmayın, bu bölüm introduction değil, TÜM 
makalenin bir özetidir.

 Editörler makalenizin hakeme gidip gitmeyeceğini 
büyük oranda abstract’a bakarak karar verir. 

 Hakemler muhtemelen ilk olarak abstract kısmını 
okur. Eğer abstract’tan hoşlanmazlarsa okumayı 
bırakabilir.

11

Pozitif reaksiyon oluşturmanız 
gereklidir!



 Zayıf bir abstract çoğunlukla zayıf bir makalenin 
göstergesidir.

 Abstract kolay okunup anlaşıldığı zaman okuyucu 
makalenin devamının da böyle oladuğunu düşünecektir.

 Title + Abstract       ücretsiz online görüntülenen tek kısım.

 Potansiyel bir okuyucu bu kısma bakarak makaleyi satın 
alıp almayacağına veya okuyup okumayacağına karar 
verecektir.
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Abstract - Yanlışlar
(-) Aşırı içerik tanımlaması

(-) Kullanılan istatistik metodunun ya da software’in 
detaylı verilmesi

(-) Prosedürü detaylı anlatılması

(-) Kısaltmalar yapılması

(-) Makalede olmayan herhangi bir sonuç ya da bulgu 
verilmesi
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Hangi Tense kullanılmalı?
 Present Simple (We show…)

(established knowledge)

 Past Simple (We showed ….)

(my contribution)

14



Hakemlerin abstract’ta görmek istemediği 
kelimeler
 Sıfatlar (adjectives)

 Çalışmanız Neden ve Nasıl ilginç, önemli??? 
Abstract’ta bunu başarmalısınız.

15

Interesting
Challenging

Vital
Fundamental

Innovative



Abstract-Background Information
 Abstract, makalenizin giriş kısmı değildir.

 Okuyucunun zaten bildiği genel bilgi, abstract’ın 
%25’ini geçmemelidir.

 Okuyucunun yeni bilgi istediği unutulmamalı.

 Okuyucunun hakem de olabileceğini düşünün, 
okuyucu konunun ne olduğunu hızla anlamak istiyor, 
birkaç satır daha oyalamanız negatif etki yapacaktır.
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Abstract – Hangi soruları yanıtlayalım?

 1- Makalede çözmeye çalıştığınız problem ne? Bu proje 
niye yapıldı?

 2- Makalede yazarların verdiği çözümler neler?

 3- Kullanılan model geçerli mi?

 4- Bulgular – önceki sonuçlara kıyasla yeni olan ne?

 5- Çalışmanızdan elde ettiğiniz çıkarımlar, yorumlar 
neler? 
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Abstract Çeşitleri
 1- Structured abstract (Yapılanmış özet)

 Alt başlıklar vardır. Tıbbi dergilerde yaygın olarak 
kullanılır.

 Genel olarak:

 Background/Purpose 

 Methods

 Results/Findings

 Conclusions

 Alt başlıklarından oluşur.
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 2- Extended abstract (Genişletilmiş özet)

 Mini araştırma makalesi gibidir.

 3-Video abstract

 Çalışmanızı kamera karşısında anlatmanız istenir. 
Animasyon/simülasyon kullanılabilir ve 
bulgularınızda yaptığınız çıkarımları tartışırsınız.
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Nature Abstract
«Summary paragraph»
 Tavsiyeler:

 1- 1-2 cümle, alanınıza ait diğer disiplinlerdeki bilim 
insanlarının da anlayacağı basit bir giriş,

 2- 2-3 cümle, daha detaylı , kendi disiplininizdekilerin 
anlayacağı detaylı background bilgi,

 3- 1 cümle, bu çalışmada çözmeyi hedeflediğiniz problem,

 4- 1 cümle, ana bulgu özetlenmeli (here we show…)

 5- 2-3 cümle, ana bulgularınızla önceki bilgi birikimine ne 
katıyorsunuz,

 6- 1-2 cümle, genel bağlamda sonuçlar

 7- 2-3 cümle tüm bilim insanlarının anlayacağı daha geniş 
perspektif verilmelidir.
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Highlights 
 Araştırma makalesinin ilk sayfasında:

 Title

 Abstract

 Highlights  

 Key words bulunur.

 Highlights;

 Çalışmanızın öz bulgularını 3-5 başlık ile ifade eder. 
(Core Findings)

 Dergi yazım kurallarına göre hazırlanır.
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Key words – Anahtar Kelimeler
 Elektronik ortamda makalenizin kolayca bulunup 

bulunamayacağını belirler.

 Çok genel anahtar kelimelerden (Drug delivery, 
Mouse, disease  etc.)

 Çok dar kapsamlı anahtar kelimelerden (kimsenin o 
kelimeleri kullanarak tarama yapamayacağı kadar dar)
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KAÇININ
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 Öz kısmındaki anahtar kelimeler indeksleme amacıyla 
gereklidir. 

 Makalenizin daha kolay farkedilmesine ve refere 
edilmesine yardım ederler.

 Anahtar kelimeleri belirlemeden önce derginin yazım 
kurallarına bakılmalı, kaç adet anahtar kelime 
gerektiği, bu kelimelerin makalenin başlığında yer alıp 
alamayacağı kontrol edilmelidir.
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Nasıl belirleyelim?
 1-Makalenizi tekrar okuyun, çok sıklıkla kullandığınız 

«teknik» terimlerin altını çizin.

 2-Bulduğunuz kelimelerin alanınızda yaygın olarak 
kullanılan anahtar kelimeler içinde olup olmadığını 
kontrol edin.

 3-Bazı  kelimelerin yerine alternatif/akronimlerini 
kullanın.

 4-Terimlerin yaygın olarak kullanıldığı kısaltmalar 
varsa bu kısaltmaları kullanın (Örn. HIV)

 5-Seçtiğiniz anahtar kelimelerle Google Scholar vb bir 
arama motorunda tarama yapın. Sonuçlar sizin 
konunuzla eşleşiyor mu?
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 Seçtiğiniz anahtar kelimeleri abstract’ınızda kullanın.

(3 kezden fazla olmamak kaydıyla)

 Okuyucunun ilk olarak anahtar kelimeler kullanarak 
tarama yapacağını unutmayın.
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DOĞRU DERGİ SEÇİMİ

31



DOĞRU DERGİYİ SEÇİMİ
 Tüm aday dergileri dikkatle inceleyin,

 Hedef ve odağı

 Kabul edilen makale çeşitleri

 Okunurluğu

 Güncelliğini araştırın.
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 Eğer makaleyi önceden yazdıysanız, danışmanınızla 
özel bir dergi belirlemediyseniz, çalışma 
arkadaşlarınıza ne okuduklarını, hangi dergilerde 
yayın yapmaya hevesli olduklarını sorabilirsiniz.

 Yayınınızı özenle yazdığınıza inansanız bile, çok iyi 
bilinen bir dergide basılacağı anlamına gelmez.

 Akademik gelişiminiz yüksek impact factor (IF) ye 
sahip dergilerde makale yayınlatmanıza bağlıdır.
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IF nedir?

 IF = Önceki 2 yılda makalelerin aldığı toplam atıf sayısı

Önceki 2 yılda dergide basılan toplam makale sayısı

34



IF
 Kullanışlı, genel bir rehberdir.

 Bir derginin alanında ne kadar «impact»ı olduğunu 
gösterir.

 Genellikle IF yüksekliği, kabul zorluğuyla koreledir.

 Bu alandaki diğer dergilerle kıyaslamak için önemlidir.

 Zamanla değişebilir.

 Aynı dergide bazı makalelerin diğerlerinden daha çok 
atıf alabileceği unutulmamalıdır, IF dergideki herbir 
makalenin kalitesini ifade etmez.

 IF yüksek dergide yayınlatmak, makalenizin refere 
edilme şansını da artıracaktır.
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 Araştırmacıların hedefi yüksek IF’li dergilerde 
makalelerini yayınlatmaktır.

 Ancak örn. IF 20 olan bir dergide ancak sağlık alanında 
önemli ve yaygın bir problem hakkında literatür 
derleme  veya metodolojik çalışmanın basılabileceği 
unutulmamalıdır.
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 3 veya 4 muhtemel dergi seçtikten sonra bu dergilerin 
özelliklerine bakın, okuyucu kitlesini düşünün, 
okuyucular makaleden ne bekliyorlar?
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 Derginin duyuruda bulunduğu özel bir sayı varsa ve 
yayınlatmak istediğiniz makalenin konusu uygunsa, 
editör tarafından makalenizin onaylanma şansını 
artırırsınız.
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 Araştırmacılar nadiren belirli bir konu yerine önce 
dergiyi belirler. 

 Seçilen derginin beklentilerini karşılayacak şekilde 
araştırmasının odak noktasını daha sonra belirler.
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 UYARI

 PREDATORY JOURNALS

 Araştırmacılara online dergi tanıtımları gelmektedir.

 Bu dergiler sahte olabilir, dikkatli araştırılmalıdır.

 Master Journal List’ten Clarivate Analytics’e 
girilerek, derginin adını tıklayın, dergi hangi 
indekslerde var, kontrol edin.

 (Master J List’teki her dergi SCI değil!)
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 OPEN ACCESS Journal’da yayın yapmak isteyip 
istemediğinize karar verin.

 Makale İşlem Ücreti (APC) ödenerek yapılır.

 Bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş 
makalenin yayına hazırlanması için gerekli işlem 
ücretinin makalenin yazarı tarafından ödenen ücrete 
Makale İşlem Ücreti veya APC denir. APC 
ödemesinin sonucunda makale Altın Yol (Gold Open 
Access) modeli ile Açık Erişim olur. Yani yayıncının 
web sitesinde yayınlanan makaleye abonelik 
gerektirmeden internet ortamında herkese açık olur. 
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«Find Right Journal»
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Teşekkür ederim…
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Değerlendirme sürecinde neler 
oluyor?

 Teknik inceleme

 Editörün bilimsel incelemesi

 Hakemlerin bilimsel incelemesi

 Red/Kabul



Teknik İnceleme
 Derginin WEB sayfası dikkatlice incelenmelidir

 «Yazım kuralları» mutlaka okunmalı!!!

 Yazım kurallarına uygun olarak dergiye gönderilmelidir

 Özellikle kaynaklar: Bilimsel ve etik bütünlüğe özen 
gösterilmemiş algısı oluşabilir

 Bazı bilimsel konuların veya yazı türlerinin tercihi 

ilgili dergi için önemli olabilir. Güncel yayın politikası gözden 
geçirilmeli.



Teknik İnceleme

 Makale mutlaka «BİLİMSEL MAKALE YAZIM 
İLKELERİ» ne göre hazırlanmış olmalıdır

 Makale bu aşamada RED edilebilir



Editörün bilimsel incelemesi

 Editörün «BEKLENTİSİ» ile yazarın «KAYGISI» 

 Editörün ve yazarın beklentilerini aynı konuma 
taşıyamıyoruz



Editörün görevleri
 Dergiye taraf konumdadır

 Dergi editörleri ve hakemleri karşı takımın değil, aynı 
bayrak yarışı ekibinin sporcuları olduğunu akılda tutmak 
gerekir!!!

 Görevi her yazıyı yayımlamak değildir!!



Editörün görevleri
 Dergiyi :

 İmpakt faktörüne sahip olma

 Uluslararası indekslerde taranan etki değeri yüksek 
olma

 Uluslararası topluluklar tarafından kabul görme

 Hesap verilmesi gereken yer ve camialar bulunmaktadır



Editörün beklentileri

 Dergi, bilimsel çalışmanın ana denetim birimidir!!!

 Bu çalışma derginin amaç ve kapsamına giriyor mu?

 Bilimsel çalışmalar insanlık yararına, kamu yararına 

veya belli bir bilimsel alana katkı sağlıyor mu?

 Çalışma orijinal mi? Yenilikçi bir yaklaşım getiriyor 
mu?

 Yayınlandığı takdirde çok «ATIF» alır mı?



Editör ve alan editörleri

 Editör makale konusu ile ilgili alan editörlerine 
danışarak:

 Bilimsel çalışmanın ilgili alanda merak edilen ve 
araştırmaya açık olan bir yönünde olup olmadığını

 Alana yenilik katıyor mu?

 Yenilik katmıyorsa da yayınlanmasının ne derece önemli 
olacağı 



Editör: 1. Başlık çok önemli!!!

 Stresin Mideye Etkisi 

 Stres ile Mide şikayetleri arasındaki ilişkisi

 Kısa ve anlaşılır olmalı

 Türkçe ve İngilizce başlıklar aynı olmalı











2. Etik kurul onayı

 Tüm bilimsel çalışmaların etik kurul onay belgeleri 
yüklenmeli

 Retrospektif çalışmaların da etik kurul onayları olmalı



Etik konular
 Daha önce başka bir dergide yayımlanmamış olmak

 Başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş 
olmak

 Başka yerden alıntı, resim, tablo, çizim vb. yayın hakkı

 Destekleyen kurum, kişi, kuruluş

 Bütün yazarların çalışmaya doğrudan katkısı

 Çıkar çatışması



3. Benzerlik raporları

 Turnitin vb gibi programlar ile benzerlik % si 
belgelenmelidir

 Aynı hasta grupları ile yapılan yayınlar 
salamizasyondur

 Farklı gruplarda farklı sayılarda yapılan aynı konuda 
çalışmalar  kabul



4. Cover letter (kapak mektubu)

 Editöre hitaben yazılan bu mektupda, 
yazının/araştırma bulgularının önemi ve literatüre 
katkısını vurgulanmalı

 Varsa konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar örnek 
verilebilir

 Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu 
vurgulanmalıdır



Hakem değerlendirmeleri
 Makale 2 hakeme gönderilir

 Doğru hakem bulunmuş ve hakem değerlendirmeyi 
kabul etmişse belli bir sürede hakemin dönüşü istenir

 Hakem dönüşü olmaz ise yeni hakem ataması olabilir

 (2-3 hafta beklenir)

 Genelde de ek süre tanınır

 Toplam süre 1-2 aya yayılır



Hakem değerlendirmeleri
 2. ayın sonunda  hakem raporu genelde yetersizdir

 Makalenin yetkin hakemler tarafından 
değerlendirilmesi ve verimli raporlar alınması zaman 
almaktadır.

 Revizyon istenir ve yazar tarafından revize metin 
tekrar yüklenir

 Revizyon hızlı gönderilmez veya hakem revize metni 
hemen değerlendirmez ise:
 Birkaç ay sürebilir



Hakem değerlendirmeleri
 Major veya minör revizyon istenebilir

 1 RED/1Major revizyon kararı var ise bir hakeme daha 
gönderilir

 Metodolojik hata yok ise major revizyonlar da kabul 
edilir

 Yazarlar metin içerisinde düzeltmeleri yapıp, 

 Düzeltmelerin neler olduğunu, yapılmayanlarında 
neden yapılmadığını açıklayan bir mektup 
gönderilmelidir.



Makale- Baş Editör düzeltmeleri
 Eğer editör düzeltme için bir tarih belirtmişse, buna 

uymakta fayda vardır

 Derginin sürüncemede kalan başvurulardan kurtulma 
yoluna gidilmesi kaçınılmazdır



Red/kabul aşamaları
 Red kararı ile makale yazara iade edilir

 Kabul olan makalenin yayın süreci başlar

 Makalenin bir sonraki sayıda yayınlamasına neden 
olan faktörler: 
 Derginin o sayıdaki makale sayısı,

 Aynı konuda başka makalelerin olması,

 Kabul edilme sırasına göre yapılmaz

 Sayıda yayınlanmayan makale doi verilir, sayfa no yok, 
indekste görünür ve atıf alabilir



 Makale ister kabul ister red edilsin, ister düzeltilip 
gönderilsin veya geri çekilsin editör ve yazar arasındaki 
iletişim veya yazışmalar

 Nezaket sınırlarını aşmamalıdır.



Sonuçlar
 Makaleleriniz 

 Derginin yazım kurallarına uygun olmalı

 Bilimsel makale yazım ilkeleri doğrultusunda 
hazırlanmalı

 Derginin dili önemli, Türkçe veya İngilizce imla ve yazım 
kurallarına uygun olmalı

 Makale revizyonları dikkate alınmalı, olumlu 
yorumlanmalı

 AKADEMİK YAŞAMDA HERKESE BAŞARILAR…..


