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Yazı Tipleri

•

Orijinal Araştırma

•

Derleme

•

Olgu Sunumu

•

Editöryel Yorum/Tartışma

•

Editöre Mektup
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Bilimsel Makale (Scientific Papers)
• Bilimsel yazım kuralları esas alınarak, özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve
basılmış bir rapor
• Amaç:
•

kendi orijinal araştırma çalışmalarınızı diğer bilim insanlarıyla paylaşmak veya başkaları tarafından yürütülen
araştırmayı gözden geçirmek

• Amaçlarına ulaşmak için,
•

bildiriler etkilemeyi değil (not impress) bilgilendirmeyi (inform) amaçlar. Yüksek düzeyde okunabilir olmaları
gerekir
• yani açık, kesin ve özlü.

• Kriptik veya kendi merkezli olmaktan ziyade yardım odaklı olurlarsa, diğer bilim insanları
tarafından alıntılanma (cited) olasılıkları daha yüksektir.
• Bilimsel bildiriler genellikle iki izleyiciye sahiptir:
•
•

birincisi, dergi editörünün bir makalenin yayın için uygun olup olmadığına karar vermesine yardımcı olan
hakemler;
ikincisi, makalede ele alınan konu hakkında az ya da çok bilgili olabilen dergi okuyucularıdır.
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Bilimsel makale yapısı
• Deneysel çalışmayı bildiren bildiriler çoğunlukla beş bölümde kronolojik olarak
yapılandırılmıştır:
1. Giriş (Introduction)
•

Çalışmanın motivasyonunu netleştirmek ve okuyucuları makalenin yapısı için hazırlamak

2. Materyaller ve Metotlar (Materials and Methods )
•
•

Diğer bilim insanlarının çalışmayı tekrarlayabilmesi/geliştirebilmesi için yeterli bilgi
Hipotez doğrultusunda Kullanılan araçlar, ölçüm yöntemleri vs verilmeli

3. Sonuçlar (Results)
•

Çalışmanın sonuçları

4. Tartışma (Discussion)
•

Sonuçların başka çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmadığı bölüm

5. Sonuç (Değerlendirme) (Conclusion )
•

Sonuçların değerlendirilerek Giriş bölümündeki motivasyona bağlandığı bölüm
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Makale tarama sistemleri
• YÖK AKADEMİK

• Her türlü yayınlanmış makale,
• Akademik personel,
• Tez,
• Proje,
• Patent vs
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Makale tarama sistemleri
•

PMID, PubMed Identifier (Pubmed tanımlayıcısı) veya daha spesifik olarak PubMed
Unique Identifier (PubMed tekil tanımlayıcısı)

• Ücretsiz biyomedikal veritabanı,
•
•
•

Moleküler biyoloji
Genetik
Tıp

• Sağlık bilimleri konusunda;
•
•
•

Yapılan uluslararası çalışmalar,
Yayımlanan makaleler,
En son gelişmeler

siteden izlenebilmektedir.

• NOT:
• MEDLINE veritabanından data çekmektedir.
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Makale tarama sistemleri
•

ScienceDirect

• Hakem denetimli akademik literatür platformu
• Erişim;
•
•
•

Üniversite kütüphaneleri
Enstitüler
Araştırmacı topluluklarına

• Tam metin dergi makalelerinden güvenilir kitaplara
kadar milyonlarca yayın
• ScienceDirect'teki kitaplar;
•

Biyokimya,
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Genel Terimler
• Atıf

• Bir düşüncenin kaynağını açıklama
• Atıf Kavramları;
•
•
•
•

Cited references: Makalenin kaynakçası
Times cited: Makalenin aldığı atıf sayısı
Self-citation: Yazarın bir kendisine ait bir başka makaleye atıfı
Without citation: Özgün atıf sayısı

• Impact factor (Etki faktörü)

• Derginin, o dergide yayınlanan yazıların, o yazıları
kaleme alan araştırmacıların, hatta araştırmacın
çalıştığı kurumların kalitesini gösteren bir değer
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Genel Terimler
• Index (indeks)

• Bilgi kaynaklarının içindeki bilgilere ulaşmak için
kullanılan ayrıntılı liste
• WOS Core Collections’daki indeksler:
•
•
•
•
•
•
•

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 1900-Günümüze
Social Sciences Citation Index (SSCI) 1900-Günümüze
Arts&Humanities Citation Index (A&HCI) 1975-Günümüze
Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) 1990- Günümüze
Conference Proceedings Citation Index-Social Science &Humanities (CPCI-SSH) 1990Günümüze
Book Citation Index- Science (BKCI-S) 2005-Günümüze
Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

ve diğerleri..
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Dergi Adı

Makale Adı

Yazarlar

Özet

Keywords
10
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Genel Terimler
Öncelikli göz atılacaklar:
1) Makale hangi dergide yayınlanmış.
2) Keyword’ler
3) Kimler tarafından çalışılmış.
4) Yayınlanma tarihi
Abstract okuması:
Makaleyi tam okumadan önce Abstract’a göz
atılmalı.
•
•
•
•

İlk bir-iki paragraf ilgili genel bilgi,
Devamında ihtiyaçlar eksiklikler nelerdir ve yazar
neyi amaçlıyor.
Ardından Sonuçlar hakkında kısa bilgi
Son cümle yorum.
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Yazım Kuralları
•

Yazının Hazırlanması

•

Öz (Abstract)

•

Anahtar Kelimeler

•

Giriş

•

Yöntem

•

Bulgular

•

Tartışma

•

Sonuç ve Öneriler

•

Sınırlılıklar

•

Teşekkür

•

Kaynaklar
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Yazı Hazırlığı
• Genellikle Microsoft Word® formatında
• Dergiden dergiye kurallar değişir.
•
•
•

Punto,
Sayfa boşlukları,
Satır aralıkları vs

• Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez ile verilmeli
• Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda
belirtilmelidir.
• Net baskı elde edilebilmesi için şekil, resim/fotoğraflar .tif formatında olmalı
• Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmeli
• Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu
izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmeli
• Unutulmamalıdır ki tüm bu kurallar dergiden dergiye farklılık gösterir!!
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Yazım Kuralları
• Abstract
•

250-300 kelime

•

Araştırmanın giriş, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içerecek şekilde olmalı

• Keywords (Anahtar Kelimeler)
•

3 ila 7 kelime arasında

•

Çalışma için kritik önem arz eden temel kelimeler
•

Örneğin;
•

IMRT, Breast radiotherapy, Radiationtherapy
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Yazım Kuralları
• Introduction:
•

Makaleye konu olan en temel bilgilerden başlayarak güncel bilgiler verilmeli

•

Çalışma konusunu oluşturan iddialar geçmişte yapılan çalışmalar

•

Hedeflenen soruya net bir açıklama (Son paragraf)

• Material & Method:
•

Araştırmanın evreni ve örneklemi,

•

Veri toplama araç ve yöntemleri,

•

İstatistiksel analizler ayrıntılı bir biçimde verilmeli
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Yazım Kuralları

• Results (Bulgular):
•

Araştırma bulguları,

•

Tablolar,

•

Şekiller ve grafikler yer almalıdır.

•

Bulgular yorumsuz olarak açıklanmalıdır.

•

Bir tabloda ya da figürde verilmiş olan veriler bir başka tablo ya da figürde tekrarlanmamalı

• Discussion (Tartışma)
•

Giriş ve bulgular bölümündeki anlatımlar bu bölümde tekrarlanmamalıdır.

•

Elde edilen sonuçlar ilgili, güncel literatür ile tartışılmalıdır.
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Yazım Kuralları
• Conculution (Sonuç ve Öneriler)
•

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve bununla ilgili öneriler verilmeli

• Disclosures Statement (Açıklama Beyanı, Sınırlılıklar)
•

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve bununla ilgili öneriler verilmelidir.

• Acknowledgments (Teşekkür):
•

Eğer çıkar çatışması/çakışması,

•

Finansal destek,

•

Bağış ve diğer bütün editöryel (İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa,

.

metnin sonunda belirtilmelidir

• Ethics Committee Approval (Etik kurul onayı)
•

Çalışmada canlı üzerinde girişimsel ya da girişimsel olmayan bir uygulama yapılacaksa etik
kurul onay alınmalı ve makalede bu onay kodu belirtilmelidir.
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Yazım Kuralları
• References (Kaynakça):

• Metin içinde referans alınan her kaynak (Makale,
kitap vs) kaynakçada belirtilmeli.
• Metin içerisinde ilgili cümle sonunda mutlaka dergi
formatına göre eklenmeli.
• Her derginin kaynakça formatı farklılık göstebilir. Bu
yüzden submit edilecek dergi formatı ilgili dergi
sayfalarından araştırılmalı.
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Yazım Kuralları
Format Overview
Section
Cover Page
Keywords

Length
1 page
1 paragraph
(100–300 words)
3–7 words (approx.)

Introduction

1–2 pages

Methods

2–3 pages

References

Results

6–8 pages

Appendix/Supplementa
1–5 appendices
ry Information

Abstract

Section
Discussion

Length
4–6 pages

Conclusion

1 paragraph

Acknowledgments
Conflicts of
Interest/Originality
Statement

1–2 sentences
1 sentence
20–50 sources (2–4
pages)
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Teşekkürler

21

