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Bilimsel araştırma
• Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, 

planlı ve sistemli olarak, 

• Verilerin toplanması, 

• Çözümlenmesi, 

• Yorumlanarak değerlendirilmesi ve 

• Yazı haline getirilmesini kapsayan, 

• Sürekli aydınlanma ve aydınlatma çabalarında bir 
arayış 

Bilimsel araştırmanın 
basamakları

Hipotez kur

Çalışmayı tasarla

Araştırmayı yap

Bir sonuca var
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Hipotez kurmak

• İlk adımı çalışma için konu belirlemek

Hipotez kurmak

• Bir şeyi ilk kez yapmak?

Nobel almak iyidir, ama akademik yükseltme isteyen 
herkes Nobel alamaz :)

Hipotez kurmak

• Kliniğinizde sık görülen hastalıklar / sık yapılan
işlemler

• Akut tonsillitte bile herşey kesin değil
(
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ANEAH Siteler Semt Polikliniği ve H 
indeksimin hikayesi 

(dünya otomikoz literatürünün de!!)

• Otomikoz

) Araştırma konusu 
bulmak için üç tavsiye

Oku, oku, oku…
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Okumak makaleyi 
yazmanıza da yardım eder

Beynin iki yarısı uyum içinde çalışır

Mantık Yaratıcılık

Okuma Yazma

Okuma ve yazma ilişkilidir

Okumanın yararları
• Hipotezi kurmak için en uygun soruları 

sorduğunuzdan,

• Araştırmada en uygun metodları kullandığınızdan,

• Sonuçlarınızı uygun içerikle tartıştığınızdan,

• En uygun makaleleri kaynak gösterdiğinizden,

• Makalenizin yayınlanması için en uygun dergiyi 
seçtiğinizden

Emin olmanızı sağlar

Hipotez kur

Çalışmayı tasarla

Araştırmayı yap

Bir sonuca var

Çalışma tasarımı
= Materyal metod (mantık)

Çalışmanın en önemli yeri

• Editör olarak yaklaşımım makaleleri mümkün 
olduğunca düzeltmek ve basmak (emeğe saygı)

• Materyal metod hatası makalenin hakeme 
göndermeden editör tarafından red sebebi

• Bir diğer direkt red nedeni etik konular

Materyal metod hatası: örnek
• LAA ameliyat öncesi verilen analjeziğin postoperatif ağrı üzerine 

etkisi çalışılıyor (hipotez: preoperatif verilen analjezik 
postoperatif ağrıyı azaltır)

• 2 analjezik birbiri ve kontrol grubu ile karşılaştırılıy or

• Hastaya postoperatif ağrı kesici vermemek etik olmadığı için, 
ağrı indirekt olarak hastanın ihtiyacı olan ağrı kesici miktarı ile 
değerlendirilir

• Preoperatif verilen analjeziğe postoperatif de devam edilmiş, 
ayrıca kurtarma analjeziği verilmiş

• Postoperatif ağrı miktarını, dolayısıyla hipotezi test etme şansı 
yok

• 7 dergiden reddedilmiş
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Materyal metod 
aşamasındaki önerilerim

• Oku, oku, oku (benzer makaleler)

Tartış, tartış, tartış (hocalar, ortak 
yazarlar, diğer deneyimli 
meslektaşlar)

• Materyal metod aşamasındaki hata veya eksikliğin  
geri dönüşü yok

• Bu nedenle çalışmanın üstünde en çok vakit 
harcanması gereken bölümü

• İstatistik önerisi çalışmaya başlamadan alınır

• Örneklem büyüklüğü, vb.

Hipotez kur

Çalışmayı tasarla

Araştırmayı yap

Bir sonuca var

Verba volant scripta manent

Latin atasözü

Söz uçar, yazı kalır
• Çalışmada kullanılacak her denek (iş lem) için bir form 

olmalı ve çalışmada araştırılacak bütün parametreler ve 
sonuçlar bu forma kaydedilmeli

• Form hazırlanırken materyal metod da yeniden gözden 
geçirilmiş olur

• Bugünkü “elektronik çağı”nda formlarınız bilgisayar 
ortamında olabilir

• Yedekle!!

• Veriler istatistik için Excel veya SPSS dosyasına daha 
sonra geçirilmeli
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Etik kurul

• Çalışmayı yürütmeye başlamadan önce yazarlar
arasında etik kurul onayı alınmalı

Araştırmayı yürütürken

• Yaptığınız işe saygı duyun ve yeterli zaman ayırın

• Zorunlu olmadıkça başkasına devretmeyin

• Protokolü eksiksiz uygulayın

• Çalışmayı göndereceğiniz dergiyi belirleyin

• Daha sonuçlar bitmeden materyal metod bölümü 
yazılabilir 

Hipotez kur

Çalışmayı tasarla

Araştırmayı yap

Bir sonuca var

Bulgularınız- hipoteziniz
• Yazının bilime katkıda bulunacağı, yeni bilgiler

• İstatistik, çalışma verilerinizin yorumlanmasını sağlar

• İyi istatistikçi = iyi yorum

• İletiş im önemli

• Ne istediğinizi, çalışmanızın tasarımını ısrarla anlatın

• Mümkünse yüz yüze görüşün

• Sonuçlar hipotezinize ters çıkarsa üzülmeyin, negatif bulgular 
da bilimde önemlidir

• Yan bulgularınıza bakın

• Beklemediğiniz çok önemli bir bulguyla karş ılaşabilirsiniz

Publish or perish

Tıp biliminde yapılmış bir araştırma, bir 
bilimsel dergide yayınlanmadıkça 

tamamlanmış sayılmaz

Paylaşılmayan bilgi bilime katkı sağlamaz

Araştırma basılmalı

Makale yazma
=

Araştırmanızın hikayesini yazma
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TEŞEKKÜRLER BİLİMSEL MAKALE 
YAZARKEN DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR
Prof. Dr. Kürşat Murat Özcan

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hast. ABD

+

• Paylaşılmayan bilgi bilime katkı sağlamaz

• Araştırma bilimsel yayın olmalı

+
Gerard Piel

«Yayınsız bilim ölüdür»

+

• Tıp biliminde yapılmış bir araştırma, bir 
bilimsel dergide yayınlanmadıkça 
tamamlanmış sayılmaz

+
Bilimsel makale

• Bilimsel ve etik kurallara göre araştırılmış bir 
konuya ait sonuçların, uygun formatlarda 
hazırlanıp, yazılması, konunun özüne uygun 
yayın organına yönlendirilmesi, çeşitli 
yönleriyle editörler tarafından 
değerlendirilmesi ve konunun uzmanı 
bağımsız hakemlerce denetlenmesinin 
ardından diğer insanlara sunulabilmesi için 
yayımlanmasıdır.
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+
SORUN

n Tıp fakültelerinde veya uzmanlık eğitiminde
araştırmaların nasıl yapılacağı veya
makalelerin nasıl yazılacağı ile ilgili formal 
eğitim yok

n Akademik yükseltme kriterlerinde bilimsel
yayınlar ilk şart olarak öne sürülüyor

+
TARİHÇE

• Ilk bilimsel dergiler 

• 1655

• Journals des Scavansanda’

Fransa

• ‘Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London’ Ingiltere

+
Franz Ingelfinger 

• 1910-1980

• The New England Journal of Medicine 

• Editör

• 1967-1976

+
IMRAD

• I:  Introduction    Giriş

• M: Methods        Yöntemler

• R: Results           Sonuçlar

• And

• D: Discussion     Tartışma

+
IMRAD

• I:  Introduction    Hangi problem incelendi?

• M: Methods        Problem nasıl incelendi?

• R: Results           Neler bulundu?

• And

• D: Discussion     Bunlar ne anlam taşır?

+
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+ CONSORT (Consolidated 
Standards of Reporting 

Trials) 
Günümüzde zaman çok kıymetli

• Makale mümkün olan en açık anlatımla, en 
kısa şekilde yazılmalı
• Kısa zamanda okunmalı

• Dergide az yer kaplamalı

• Watson JD, Crick FH. Molecular structure of 
nucleic acids; a structure for deoxyribose 
nucleic acid.  Nature. 1953:171 (4356): 737–8.

+
Makalenim yapısı• Başlık

• Özet

• Giriş

• Materyal ve metot

• Bulgular

• Tartışma

• Sonuç

• Kaynaklar

+ Makalenin bölümlerinin 
yazılması

+
BAŞLIK
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+
BAŞLIK

Başlık binlerce kişi tarafından okunacak

Makalenin okunma olasılığının düşük olduğunun
kabulu

Okuyucu makaleyi okuyup okumayacağına
başlığı okurken karar verir

+
BAŞLIK

• Dikkat çekici

• Çalışma hakkında bilgi veren

• İndekslenmeye uygun

• Çok uzun veya kısa değil

• Bilimsel çalışmanın kapsamını doğru, özlü, 
sade anlatmalı

+
BAŞLIK

• Hastalık, sendrom, klinik durum (ismi)

• Popülasyon (yaş, cinsiyet)

• Girişimin cinsi (ilaç, tedavi)

• Çalışma planı

• Çalışmanın en önemli unsuru en önce verilmeli

+ BAŞLIK (Olmaması 
gerekenler)

• Eski terimler

• Sansasyonel söylemler

• Kısaltma

BAŞLIK: Örnek

• The clinical value of sentinel lymph node 
detection in laryngeal and hypopharyngeal 
carcinoma patients with clinically negative 
neck by methylene blue method and 
radiolabeled tracer method

• Sentinel lymph node detection in larynx and 
hypopharyx cancer: methylene blue or 
radiolabeled tracer
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+
ÖZET

• Okuyucunun ikinci okuduğu yer

• Başlık dikkatini çekerse okur

• Özeti okuyan okuyucuların çoğu makalenin 
sadece bu kısmını okuyacak

• Tek başına bütünlük içinde ve makaleyi 
temsil edebilir durumda olmalı

+
ÖZET

• Bilimsel bilgi iletişiminde çok önemli bir unsur

• Veri kaynaklarında tam metin olmadan başlık 
ve özet yer alır

+
ÖZET

• Yazının tanıtımını yapan vitrin

• Yazının içeriği, kapsamı ve özellikleri hakkında 
yeterli, ancak öz, ilgi çekici

+
ÖZET• Arka plan bilgileri

• Ana hedef

• Çalışma kontrol grupları, girişimler

• Çalışma planı

• En önemli bulgular

• Diğer önemli bulgular

• Ana hedefle ilgili sonuç

• Önemli çıkarımlar

+
ÖZET

• Yapılandırılmış

• Klasik tek paragraf

+
ÖZET

• Amaç: 
• Neden yaptım? (bu konuda literatürde ne eksikti?) —

1 cümle
• Ne amaçladım? — 1 cümle

• Gereç ve yöntemler
• Denekler — 1-2 cümle
• Kullanılan yöntemler — 1-2 cümle (ayrıntıdan kaçın)

• Bulgular
• Ana ve en önemli bulgularınız (p değerleri ile birlikte)

• Sonuç
• Çalışmanın çıkarımı (spesifik ve ılımlı)
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+ ÖZET (Olmaması 
gerekenler)

• Metinde kullanılan aynı cümleler

• Kısaltma

• Referans

• Şekil ve tablolara gönderme

• Yazıda bulunmayan bulgu veya sonuçların 
yazılması

+
Anahtar kelimeler

• Özet sonunda

• 3 - 10 adet kelime veya kısa kelime grubu

• Medical Subject Headings (MeSH)

+
Anahtar kelimeler

+

n Başlık ve özeti makalenin diğer

bölümlerini yazdıktan sonra yazın!!

Baş lık 100 karakter
Özet 250 kelime

Baş lık  Kısıtlama yok
Özet    250 kelime

Toplam 3000 kelime
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GİRİŞ
• “Çalışmayı neden yaptım” bölümü

• Kısa genel bilgiler, ayrıntı yok

• Problemi ortaya koyun

• Çalışmanın amacını yazın

GİRİŞ

• 1. Amaç: Okuyucuyu bilgilendirmek 

• Okuyucunun çalışmanın amacını ve 
sonuçlarını değerlendirmek için başka 
yayınlara bakmaya ihtiyaç duymaması 

GİRİŞ
• 2. Amaç: Çalışmanın faydasını göstermek

• Neden yapıldığı

• Liteartüre yapacağı katkı

• Yanıtı aranılan sorunun önemini aktarmaya 
yetecek kadar detaylı, gereğini aşmayacak 
kadar kısa

GİRİŞ

• Gönderilecek dergiye göre yazılmalı

• Okuyucunun aydınlatılmasına yönelik

• Branşlaşmış dergi

• Genel amaçlı dergi

GİRİŞ (Olmaması  
gerekenler)

• Çok tarihi bilgi

• Çok referans

• Laf kalabalığı

• Çok uzun (Editör ve hakemlerin tamama 
yakınının görüşü)

MATERYAL METOD
• Deneklerin seçimi

• Hayvanlar (cinsiyet, yaş, tür, soy, fizyolojik 
şartlar)

• Mikroorganizmalar (tür, cins, serotip)

• Hastalık (tanı kriterleri) 
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MATERYAL METOD
• Tetkik (kullanılan cihazlar)

• Tedavi

• İlaç (doz, veriliş yolu, şekli, ticari kaynak)

• Cerrahi

• Etik kurul onayı

• Bilgilendirilmiş onam

• İstatistiksel yöntemler ve kullanılan testler

MATERYAL METOD

• En çok eksikliğin bulunduğu bölüm 

• Makale retlerinden en çok sorumlu 

MATERYAL METOD
• Çalışmaya alınan tüm hastaların verileri 

tamamlanabildi mi?

• Kuruma başvuran hasta sayısı, dahil edilen 
hasta sayısı, dışlanan hasta sayısı, dışlama 
nedenleri

• Sonuçları değerlendiren kişi klinik bulgular 
hakkında bilgisi var mıydı?

• Birden çok değerlendiren varsa değerlendirler 
arası uygunluk araştırıldı mı?

MATERYAL METOD
(En sık tespit edilen 

eksiklikler)• Yetersiz denek sayısı

• Kontrol grubunun iyi oluşturulmaması 

• Sonucu etkileyen yan faktörlerin göz ardı edilmesi

• Denek popülasyonunun iyi açıklanmaması

• Hipotezden uzaklaşma

• Sonuç verilmesi

BULGULAR

• Makalenin tümü sonuçlar nedeni ile ayakta 
durmakta veya devrilmektedir

BULGULAR
• Araştırma tarihi

• Örnek büyüklüğü

• Çalışma dış ı bırakılanlar ve nedenleri

• Denek ve kontrollerin özellikleri

• Elde edilen bulgular

• Sonuç ölçümlerinin karş ılaştırılması (kesin p 
değerleri ile, gerekirse güven aralığı, korelasyon 
katsayısı)
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BULGULAR
• Materyal metot bölümünde bildirilen ve 

araştırılması hedeflenen parametreler bu 
bölümde veriliş sırasına uygun olarak 
verilmelidir

• Sadece çalışmada elde edilen veriler 

• Tablo ve şekil ile veriler sunulabilir. Yazı içinde 
uzun uzun verilmesinden daha iyidir

BULGULAR
• Çalışmanızdan elde edilen bulgular

• Kesin, kısa ve açık

• İstatistik sonuçları  (p=…….)

• Aynı bilgiler hem tabloda, hem şekilde, hem metinde 
verilmez

• Gerekirse alt baş lıklar kullanılabilir

• Süslemesiz kısa olmalıdır

• TANIMLAYICI İSTATİSTİK  ( DESCRIPTIVE )

n1. ÖZETLENMESİ

n2. SINIFLANDIRILMASI

n3. TABLO VE GRAFİKLER

nANALİTİK  İSTATİSTİK  ( INFERENTIAL)

• TAHMİNLERDE BULUNMAK

nKARŞILAŞIRMALAR YAPMAK

nKARARLARA VARMAK

1- Tanımlayıcı istatsitikler
n Yaş dağılım ı:  M inim um ,  M aksim um ,  O r t alam a,  st andar t  sapm a

Nicel ver i ( Num er ik)

n Cinsiyet  dağılım ı:  Er kek sayısı yüzdesi,   Kadın sayısı yüzdesi

Nit el ver i ( Nom inal,  Binar y)

n Boy

n Kilo

n Eğit im  dur um u 

( Yok=0,  İ lk=1,  O r t a=2,  Lise=3,  Y. O kul=4,  Fakült e=5)

M ult inom inal

n G r af ik,  t ablo

2-Analtik istatistikler
• Grup özellikleri ve eşlik değerlendirmeleri

• Gruplar yaş, cinsiyet, sigara içimi ….  açısından denk mi?

• Grup içi ve gruplar arası karş ılaştırmalar
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Test seçimi BULGULAR (Olmaması 
gerenler)

• Başka çalışmalarla karşılaştırma

• Literatür

• Yorum

• Tekrarlamadan kaçınılmalıdır

• Verilerde tutarsızlık

TARTIŞMA
• İlgi çekici, önemli sonuçları olan çalışma, bunların 

yorumlanması sonrası kabul edilebilir bir bilimsel yazı 
olur

• Veriler objektiftir, yorum özneldir

• Bulgulara çok yönlü bakılmalı

• Bulgular daha farklı yorumlanabilir mi?

• Bulgular kendi aralarında ve diğer literatür bulguları ile

• Tüm yazının üçte biri

TARTIŞMA• Tartışmanın ilk paragrafı sizin en önemli bulgularınızdan 
oluşmalı, ayrıntı yok

• Tartışmada her paragraf kendi içinde bir bütündür

• Daha önce yapılan çalışmadan bahset — kendi 
çalışmanın benzer veya zıt yanlarını yaz. Aradaki farklılık 
neden?

• Tartışmanın sondan bir önceki paragrafı “çalışmanın 
kısıtlılıkları” (limitations of the study)

• Hakemlerin eleştirilerine karşı can simidi (neden bunu 
yapmadın sorusuna yanıt) —- yapmadım ama limitations 
of study bölümünde belirttim

TARTIŞMA

• Tartışmada yorumladığınız verileriniz mutlaka 
bulgular bölümünde sunulmuş olmalıdır

• Hipotezinizi destekleyen verilerle beraber 
desteklemeyen verilerde tartışılmalıdır

TARTIŞMA
• Uygulanabilirliği, klinik uygulamayı 

değiştirebilecek özellikler

• Güncel pratiğe yeni yaklaşım, uygulama 
önerisi 

• Yapılacak çalışmalara ışık tutmak
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TARTIŞMA (Olmaması 
gerekenler)

• Giriş bölümünde verilen genel bilgilerin 
tekrarlanması

• Bulgular bölümünde verilen verileri aynı 
şekilde tartışmada tekrarlamak

• Atıfta bulunulacak eserin tam metnine sahip 
olmadan alıntı yapmak

• Atıfın atıfını kullanmak

SONUÇ

• İyi makale yıldırıma benzer

• Girişte gök gürültüsü duyulur sonuç bölümünde 
aydınlık ile biter

SONUÇ
• Önerinizi açıkça ifade edin

• Sunulan verilerden üretilmiş olmalı

• Verilerle uyumlu olmalı

• Sonuç çalışmanızın sınırlarını aşmamalı

• Ek çalışma önerileri yapılmalı

SONUÇ (Olmaması 
gerekenler)

• Verilere dayanmayan sonuç

• Yorumda tutarsızlık

• Genel bilgiler verilmesi

• Çalışılmayan konularla ilgili yorum yazılması

KAYNAKLAR
• Yazıda kullanılan tüm literatür kaynaklara 

yazılmalı

• Tam metni elinizde olan kaynaklar

• Kendi okuduğunuz ve anladığınız şekli ile alıntı

• Noktalama işaretleri ve yazım formatına aşırı 
dikkat

• Yazılım programları (End Note, ProCite gibi) 

Makaleyi yazmayı 
bitirdikten sonra
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Yardımcı yazarlarınıza 
okutup onaylarını alın

Makalenin Bitirilmesi ve 
Dergi Seçimi

Prof. Bünyamin ŞAHİN
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı
bunyaminsahin@karabuk.edu.tr

+
İçerik

• Kabul edilebilir makale yazımı
• Dil, içerik ve biçim gözden 

geçirmesi

• Uygun dergi seçimi ve gönderilmesi

+

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

• Dil

+

“Dergi editörleri incelenecek makale yükü altında 
olduklarından, gramer ve yazım kontrolü gibi 

genel ölçütlerle yayınlanmamalar ına karar 
verebilirler. O nedenle düzeltilebilecek hatalar 

yüzünden makalenizin reddedilmesinden sakının. 
Sunmadan önce makalenizin mükemmel 

göründüğünden emin olun

Yani, hem içeriği hem de dili etkileyici olmalıdır.

Arnout Jacobs, Elsevier Publishing

Üç C kuralı

•Clarity (Açıklık)

•Conciseness (Özlük)

•Correctness (Doğruluk)

İyi yazılmış makale üç özelliği taşımalıdır:

Anahtar: gerekli detayları kaybetmeden 
olabildiğince öz ve özellikli yazmak
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Düşmanlarımız

•Tekrar (Repitation)

•Laf kalabalığı 
(Redundancy )

•Belirsizlik (Ambiguity)

•Abartma (Exaggeration)

İyi yazılmış makale şunlardan kaçınır

Editör ve hakemlerin canını en çok sıkanlar

Tekrar ve Laf Kalabalığı
Makalede yazdığınız cümleleri her bir bölüm için 

ayrı ayrı yazın. Üşengeçlik göstermeyin. 

Asla makalenin bir bölümünü kopyalayıp başka 
bir bölüme yapıştırmayın

Benzer kelimeleri kullanmaktan sakının!

In addition, sections were also stained with …

After centrifugation, pellets were then…

Belirsizlik
Which, that, virgül ya da kesmelerin kullanımına

dikkat! 

“Calcium regulated transcription” è“Calcium-regula te d 
transcription”dan farklıdır.

“To identify biomarkers of prostate cancer, we performed 
microarray analysis, using custom cDNA arrays”

cümlesinde ikinci virgül silinmelidir.

+
Abartma

Effect of p.o. administration of tea and caffeine on 
tumor number
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“There was a massive decrease in the 
number of tumors following p.o.

administration of green tea”
Farklılık belirtilmeli ancak

abartılmamalıdır.

Dil Düzeltme Hizmetleri

• Makalenizi bir dergiye sunmadan önce mutlaka 
profesyonel hizmet sağlayıcılardan dil düzeltmesi 

hizmeti alınız. 
• 40-50 Dolara hizmet alabilirsiniz.

Makaleniz değerlidir. Ona yatırım yapım.

Elsevier sayfasından daha fazla bilgi alabilirsiniz:
http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview. aut hors/languag epolis hing

+
Dil Düzeltme Hizmetleri

• Tavsi ye edi l en şi rket l er

• Scr ibendi

• Edanz Edit ing

• Liwen Bianji

• I nt er nat ional Science Edit ing

• Asia Science Edit ing

• SPI  Publisher  Ser vices 

• Diacr it ech Language Edit ing Ser vice

• Li st el enenl er  dı şı nda da di l  düzel t me hi zmet i veren kurul uşl ar da bul unmakt adı r . Di l hi zmet i  al mış ol mak makal eni n kabul  edi l eceği ni  garant i l emez.
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+

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

• Teknik Detaylar

+
Biçim

• Aynı satır aralığı, font ve font büyüklüğü – Çift satır 
aralığı, 12 font büyüklüğü ve Times New Roman 
fontu

• Aynı başlık biçimi ve en fazla 3 seviye alt başlık
• Numaralı sayfalar

• Yazım kurallarına göre gerekirse numaralı satırlar
• Yazım kurallarına göre bölüm başlıkları, şekil ve 

tablolar

+
Uzunluk

• “Sadece esas bilgileri içeren 25-30 sayfa 
uzunluğunda makale sunum için idealdir”

Julian Eastoe, Co-editor, Journal of Colloid and Interface
Science

• Yazım kurallarına uygun sayıda kelime, şekil, grafik 
ve tablo sınırlamaları

Kısatlmalar

• Standart olmayan kısaltmaları özette ve metinde ayrı 
ayrı olmak üzere ilk geçtikleri yerde tanımla

• Yazım kurallarında standart kısaltmalar belirtilmişse 
tekrar tanımlama

• Metinde bir ya da iki kez geçen terimleri kısaltmak 
yerine olduğu gibi kullan

• Kısaltmaların açıklamasında: kelimelerin baş harflerini 
büyük yazmaya gerek yok

Ubiquitin Proteasome System (UPS)
YERİNE

ubiquitin proteasome system (UPS) 

+
Son Tavsiyeler

• Makaleyi olabildiğince açık yazın

• Tekrarlardan kaçının

• Çalışmanın ana ekseninden çıkmayın

• Standart kurallara uyun

• Dergi yazım kurallarına uyun

• Makaleyi iyi bir dizilimde tasarlayın

• En uygun dergiyi seçin

+
Son Tavsiyeler

• Sadece hipotezinizle ilgili bilgilerden bahsedin 

• Bir istatistikçiden profesyonel destek alın

• Makaleyi göndermeden önce bir süreliğine 
makaleden uzak durun, sonra tekrar okuyun

• Bir meslektaşınızdan değerlendirme isteyin

• Makalenizi dil denetiminden geçirtin
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+

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

• Dergi Seçimi ve Sunum

+
Dikkat

• Makaleni birkaç dergiye birden göndererek kumar 
oynama.

• Sadece bir dergiye gönder

• Uluslararası etik standartlar yasaklamıştır. Unutma, 
editörler çoğunlukla birden fazla dergiye 
gönderilmiş makaleleri yakalarlar.

+
Dikkat

• Dergi yazım kurallarını incelemek kendinize ve 
editöre zaman kazandıracaktır.

• Tüm editörler dikkatsiz hazırlanmış makalelerden 
nefret ederler.

• Bu durum saygı ya da ihtimam gösterilmemesi 
olarak algılanır.

+
Dergi Seçimi

• Makalenizi yayınlamak için doğru dergiyi seçmek 
makalenizin kabulü açısından kilit rol oynayan bir 
unsurdur. 

• Uygun olmayan bir dergiye göndermeniz 
durumunda ret cevabı almanız kuvvetle muhtemel 
olacaktır.

• Makale için en doğru derginin tespiti de en az 
makalenin hazırlanması kadar önemli bir unsurdur.

+
Dergi Seçimi

• Bariz hata: Makaleyi yazmadan önce dergiyi 
seçmek ya da önceden kafasında belirlediği bir 
dergi için makale yazmaya çalışmak.

• Dergi araştırmak için makalenin tam anlamıyla 
bitmiş olması gerekir.

• Farz edin ki makalenizi yazdınız ve elinizde oldukça 
başarılı olduğunu düşündüğünüz bir çalışma var.
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+
Derginin sınıfını belirlemek
1. SCI/SSCI/AHCI indeksleri tarafından taranan 

dergiler (Bunlar da kendi içinde etki faktörüne 
göre A, B ve C olmak üzere ayrılabilir.)

2. Diğer indeksler tarafından taranan dergiler

3. Herhangi bir indeks tarafından taranmayan 
uluslararası hakemli dergiler

4. Herhangi bir indeks tarafından taranmayan ulusal 
hakemli dergiler

+
Dergi Seçimi

• Makalenin hangi sınıftaki dergiye gönderileceği 
kararı. 

• 1. sınıf dergilere gönderilecek yayın 3. sınıf 
dergilere gönderilirse çalışma "boşa gitmiş" olur. 

• 3. sınıfta bir dergide yayınlanacak kalitede olan 
eseri 1. sınıf bir dergiye gönderirseniz bu durumda 
da aynı gün ret cevabı alırsınız.

+
Dergi Seçimi

• "Makalem ne kadar özgün, bilim dünyasına ne 
kadar katkı sağlayabilir, bilimsel değeri literatürdeki 
çalışmalara göre ne düzeyde?" gibi soruları sorarak 
bu konuda bir karara varabilirsiniz.

• İkinci aşama olarak cevaplamanız gereken soru 
"hangi dergide yayınlanmalı" sorusu

+
Dergi Seçimi

• Literatürde son yıllarda sizin konunuzda yayınlanan 
kaliteli çalışmalar hangi dergilerde yayınlanmış? 

• 3-5 aday dergi belirleyebilirsiniz.

+ Aday dergiler içinden 
seçim

• Yayın sıklığına göre

• Etki faktörüne göre

• Konuya göre

• "yazarlara için/for authors" kısmını inceleyerek 
yazının hangi biçime göre düzenlenmesi gerektiğini 
öğrenebilirsiniz. Son olarak yazınızı düzenleyip 
dergiye gönderebilirsiniz

+
Hangi Dergi

• Gözden geçir:

• Amaç ve hitap edilen kitle (Derginin web sayfası 
ve son makalelere bak)

• Okuyucular

• Güncel konular (Güncel özetlere bak)

• Bir meslektaştan yardım alEn iyisi göstereceğimiz bazı web sayfalarından
yararlan…
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Dergi Seçimi
http://journalfinder.elsevier

.com

Dergi Seçimi
http://journalfinder.elsevier

.com

Jane
http://www.biosemantics.o

rg/jane/

Jane
http://www.biosemantics.o

rg/jane/

+
Makalenizin kabulünü sağlayanlar

• Detaylara dikkat

• Kontrol, defalarca kontrol

• Hakemlerin eleştirilerini dikkate alma

• İyi Türkçe ya da İngilizce

• İyi sunum

• Düzeltme için yeterince çalışma

• Yeni, orijinal ve daha önce basılmamış çalışmalar

• Makalenin başkası tarafından incelenmesi

• Etik kurallara dikkat

PROF. BÜNYAMİN ŞAHİN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANATOMİ ANABİLİM DALI
BUNYAMİNSAHİN@KARABUK.E DU. TR

Teşekkürler
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BİLİMSEL	ARAŞTIRMA	 VE	
MAKALELERDE	 UYULMASI	
GEREKEN	ETİK	KURALLAR

Dr. Serdar ENSARİ

ETİK NEDİR?

• AHLAK DEĞERLERİ BİLİMİ

• İDEAL İNSAN KARAKTERİ VE 
UYGULAMALARINI İNCELEYEN BİLİM

• AHLAK DEĞERLERİ VE UYGULAMALARI

ETİK ETİK
Eski Yunancadaki Ethos (Karakter-
Terbiye) kelimesinden kaynaklanmıştır

İyiyi Doğruyu Gerçeği

Her türlü eylemde 
Düşünmeye
Uygulamaya
Kullanmaya 
ait kuram ve 
kurallardır

Ø Akıl ve mantığın duygu ve zaaflara galip gelmesi

Ø Her türlü davranışta insana saygılı olmak

Ø Onun haklarını korumak 

Ø Yani insana insan olarak yönelmek şeklinde 
tanımlanabilir

ETİK

Ø Etik ahlak felsefesi

Ø Ahlak ise etiğin araştırma konusudur

ETİK AHLAK

birbirinden farklı 
kavramlar
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Yasalardan farklı 
olarak, çoğunlukla 

yazılı ve kesin kurallar  
içermez.

Zamanla değişen 
koşullara, toplumsal 

gereksinim ve bilimsel 
gelişmelere bağlı 
olarak değişimler  

gösterebilir

ANCAK, 
temelindeki 

“iyilik etme”,
”kötülük etmeme”, 
adil davranma” gibi 

ana belir leyiciler  
hiçbir  zaman 

değişmez!

ETİK
“İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar 

bir
daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve 

utanma 
duygularına da sahip olmayacaklardır ”

“ İnsanları erdemle ve ahlâk kuralları ile 
yönetirseniz,

o zaman onlar hem şeref ve utanma 
duygusuna 

sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya 
çalışacaklardır”

Konfüçyüs

BİLİMSEL ETİK 
NEDİR?

Bir çalışma faaliyetinde bulunan 
insanların ahlak ilkelerini, 

davranış biçimlerini, görevlerini 
ve zorunluluklarını belirleyen 

kurallar zinciri olarak 
tanımlanabilir

BİLİMSEL ETİK;

BİLİMSEL	 ARAŞTIRMA	

ETİĞİ

Bilimsel araştırmalarda

konunun düşünülmesinden

bitirilmesine ve yayınlanmasına
kadar

yüksek ahlak,	 dürüstlük ve açıklık

ilkelerinin uygulanmasıdır

BİLİMSEL ETİK 
KURULLARINA 

NEDEN
İHTİYAÇ DUYUYORUZ ?
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Bilimsel araştırmalar ve 
bunların sonuçları olan bilimsel 
yayınlar üzerinde, son yıllarda 

çok önemli etik sorunlar 
belirmiş ve toplumun her 
kesiminin ilgisini üzerinde 

toplamıştır

Ø Akademik yaşamda ilerleme için araştırma ve bilimsel 
yayın zorunluluklarının getirilmesi bu yayınların 
doğruluk düzeylerinin de saptanması problemini 
doğurmuştur

Ø Bilimsel bir yayının ve onun dayanağı olan araştırmanın 
doğruluk düzeyi sadece dergi editörlerini, akademik 
yöneticileri, bilimsel okuyucuları değil tüm toplumu 
ilgilendirmektedir

Ø Akademik çalışmalarda belirli etik kurallarının ortaya 
konulması ve uygulanması bilimsel etkinliklerin 
güvenirliliği ve doğuracağı sonuçlar bakımından büyük 
önem taşımaktadır

Bir	insanı	ahlaken	eğitmeden	

sadece	zihnen	eğitmek	topluma	

bir	bela	kazandırmaktır

Franklin D. Roosevelt

EVET

ÇALIŞMAMA ETİK KURUL İZNİ

ALMAM GEREKLİ Mİ? 

Son dakikada tamamlanacak 

bürokratik bir aşama değildir!

Unutulmaması Gereken
v Araştırma	 bilimsel	merakın	 sistematik	 düşünme,	

analiz,	sentez	 ve	 yapılabilirlik	 ile	birleşebildiği	

oranda	 “araştırma”	 adını	alır		

v Etik	 Kurullar	 gönüllüleri	 koruduğu	 kadar	

araştırmacıyı	 da	 koruyan	 organizasyonlardır!....

BİLİMSEL YAYININ AMACI

BİLİM İNSANLARINA ,

* GÖZLEMLERİMİZİ DEĞERLENDİRME 

* DENEYLERİ TEKRARLAMA 

* BİLİMSEL ve ENTELLEKTÜEL  
DEĞERLENDİRME  İMKANI  VERMEKTİR
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BİLİMSEL YAYINLARDA ETİK –
DIŞI KABUL EDİLEN DURUMLAR

qUYDURMA           ( Fabrication) 
qÇARPITMA          ( Falsification) 
qAŞIRMA               ( Plagiarism ) 
qDUPLİKASYON   ( Duplication) 

qDİLİMLEME    ( Least Publishable Units) 
qDESTEK VEREN KURUMUN 

BELİRTİLMEMESİ
qİSİM ÇIKARILMASI VEYA EKLENMESİ

( Unauthorized Authorship)  

AŞIRMA	
(İNTİHAL	=	PLAGIARISM) 

§ Başkalarının fikirlerini,metodlarını,	
verilerini,	 uygulamalarını,yazılarını ve
şekillerini sahiplerine bilimsel kurallara

uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya
tamamen yazarın kendisinin gibi sunması

§ Yabancı dilden kitap,	makale ve benzeri
yayınları tercüme ederek kendi eseri gibi

basması

SAHTECİLİK
(UYDURMA	=	FABRICATION)	

• Sunulan veya yayınlanan belgeyi gerçeğe
aykırı olarak düzenlemek, bir belgeyi

değiştirmek veya gerçeğe aykırı belgeyi
bilerek kullanmak

• Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, 
bunları rapor etmek veya yayınlamak

ÇARPITMA	
(FALSIFICATION)	

• - Araştırma kayıtları ve verileri tahrif etmek
• - Kullanılmayan yöntem,cihaz ve materyalleri

kullanılmış gibi göstermek
• - Araştırma hipotezine uygun olmayan verileri

değerlendirmeye almamak
• - İlgili teori ve varsayımlara uydurmak için

veriler ve/veya sonuçlarla oynamak

Ø Editörlerin izni alınmadan orijinal bir çalışmanın
aynen veya sonuçlarıyla başka bir yayın
organında yayınlanmasıdır

Ø Dergilerin,hakemlerin,editörlerin kaynaklarını
boşa harcamaktır

Ø Okuyucuya,araştırıcıya ve bilime saygısızlık

Farklı dillerde,farklı okuyucu kitlesine hitap
etme gerekçesi yeterli değil !

ÇİFT YAYIN
(DUPLİKASYON)
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DİLİMLEME	
(SALAMİZASYON)	

Tek bir yazıda sunulabilecek veri,	 bulgu ve
fikirleri yapay olarak bölerek birden fazla

yayın haline getirmektir

*Yayın sayısını arttırmaya yönelik
*Önceki yayını kaynak göstermemek
*Önceki yayından yeterli düzeyde

farklılık göstermeyen yayınlar

BİLİMSEL	 YANILTMA

(Scientific	 	Misconduct) 

ARAŞTIRMANIN	 DEĞERİNİ	VE	

GÜVENİRLİĞİNİ	

AZALTAN	 HER	TÜR	GİRİŞİM

DİSİPLİNSİZ ARAŞTIRMA 
“SLOPPY RESEARCH”

ARAŞTIRICI :
§ ARAŞTIRMA PLANLAMASINI, UYGUN METOD SEÇİMİNİ, METOD
§ UYGULAMASINI VEYA SONUÇ ANALİZ VE YORUMUNU BİLMİYOR

- YANLIŞLARININ FARKINDA DEĞİL

- GÜVENİLİR OLMAYAN SONUÇ ÜRETİYOR

. DİKKATİ ÇEKİLMELİ
. ARAŞTIRMA EĞİTİMİ VERİLMELİ

. ARAŞTIRMA DİSİPLİNİ ÖĞRETİLMELİ
. ARAŞTIRMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİDİR

AMA      “İYİ NİYETLİ !.....”

BİLİMSEL YALANCILIK VE 
SAPTIRMA (SCIENTIFIC  

FRAUD) 
•

• ARAŞTIRICI,	AMACI	VE	BİLİNÇLİ	OLARAK
ÇALIŞMANIN	 METOD	 VEYA	 SONUÇLARINI

SAPTIRMIŞTIR

- UYGUN	 ŞEKİLDE	 İNCELENMEYE	 ALINMALI VE	 GEREKEN	
CEZALAR	 VERİLMELİDİR

“KÖTÜ NİYETLİ !”

BİLİMSEL YANILTMA - ÖNLENMESİ 

I. ETİK STANDARTLARIN EĞİTİMİ, ÖĞRETİMİ VE 
KURUMLARDA YERLEŞTİRİLMESİ

II. BİLİMSEL YANILTMALARA YOL AÇABİLECEK 
BASKILARI   AZALTMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ 

DESTEKLEMEK

III. BİLİMSEL YANILTMAYI FARKEDEBİLECEK VE 
SONRASINDA   GEREKEN PROFESYONEL 

YAKLAŞIMI GÖSTEREBİLECEK 
DÜZENLEMELERİN  GELİŞTİRİLMESİ
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YAZARLIK	
1. - Çalışmanın tasarımı,	 veri toplama,	 analiz ve

yorumuna yeterli katkı

2. - Yazının taslağını kaleme alma,	entellektüel
içerik yönünden gözden geçirme

3. - Yayınlanacak son	metni onaylama

1	+	2	+	3.	maddelerin tümü yerine getirilmelidir
170

UYGUN OLMAYAN YAZARLIK
• Hakkı olduğu halde adı konmayanlar

• Hakkı olmadığı halde adı konanlar
“Gölge yazarlık,onursal yazarlık, hediye

yazarlık”
Bölüm başkanı,parayı bulan,     

araştırıcının arkadaşı,eşi,dostu..., 
hastaları,kanı,idrarı sağlayan...”

Hakkı olanların hepsinin adı olmalı,
hakkı olmayanların hiçbirinin adı olmamalı...

TEZ KORSANLIĞI
ØTasarımı,yürütülmesi veya yazımına
katkı olmadan başkasına ait	tezi makale

haline getirip yayınlamaktır

Tez sahibinin haberi veya adı olması yeterli değil!

Hazır bir eserin makale olarak yazımı
yazarlık değildir!

v Yararlanılan kaynaklarının belirtilmemesi
Etik-Dışı Davranış olarak kabul edilir

v Kaynak göstermeden bilgileri farklı	
sözcüklerle açıklamak da	uygun bir davranış

değildir (paraphrasing) 

v Alıntılar makul düzeyde,	orijinal kaynağa
uygun ve emeğe saygılı olmalı

KAYNAK GÖSTERMEK

Geoff Brumfiel
NATURE
Vol : 449

6.September.2007

“ There are some 
cultures in which 

Plagiarism
İs not even regarded as

deplorable.”
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İhsan Yılmaz

NATURE
Vol: 449 ; 658

11.October.2007

“ For those of us whose mother
Tongue is not English, using 
Beautiful sentences for other 
Studies on the same subject

İn our introduction 
is not unusual”

“ Borrowing sentences is the
part of a paper that simply

helps to better introduce the
problem should not  be 

seen as Plagiarism. “

• h u rriy e t.c o m .tr

• H ırs ız  d o k to rla r - S o n  D a k ik a  H a b e rle r

• H ü rriy e t H a b e r

• Türki ye'yi ,  dünyaya rezi l  et ti ler

• Çukur ova ve O sm angazi üniver sit eler inden 8 dokt or,  yabancı m eslekt aşlar ına ait  m akaleler i kendi eserler iym iş gibi yayınlayınca,  suçüstü yakalandı.  2 der gi tar afından t eşhir  edilen dokt or lar,  bilim sel hır sızlıkla suçlandılar .  Der giler de isimler i geçen 
dokt or lar  şunlar :  M . İpek Ci ngi,  E.  Ci ngi , Y. Akt an, A. Başaran,  O kan Dalyan,  Haluk Dem ir yür ek, Fatih Kaya ve Bülent  Belevi.

• TÜRKİ YE'de bir  çok dalda son der ece başar ılı bir  seyir  izleyen bilim sel ar aşt ır malar ın im ajı,  bir kaç bilim sel hır sızlık ( int ihal)  yapan üniver sit e hocası yüzünden zedelendi.  Yabancı bilim  adam lar ına ait  m akaleler in bir  bölümünü makaslayar ak kendi 
eser ler iym iş gibi ve kendi im zalar ıyla yayınlayan bu ‘ut anm az hocalar ’ın int ihaller i dünyanın bir çok ülkesinde çeşit li başar ılar a imza atan diğer  Tür k bilim  adam lar ının çalışm alar ıyla t am  bir  tezat  oluşt urdu ve onlar ın çabalar ına gölge düşür dü.

• UTANM AZLAR

• İ şt e,  bu ut anmaz hocalar ın son m arif et lerinden bazılar ı:  Avr upa'nın önde gelen iki bilim sel yayını,  Çukur ova ve Osmangazi Üniver sit eler i'nde gör evli sekiz hocayı ‘i nti halci li kle’  ve ‘i nti hal t eşebbüsünde bulunmakla’  suçladı,  iler ide bu kişiler  
t ar af ından gönder ilecek olan hiçbir  çalışm anın ve yazının yayınlanm ayacağını duyur du.  Eskişehir  O smangazi Üniver sit esi'nde gör evyapan Prof . Dr . M.  İ pek Ci ngi 'nin başkanlığındaki bir  gr up tar afından hazır lanan ve ‘ Suda Eriyen E 
Vi t ami nl er i ’ ni konu alan bildir ide Pr of . Ci ngi'nin yanısır a aynı üniver sit ede gör ev yapan E. Ci ngi,  Y.  Aktan ve A.  Başaran'ın da isimler i vardı.  Eskişehir 'den gönder ilen bildir i,  dünyanın çeşit li ülkeler inden yollanan diğer  bildir iler le bir likt e konf er ans 
öncesinde ‘ Avrupa Farmakol oj i  Bil imler i  Dergi si’ nde yayınlandı.  Ancak konfer ans sır asında ort alık kar ıştı ve dört  Tür k bilim  adam ının im zasını t aşıyan bu bildir inin bir  bölüm ünün çalınt ı olduğu anlaşıldı.  O sm angazi Üniver stesi'nin hocalar ı,  T.  
Chang,  L.  Z.  Benet ve M. F.  Hebert adlar ındaki üç bilim  adam ı tar afından aynı konuda 1996 Mar t 'ında yayınlanm ış olan makalenin bir  bölüm ünü m akaslam ış ve Edinbur gh'daki kongr eye kendi çalışm alar ıym ış gibi gönder mişler di.  Kongr enin 
int ihali büt ün yönler iyle or t aya çıkar tm asından sonra Avrupa Far makoloji Bilim ler i Der gisi'nde Tür kiye'deki bilim sel ar aşt ır m alar  açısından ut anç ver ici bir  açıklam a yayınladı.  Der ginin edit ör lüğünü yapan Prof . Hans Jungi nger ile Pr of.  G erard
M ul der 'in im zalar ını t aşıyan bildir ide ‘ ‘ Türki ye'deki  Osmangazi  Üni versit esi'nde görevl i olan İ.  Ci ngi , E. Ci ngi,  Y.  Akt an ve A.  Başar an i siml i kişi ler  açı k bi r int i hal yapmı şlardı r.  Avrupa Farmakol oj i Bil imler i  Dergi si,  i ler ide bu kişi ler  
t araf ı ndan gönderi l ecek olan hiçbi r  çal ışmayı ve yazı yı yayınl amama karar ı vermi şti r’ ’ denildi.  İ ntihal olayının Tür kiye'deki eczacılık f akült eler inde de duyulm ası üzerine Tür k Far makoloji Der neği'nin yönet iciler i,  Pr of .  Dr . İpek Ci ngi'nin
der nekt en ist if a et m esini ist ediler  ve Ci ngi 1997'nin 22 Eylül günü dernek üyeliğinden ayr ıldı.

• SUÇÜSTÜ

• Tür k bilim  adam lar ını Ci ngi ve ar kadaşlar ının neden olduklar ı skandalın etkisinden kur t arm a işi ise Tür k Far makoloji Der neği Başkanı Pr of . Dr.  Burhan Kı ran'a düştü.  Pr of.  Kı ran, Avrupa Far makoloji Bilim ler i Der gisi'nin yayıncılar ına 25 Ar alık 1997 
günü gönder diği m ekt upt a,  ‘ ‘Dr .  Ci ngi 'ni ndavranı şını n şahsi  bi r  suç oluşt urduğu ve bu yüzden dernek üyeli ğinden i sti fa ett ir i ldi ği’ ’ söyleniyor , int ihalciliğinin hiçbir  şekilde kabul edilem ez olduğu vur gulanıyor  ve ‘ ‘Prof .  Ci ngi'ni n bu 
hareket i ni n Türki ye'deki  büt ün akademisyenl ere maledi lmemesi’ ’ ricasında bulunuyor du.  Tür k bilim  adamlar ının neden olduğu bir  diğer  uluslar ar ası int ihal t eşebbüsü ise geçen Mayıs ayında yaşandı.  İngilt er e'de yayınlanan ve dünyanın önde 
gelen t ıp der giler inden sayılan,  ‘ Br i t i sh Journal of Surgery’, Çukur ova Üniver sit esi Tıp Fakült esi G enel Cer rahi Bölüm ü'nden dör t kişiyi,  Okan Dalyan,  Hal uk Demiryürek, Fati h Kaya ve Bülent  Belevi isimli dokt or lar ı ‘suçüst ü’ yakaladı.  Olay,  
Çukur ova Üniver sit esi'nde gör evli dör t  dokt or un İ ngilt er e'de yayınlanan,  ‘ Di gesti veSurgery’  adlı bilim sel der giye ülser le ilgili bir  m akale gönder m eler iyle başladı.
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SAYGILARIMIZLA…

Teşekkürler…

Kabul Öncesi Revizyon

Prof. Dr. Kürşat Murat Özcan
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hast. ABD

İlk editör incelemesi
Editörler yayın taslağını daha hakemlere göndermeden
eleyebilirler. 

Neden? 

Ø Materyal metot hatası

Ø Dergiye uygun olmayan konu

Ø Hakem değerlendirme sistemi oldukça yoğundur ve
editörler hakemlerin kabul edilmesi muhtemel makaleleri
incelemesini isterler. 

Ø Eksiklikleri olan bir yayın taslağını hakemlere değerlendirme
için göndermek onlar için zaman kaybedicidir. 
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Hakem incelemesi sonrası karar

1- Kabul edildi

2- Reddedildi

3- Revizyon

Hakem incelemesi sonrası karar

1- Kabul Edildi
Ø Çok nadir ama olmuyor değil! 

Tebrikler! 

Ø Bölümünüze bir pasta ısmarlayın

Ø Ve ş imdi son baskı ve makalenizin basılı ve online 
versiyonu için bekleyin. 

Hakem incelemesi sonrası karar

2- Reddedildi
Ø Olasılık %40-90

Ø Herkesin baş ına gelir

Ø Neden olduğunu anlamaya çalış ın
Ø Hakemlerin notlarını değerlendirin
Ø Kendi kendinizi eleştirebilin
Ø Başka bir dergiye göndermek için hazırlık yapın
Ø Hakemlerin yorumlarını fırsat bilin

Hakem incelemesi sonrası karar

3- Revizyon
Minor revizyon

Ø Temel olarak yayın taslağı yayınlamaya değerdir. 
Ø Bazı kısımları daha çok açıklanmalıdır, yeniden 

yapılandırılmalıdır, kısaltılmalıdır (genellikle) ya da 
geniş letilmelidir (nadir olarak). 

Ø Metinsel uyarlamalar
Ø “Minor revizyon” revizyondan sonra makalenizin kabul

edileceği anlamına gelmez! 

Hakem incelemesi sonrası karar

3- Revizyon
Major revizyon

Ø Yayın taslağı yayınlamaya değer olabilir. 

Ø Temel eksiklikler kabulden önce düzeltilmelidir.

Ø Önemli metinsel değiş iklikleri ve/veya ek deneyleri
içerebilir. 

Revizyon

Ø Detaylı cevap yazın.

Ø Her bir hakem yorumuna yönelik ayrı bir cevap yazın. 
Her hangi bir noktayı atlamayın.

Ø Makalede hangi değiş iklikleri yaptığınızı belirtin. 

Ø Hakemin yorumunu kabul etmiyorsanız ikna edici, aksini
ispat edebileceğiniz noktaları belirtin
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Revizyon

Ø Yap(a)madıklarınızı neden yap(a)madığınızı açıklayın, 
gerekirse “limitations of study” bölümüne ekleyin

Ø Ayrıntılı revizyon mektubu yazın

Ø Metindeki değiş iklikleri farklı bir renkle işaretleyin

Revizyon örnek

• hakemlere cevaplar mektubu.docx

Revizyon örnek

degisiklikler vurgulanmis makale.docx

• Dear Editor.docx
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TEŞEKKÜRLER


