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Bir Makalenin Anatomisi: 

 



• «Ne için makale yazıyoruz?» 

▫ Akademik ilerleme 

▫ Araştırma geliştirme 

▫ Yeni bir buluş? 

▫ Nobel ödülü? 

▫ Maddi ilerleme? 

▫ …. 

 

• Nasıl yazıyoruz? 



Standart bir çalışma planlaması 

 





1. Çalışma başlamadan yapılması gerekenler: 
 * Yeterli literatür taraması 
 * Doğru kurgulama 
* Yazarlar (isim sıralaması) 
 * Etik kurul izni 
 
2. Çalışma sırasında yapılması gerekenler: 
 * Literatür taraması devam edebilir 
 * Ara analizler (ek deney gerekecek mi?) 
 * Giriş ve Gereç/Yöntemler yazılmaya başlanabilir 
 * Yapılacak istatistik planı 
 
3. Yazım öncesi yapılması gerekenler: 
 * Literatür taraması tamamlanır 
 * Verilerin değerlendirilmesi 
 * Derginin seçimi 



Tips  

• Yazmak için çalışmanın sonunu bekleme  

▫ Yazdıkça ne yapman gerektiğini daha iyi 
şekillendirebilirsin. 

• Çekici bir başlık 

• Tatmin edici bir yazı  

• Lafı çok uzatmadan, kısa, öz yazmak 

• Basit, anlaşılır bir dil 

• Anlaşılır grafikler ve tablolar 

 



Makalenin bölümleri 
• Başlık 
• Kısa başlık ( Running title) 
• Yazarlar ve iletişim bilgileri 
• Anahtar sözcükler 
• Abstract / Özet 
• Giriş 
• Gereç ve yöntemler 
• Sonuçlar / Bulgular 
• Tartışma 
• Sonuç / Conclusion 
• Teşekkür 

▫ Katkıda bulunanlar 
• Kaynaklar 



Makale Başlığı 

«İlk izlenimler güçlü izlenimlerdir; bu nedenle, bir 
başlığın iyi tasarlanması ve sınırlar izin verdiği 
ölçüde, arkasından ne gelmekte olduğunun tam ve 
kesin göstergesi olması gerekir.» 

  

     T. Clifford Allbutt  



Makale Başlığı : İlk izlenim  



Makale Başlığı 

• Başlık binlerce kişi tarafından okunacak… 

• Daha az kişi özü (Abstract) okuyacak, 

• Daha da az kişi tüm yazıyı okuyacak…  



 

• Araştırmacılar neden bu makaleyi okumalıdır?  

 

• Yazacağımız yazı nasıl çekici olur? 



Literatür taraması … 

Veri tabanları 

Piyasa 
seçenekleri 



Aradığımız yazının 

çekiciliği nedir? 
Piyasa taraması 



Aradığımız yazıyı bu 637 

seçenekten ayıran nedir? 



Yeni bir yöntem önerdiğini iddia etmesi 

Çıtır bir seçenek 



İyi bir dergide yayınlanmış olması 

 

trendy bir mekanda  



Kısa net ve açık bir başlıkla 

Yeni bir teknik önerisi 

 Az kelimeyle çok şey söyleyen 



Konusunda tecrübeli yazarlar 

 Kimdir neyin nesidir??? 
İyi Arkadaşları olan   



Özette de amacını doğru kelimelerle 

ifade edebilen 

 

İstediğini net bir şekilde ifade edebilen 



Kullanılan araştırma metodunu yeteri 

kadar az kelimeyle tam olarak anlatan 

 

Doğru ve etkili iletişim yöntemleri kullanan 



Sonuçta ne elde edildiğini tanımlayabilen 

 

Sonuçta anlaşılır biri olan  



Arandığında kolayca bulunabilen 

 

Cep telefonu veya kartvizit  



Arandığında kolayca bulunabilen 

 bir makale iyi yazılmıştır ve okunur 

 

Cevap vermiyorsa faceden arama imkanı 



• Makale Başlığı 

• Kısa Başlık 

• Yazarlar 

• Abstract 

• Keywords 

• + 

• MeSH sistemi 

 



Makale Başlığı 

• Makalenin içeriğini yeterli ölçüde anlatan, en az 
sayıdaki kelimeler dizisi  

• Bu nedenle, başlıktaki bütün kelimeler çok 
dikkatli seçilmeli ve birbiri ile ilişkileri dikkatli 
kurulmalıdır 

• Uygun olmayan şekilde yazılmış bir başlık, 
makalenin amaçladığı okuyucu kitlesine 
ulaşamamasına neden olur. 



Makale Başlığı 

• Kısa net bir başlık tercih edilmelidir.  

• Uzun bir başlık:  

▫ Çok gerekliyse 

▫ Akıl karıştırıcı ve sıralaması yanlış kelimeler 
içermiyorsa kullanılabilir 

 

• Başlık ne zaman yazılır? 



Makale Başlığı 

• Kelime sırası 

• Doğru ifade ve gramer 

▫ Mechanism of Suppression of Nontransmissible 
Pneumonia in Mice Induced by Newcastle Disease 
Virus 

▫ Mechanism of Suppression of Nontransmissible 
Pneumonia Induced in Mice by Newcastle Disease 
Virus 



Kısa Başlık  

• Makale Başlığı 10-12 kelime 

• Kısa Başlık ise 50 karakter veya 2-4 kelime 
olarak sınırlanabilir. 

• Daha çok diğital yayın takibinden önce 
kullanılmaktaydı 

• Editör ve hakemlere yazının takibinde kolaylık 
sağlamaktaydı. 

 

 

 



Yazarlar 

• Yazar olmak neden önemli. 

▫ Akademik, sosyal ve finansal kredi getirir. 

▫ Yazdıklarından sorumlu olmayı gerektirir. 

• Yazıya anlamlı derecede katkı yapan kişilerdir 

• Bazı dergiler yazıda adı geçen yazarların hangi 
katkıyı sağladığını da bildirmeye başlamıştır. 

• Yazıya katkı kalitesi ve miktarı yazar olma 
kriterini belirlemektedir. 



ICMJE(International Committee of Medical 

Journal Editors )’e göre yazarlığın 4 kriteri: 

• Çalışmanın ortaya çıkmasındaki fikri ve projeyi 
tasarlayarak, çalışmadaki verilerin 
toplanmasında analizinde ve 
değerlendirilmesinde katkı koyarak, VE  

• Yazının taslağını veya revizyonunu yapıp son 
haline getirerek katkı yaparak, VE 

• Basım öncesi son düzeltmeler ile dergiye 
gönderme onayının verilmesini sağlayarak, VE 

• Çalışmanın herhangi bir aşamasında elde edilen 
verilerin güvenilir ve doğru olmasını sağlayan 
kişiler yazar olmaya hak kazanmaktadır.  
 



• 2. Who Is an Author? 
• The ICMJE recommends that authorship be based on the following 4 

criteria:  
• • Substantial contributions to the conception or design of the work; or 

the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND  
• • Drafting the work or revising it critically for important intellectual 

content; AND  
• • Final approval of the version to be published; AND  
• • Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring 

that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work 
are appropriately investigated and resolved.  
 

• In addition to being accountable for the parts of the work he or she has 
done, an author should be able to identify which co-authors are responsible 
for specific other parts of the work. In addition, authors should have 
confidence in the integrity of the contributions of their co-authors.  

• All those designated as authors should meet all four criteria for 
authorship, and all who meet the four criteria should be identified as 
authors. Those who do not meet all four criteria should be acknowledged—
see Section II.A.3 below. These authorship criteria are intended to reserve 
the status of authorship for those who deserve credit and can take 
responsibility for the work. The criteria are not intended for use as a means 
to disqualify colleagues from authorship who otherwise meet authorship 
criteria by denying them the opportunity to meet criterion #s 2 or 3. 
Therefore, all individuals who meet the first criterion should have the 
opportunity to participate in the review, drafting, and final approval of the 
manuscript.  
 



ICMJE(International Committee of Medical 

Journal Editors )’e göre yazarlığın 4 kriteri: 

• Tüm yazarların her 4 kriterde katkı yapması 
gerekmektedir. 

• İlk aşamada yazıya dahil olan her çalışmacı diğer 
basamaklarda yazıya dahil edilmeye hakları 
vardır.  

• Bu basamaklarda katkı sağlamak istemeyenler 
yazının sonunda teşekkürle bildirilmelidir.  

• Katkı sağlayanlar ise yazar olarak dahil edilirler. 

 



Yazarlar 

• Eğer yazarlar arasında bir anlaşmazlık veya 
editörün yazarlar hakkında bir şüphesi varsa bu 
durumu açıklığa kavuşturmak yazının yapıldığı 
kurum yetkililerinin sorumluluğundadır.  

• Editör veya derginin sorumluluğunda değildir. 

• Eğer bir yazar yazıdan çıkarılacaksa çıkarılacak 
olan yazar dahil tüm yazarların yazılı onayı 
alınmalıdır.  



Cor-responding author:  

• Dergiyle iletişimde birincil sorumluluğu alan 
▫ Makale gönderimi, 
▫ Peer review (revizyonlar) 
▫ Basım aşamasında sorumlu yazardır. 

• Ayrıca derginin istediği tüm detayları 
▫ Yazarlar hakkında bilgi, 
▫ Etik komitesi onayı, 
▫ Clinical trial başvuru detayları, 
▫ Telif hakları belgelerinin gönderimi, 
▫    



Cor-responding author:  

• Tüm bu aşamalarda herhangi bir detay 
istendiğinde yakın zamanda cevap verebilmek 
için editörle bağlantıda olması gerekmektedir 

• Basım aşamasından sonra da  

▫ Ek bilgi sağlanması istendiğinde, 

▫ Editöre mektup ile yazı hakkında yapılan 
eleştirilere cevap vermek üzere bağlantıda olmak 
gerekmektedir. 

 



Cor-responding author:  

• ICMJE, sorumluluk ana cevaplayıcı 
yazarda olmasına rağmen yazının son 
halinin tüm yazarlara da gönderilmesini 
önermektedir. 

▫ Basım öncesi? 

▫ Basım sonrası? 

 



Katkıda bulunanlar / participated in… 

• Çalışmaya katkı sağlayan fakat 4 kriterden azını 
sağlayan kişiler, 

• Fon sağlayan, 

• Çalışma grubunun denetlenmesi ve yönetimi, 

• Yazım yardımı, teknik editleme, yabancı dil 
editleme, proofreading? 

• İstek üzerine tüm katkıda bulunanlardan, 
yazının katkıda bulunanlar kısmında adlarının 
geçmesini kabul ettiklerine dair bir dökümanın 
göndermesi istenebilir. 



Abstract : Özet 

• Başlıkla yakalanmış olan okuyucunun bu 
makalede ne bulacağına dair fikir sahibi 
olmasını sağlar 

• Az ve öz ama doğru ve yeterli içerik 

• Geçmiş zamanda edilgen cümleler kurulmalıdır 

• 120 kelimeyi geçmemesi önerilir. 

• Başlıktan ve yazarlardan sonra sıralanır 

• Blok hizalama önerilir. 



Abstract : Özet 

• İngilizce dışında bir dilde yazılan makalelerin 

▫ Arama motorları tarafından bulunabilmesi,  

▫ İndekslenebilmesi  

▫ Yazının, yazarın kendi diline çevrilmesine değer 
olup olmadığını anlamak için genellikle İngilizce 
özetleri de bulunmaktadır. 



Abstract : Özet 

• Konu / hipotez / amaç 

• Metod /method 

• Bulgular / results 

• Sonuç /conclusion 

 

 

• Bulguların olmadığı teknik yazılar olabilmektedir. 



Keywords : Anahtar Kelimeler 

• Bir çalışmanın «tağ»larıdır, 

• Etiketidir 

• Arama yaparken bu kelimeler dikkate alınır. 

• Bu kelimelerin MeSH descriptörlerinden seçilmesi 
yazının indekslenmesini ve arama motorları 
tarafından daha kolay bulunmasını sağlar 

• Artık aramayı başlıkta, yazarlarda, abstract’ta ve 
tüm yazıda yapabiliyoruz. 

 



MeSH (Medical Subject Headings) 

• US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE 
tarafından kontrollü bir şekilde medşkal 
indeksleme için üretilen kelimeler topluluğudur. 

• Medikal alandaki dergilerde basılan yayınları ve 
kitapları kategorize etme amacı taşır. 

• Kolay erişim için fihristleme yöntemidir 

• 2007 de yıllık MeSH kategorileri basımı pubmed 
üzerinden online erişime açıldı.  



MeSH (Medical Subject Headings) 

• Hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiş 
«descriptors» olarak adlandırılan konu 
başlıkları 

•  2009: 25186 subject headings / descriptors 

• Bu tanımlayıcılar arama derinliğini ve 
hassasiyetini sağlar. 



MeSH (Medical Subject Headings) 

• Subheadings : qualifiers / alt başlık : tanımlayıcı 

• Measles : descriptor 

▫ Epidemioloji : qualifier 

• 83 qualifier  

 

• 139000 Supplementary Concept Records 

Biyo - Kimyasal maddeler  

 



MeSH (Medical Subject Headings) 

• her bir makaleyi fihristlemek için : 

• 10-15 adet (subject headings + subheadings + 

supplementary concept records) 

 

• * majör tanımlayıcı (MeSH keyword) 

 



MeSH (Medical Subject Headings) 

 

 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 

• Sindirim sistemi tümörleri:  

• Ağaç sayısı: C06.301 ve C04.588.274 

▫ C : Diseases, 

 C06 : Digestive System Diseases 

 C06.301 : Digestive System Neoplasms; 

 C04 : Neoplasms, 

 C04.588 : Neoplasms By Site 

▫ C04.588.274 : Digestive System Neoplasms. 

• C değişmez  

• Ağaç sayıları değişir. 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



MeSH (Medical Subject Headings) 



 

Anahtar kelimelerin MeSH «descriptör ve 

subheading»lerinden seçilmesi yazının 

indekslenmesini ve arama motorları tarafından 

daha kolay bulunmasını sağlar 



Detaylı taramalar, 

Verimli okumalar, 

Başarılı yazmalar… 

dikkatiniz için teşekkürler 

Başarılı « yazmalar » 
Whatsup da olur… 
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