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ÖZET

Bilimsel makale, özgün ara!tırma sonuçlarını ta-
nımlayan, yazılmı! ve basılmı! rapordur. Bilim in-
sanları için bilimsel ileti!imin en geçerli yollarından 
biri bilimsel makale yazımıdır. Hekimler yeni tıbbi 
uygulamalar ba!latmak veya mevcut olan tıbbi 
uygulamaları de"i!tirip geli!tirme istekleri ile de-
neysel veya klinik bilimsel ara!tırmalar yaparlar. 
Literatürde yayınlanmı! yayınların gerekliliklerini 
kar!ılayacak !ekilde hazırlanmı! olan yeni çalı!ma 
raporları bilimsel makale olarak yayınlanmaktadır. 
Bilimsel makalelerin yayınlanabilmesi için tariflen-
mi! kurallar içerisinde yazılması gerekmektedir. 
Akademik çalı!malara katkıda bulunmak isteyen 
hekimlerin, bilimsel makale hazırlamadan önce bu 
kuralları ö"renmeleri gerekmektedir. Özellikle he-
kimlik mesle"inin ba!langıcında olan ve akademik 
çalı!malar ile klinik tecrübelerini geli!tirip, peki!tir-
mek isteyen hekimlere bilimsel makale yazımı ko-
nusunda yol gösterici olması bilimsel makale yazım 
kurallarını incelemeyi amaçladık.

Anahtar kelimeler: Bilimsel makale, makale yazım 
kuralları, bilimsel ara!tırma

SUMMARY

What are the Basic Principles, Preferences and Op-
tions in Writing a Medical Scientific Article?

Scientific article is a written and published report 
describing the results of an original research. One 
of the most effective ways of scientific commu-
nication for scientists is writing scientific papers. 
Doctors launch experimental and clinical scientific 
researchs to practice new medical applications or 
to change and develop the existing ones. The re-
sults of the researches which are prepared to meet 
the requirements of the current publications are 
published as scientific articles. The scientific artic-
les should be written within the defined rules of 
publication. Physicians who wish to contribute to 
the academic studies, should learn these rules be-
fore preparing scientific articles. Therefore, we ai-
med to examine the principles of writing scientific 
articles so as to propose guides especially for the 
physicians who are in the beginning of their medi-
cal profession and want to develop and strengthen 
their clinical experience with the academic studies.

Key words: Scientific article, article writing princip-
les, scientific research
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G!R!"

Bilimsel makale, özgün ara!tırma sonuçlarını 
tanımlayan, yazılmı! ve basılmı! rapordur. Ka-
bul edilebilir temel bir bilimsel yayın, ara!tır-
macıların gözlemleri de"erlendirmesine, de-
neyleri yinelemesine ve entellektüel i!lemleri 
de"erlendirmesine olacak verecek yeterli bil-
giyi içermelidir (1). Yazanlar, bu raporda neyi, 
niçin ve nasıl yaptıklarını, neleri bulduklarını, 
bulduklarının ne anlama geldi"ini ve bundan 
sonra neler yapılması gerekti"ini bildirirler. 
Okuyanlar da aradıkları bilgiyi olması gereken 
yerde bulmayı, sonuçları kendi bilgi ve dene-

yimleri ile kar!ıla!tırabilmeyi, isterlerse farklı 
analiz yöntemleri ile sonuçları sınayabilmeyi 
ve hatta verilen bilgiler ile ara!tırmayı yinele-
yebilmeyi beklerler (2). Hekimler yeni tıbbi uy-
gulamalar ba!latmak veya mevcut olan tıbbi 
uygulamaları de"i!tirip geli!tirme istekleri ile 
deneysel veya klinik bilimsel ara!tırmalar ya-
parlar (3). Bilim insanları ne kadar iyi ve yeni 
çalı!malar yaparlarsa yapsınlar bunları payla-
!ıp bilimsel bir ortama aktarmadıkları sürece, 
ölü bir bilim olmaktan öte gidemeyecektir. Bi-
lim insanları için bilimsel ileti!imin en geçerli 
ve kalıcı yollarından birisi bilimsel makale ya-
zımıdır. Bilimsel makale yazımının, bütün dün-
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yada kabul görmü! ortak bir tarzı mevcuttur. 
Bu nedenle bilimsel birikimlerini payla!mak 
isteyen ya da yayınlamak isteyen her yazar bu 
kurallar bütününe uymak durumundadır. Çün-
kü yalnızca geçerli yayınların gereklerini kar!ı-
layacak !ekilde düzenlenmi! çalı!ma raporları 
bilimsel makale olarak yayınlanmaktadır (1,4,5). 

#lk bilimsel dergiler 1655 yılında rastlantı aynı 
anda iki farklı derginin Fransa’da “Journals 
des Scavans” ve #ngiltere’de “Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London” 
adları ile yayınlanmaya ba!lamasıyla olu!tu. 
Ancak, bu ilk makalelerde, yüzeyel ve stan-
dardize olmayan sunumlar mevcuttu. Günü-
müzde oldu"u gibi; “Giri!, Materyal-Metod, 
Sonuçlar, Tartı!ma” !eklindeki IMRAD formatı 
19. yüzyılın sonlarından itibaren a"ır a"ır iler-
leyip; ara!tırma dergilerinde hemen hemen 
evrensel bir kullanım alanı buldu (1). 

Çalı!mamızda, özellikle hekimlik mesle"inin 
ba!langıcında olan ve akademik çalı!malar ile 
klinik tecrübelerini geli!tirmek isteyen hekim-
lere bilimsel makale yazımında yol gösterici 
olması amacıyla, bilimsel makale yazım kural-
larını incelemeyi amaçladık. 

B!L!MSEL MAKALE YAZIM KURALLARI

Ara#tırma Konusunun Belirlenmesi

Bu kısımda ara!tırmanın konusu belirlenir, lite-
ratür taranır ve hipotez olu!turularak makale 
!ekillendirilir. Ara!tırma konusu belirlenirken; 
konu önemli, ilgi çekici olmalı ve teknik ola-
naklar dahilinde çalı!ılabilir olmalı ve çok ge-
ni! tutulmamalıdır. Sonraki yıllarda yapılacak 
yeni ara!tırmalar için potansiyel ta!ımalı, seçi-
len konuda bir yenilik sunmalıdır. Ara!tırmacı 
çok tartı!maktan çekinmemeli ve zıt görü!lü 
hipotezlerin oldu"u bir konuda, taraf tutmak-
tan kaçınmalıdır (5-7).

Literatür Taraması

Ara!tırma konusunu belirleyen hekimin ikinci 
olarak saptaması gereken !ey yapaca"ı ara!tır-
manın niteli"idir. Seçilen konu do"rultusunda 

en uygun ara!tırma yöntemini saptamak için 
kapsamlı bir literatür taraması yapmak ge-
rekmektedir. Böylelikle, ara!tırma konusu ile 
ilgili benzer çalı!malar incelenerek en uygun 
çalı!ma modeli belirlenirken, aynı zamanda, 
ara!tırma boyunca yol gösterecek ve daha 
sonra ara!tırmaların yayımlanması a!amasın-
da sunulacak kaynaklara da ula!ılmı! olunur. 
Önceki yıllarda, tıbbi dergilerde yayımlanmı! 
tüm makaleleri içeren medline kompakt disk-
lerinin taranması ile gerekli makalelere ula!ı-
labilir iken, günümüzde literatür taraması için 
en geçerli yol internette tarama yapılmasıdır. 
“United States National Library of Medicine” 
(www.nlm.nih.gov) portalı aracılı"ıyla, ara-
ma motoru olan “MEDLINE/PubMed” (www.
pubmed.gov), “Pub-Med Central” (www.pub-
medcentral.nih.gov) ve “LocatorPlus” (www.
locatorplus.gov) gibi sitelere ula!ılabilir. 
“MEDLINE/PubMed” sitesinin arama motoruy-
la, 1950 yılından ba!layarak Index Medicus’ta 
dizinlenen dergilerde yayımlanmı! tüm yayın-
ların özetlerine ula!ılabilir. “PubMed Central” 
sitesinde daha kapsamlı medline taraması ya-
pılabilmekte, “LocatorPlus” sitesi ile de süreli 
yayınlar dı!ında, kitaplara ve i!itsel ve görsel 
materyallere ula!ılabilmektedir. “ClinMed 
NetPrints” (http://clinmed.netprints.org) site-
sinde ise henüz yayımlanmamı! çalı!malara 
ula!ılabilmektedir. “BioMed Central” (www.
biomedcentral.com) ve “Science Direct” 
(www.sciencedirect.com) sitelerine üyelikle 
pek çok dergideki makalelerin tam metinleri-
ne ula!ılabilir. Uluslararası internet sitelerinin 
yanı sıra ulusal siteler ile (“www.ulakbim.gov.
tr”, “www.turkishmedline.com” gibi) de hem 
yabancı hem de ulusal yayınlara ula!mak ola-
sıdır (3). Literatür tararken hedef, konu ile ilgili 
15-20 makalenin bulunmasıdır. Konuyla ili!ki-
li en önemli makaleler seçilmeli ve son 5-10 
yıl içindeki güncel yayınlar tercih edilmelidir. 
Daha eski yayınlar genelde de"i!en tedavi ve 
teknolojik seçenekleri vurgulamak için tercih 
edilmelidir. Yalnızca özetler de"il yazılı me-
tinlerin tamamına ula!ılmalı, literatür taranır-
ken, gözden kaçmı! olan yayınlar için seçilen 
yayınların referansları da göz önüne alınma-
lıdır (8).
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Hipotez Olu#turma

Literatürde kaynak taramasının ardından, 
hipotez olu!turulur ve çalı!ma ekibi kurulur. 
Hipotez açık ve net, bilimsel önem ta!ıya-
cak kadar kapsamlı, ancak çalı!ma protokolü 
çerçevesinde sonuca ula!acak kadar sınırlı ve 
okuyucuyu ikna edecek kadar akla yatkın ol-
malıdır (1).

Çalı#ma Protokolü Olu#turma

Hipotez de olu!turulduktan sonra çalı!ma pro-
tokolü planlanır. Bu a!amada literatürden de 
yola çıkılarak konuya uygun olan çalı!ma nite-
li"i belirlenir ve çalı!manın tüm basamakları 
planlanır. Çalı!ma a!amasının tamamlanma-
sından sonra sıra elde edilen bulguların maka-
le formunda yazıya dökülmesine gelir (1,3).

Bilimsel Makalenin Formatı 

Bilimsel makaleler en yaygın !ekliyle IM-
RAD (Introduction-Giri!, Methods-Yöntemler, 
Results-Sonuçlar and Discussion-Tartı!ma) ak-
ronimi ile düzenlenir. IMRAD sisteminin Ame-
rikan Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından 
ilk 1972’de ve yine 1979’da tanımlandı"ından 
beri, makale düzeninde üniform olmaya do"-
ru e"ilim artmı! bulunmaktadır. 1978 yılında 
Vancouver’da düzenlenen toplantıdan sonra 
International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE) tarafından, biyomedikal ma-
kale yazımında üniform gereksinimle detay-
landırılmı! olup; gözleme dayalı (retrospektif/
tanımlayıcı çalı!malar) veya deneysel (rando-
mize kontrollü) çalı!malar için genel kabul 
görmü!tür (1,9). Kelime i!lemcili yazı prog-
ramları (Microsoft Word) programı kullanıla-
rak, A4 formatında tek sayfa düzeninde, sol 
tarafta çift bo!luk bırakılarak, 25 mm sayfa 
marjini ayarlanıp, 12 puntolu Arial veya Times 
New Roman yazı karakteri kullanılarak, klasik 
IMRAD düzeninde bir makale için 3000-4000 
kelime, 20-30 referanstan olu!acak !ekilde ya-
zılır (8).

Bilimsel Makalenin Özgünlü$ü

Bir makalenin bilimsel bir dergide basılabil-
mesi için ilk ve de"i!mez !art, özgün olması 
ve daha önce kısmen bile olsa ba!ka bir yerde 
yayımlanmamı! olmasıdır. Özgünlük konusun-
da kabul edilebilir istisnalardan biri makale 
özetinin bilimsel bir kongrenin kitabında yer 
almasıdır. Belli !artların yerine getirilmesi du-
rumunda di"er bir istisna ise yayınlanan ma-
kalenin tercihen ulusal bir dergide ikinci kez 
yayınlanmasıdır. Uluslararası dergilere ula-
!amayan okuyucuların makaleden haberdar 
olmasını amaçlayan bu durumun kabul edilir 
olabilmesi için yazarlar her iki dergiye duru-
mu bildirerek izin almalı, ikinci yayında bir dip 
not ile makalenin ilk yayınlandı"ı dergi bildi-
rilmeli, ikinci yayında yer alan bilgiler di"er 
yayın ile aynı olmalı ve ikinci yayın ilkinden en 
erken bir hafta sonra yayınlanmalıdır (2,10,11).

Ba#lık Bölümünün Hazırlanması

Makalenin ba!lı"ı; basit, kısa, ilginç, göz alı-
cı, dil kuralları ve çalı!ma amacı ile uyumlu 
olmalıdır. Ba!lık 10-12 sözcü"ü geçmemelidir. 
Makalenin sonuçlarını de"il; konusunu yan-
sıtmalıdır. Genelde kabul görmeyen kısaltma 
içermemelidir (12).

Yazar !simlerinin Yazılması ve Sıralanması

Yazarların isimleri bakımından tercih edilen 
yazılı!; ilk isim, orta ismin ba! harfi ve soy 
isimdir. Genelde bilimsel dergilerde, yazarın 
isminden sonra yazarların unvan ve derece-
lerine yer verilmezken; bazı tıbbi dergilerde; 
isimlerden sonra derecelere yer verilir. Unvan-
lar da ço"unlukla tıbbi dergilerde ya isim ve 
derecelerden sonra veya ba!lık sayfalarında 
dipnot olarak verilir (1). 

Bilimsel bir çalı!maya yazar olabilmek için; 
International Comittee of Medical Journal 
Editors’e göre üç kriteri ta!ımak gerekmekte-
dir: (1) Ara!tırma dü!üncesine ve planına ya 
da veri toplamaya ve verilerin yorumlanması-
na önemli katkılar yapmak, (2) Makale tasla-
"ının çıkartılmasında ya da önemli entelektü-
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el içerik için kritik düzenlemeler yapmak, (3) 
Makalenin yayınlanacak son haline onay ver-
mektir (13).

Yazılarda yazar sırasının, yazarların makaleye 
verdikleri emek do"rultusunda oldu"u görü!-
lerin yanı sıra yazar sırası ile ilgili olarak; yazar 
listesinde birinci sıranın, bilimsel çalı!manın 
en önemli bölümü olan ara!tırmaya de"er so-
runu ortaya koyan ki!i oldu"u, hipotezi kura-
nın e"er soruyu ortaya koyan ki!i ile aynı ki!i 
de"ilse, ikinci sırada yer aldı"ı, üçüncü sırada 
ise ortaya konan hipotezin nasıl sınanabilece-
"i sorununu çözenin, yani ara!tırmanın yön-
temini olu!turanın oldu"u ve bundan sonraki 
isimlerin çalı!maya yaptıkları katkı oranında 
yerle!tirildi"i yönünde yazılar mevcuttur (4,14). 
Alfabetik sıranın yazar sıralamasında yeri yok-
tur. Tüm yazarların makaleyi okuması ve ele!-
tirilerini ortaya koyması gereklidir (1,15). Gü-
nümüzde Batı ülkelerinde de sık uygulanan 
!ekli ile çalı!manın yapıldı"ı laboratuvarın di-
rektörü ya da anabilim dalı ba!kanının adının 
çalı!maya son isim olarak yazılması gelene"i 
mevcuttur. Bu uygulamanın dayana"ı ilgili 
ismi sona yazılan ki!inin bu çalı!manın arka-
sında oldu"u, ya da bu çalı!manın do"rulu"u 
konusunda bir garanti oldu"u !eklindedir. Ça-
lı!maya bir yazar kadar katkısı olmayıp, çalı!-
macıların zorlandı"ı bir konuda küçük çapta 
deste"i olan ki!ilerin yeri yazarlar listesi de"il, 
çalı!manın sonundaki “Te!ekkür” kısmıdır (4).

Kısa Özet Bölümünün Hazırlanması

Özetler, makalelerin kendilerinden daha çok 
okundu"u için merak uyandıracak ve makale-
nin de okunmasını te!vik edecek !ekilde dü-
zenlenmelidir. #yi bir özette, öncelikle çalı!ma 
konusu okuyucuya tanıtılır. Sonra amaçlar ve 
çalı!manın kapsamı basitçe tanımlanır, çalı!-
manın nasıl yürütüldü"ü anlatılır, son olarak 
da bulgular özetlenir ve ana sonuçlar belirtilir. 
Kısaltma, kaynak, !ekil, tablo ve atıf kullanıl-
mamalıdır. Özetin sonuna, yazının gönderile-
ce"i dergi tarafından isteniyorsa, taramalarda 
makaleye ula!mayı sa"layıcı 3-10 anahtar söz-
cük eklenmelidir. Hedef derginin kurallarına 
uygun olarak “yapılandırılmı!” (Giri! / Amaç 

/ Yöntemler / Bulgular / Tartı!ma / Sonuç, alt 
ba!lıklarından olu!an) veya “yapılandırılma-
mı!” (alt ba!lıksız) olabilir (1,11,12,15). 
 
Bilgilendirici Kısa Özet: Makaleyi küçük boyu-
ta sı"dırmak için yazılır. Temel dergiler ve ikin-
cil servislerde kullanılan özetler için geçerlidir. 
Sorunu, sorunu inceleyen yöntemi, ana veriler 
ve sonuçları kısaca belirtir. 
 
Belirtici (Tanıtıcı) Kısa Özet: Makaleyi okuyup 
okumama kararını kolayla!tırır. Belirtici kısa 
özet Tarama/de"erlendirme makaleleri, kon-
ferans raporları için kullanılır (1).

Giri# Bölümünün Hazırlanması

Giri!in amacı, okuyucunun konuyla ilgili ön-
ceki yayınlara bakmaya gerek duymaksızın, 
!imdiki çalı!manın sonuçlarını anlayıp de"er-
lendirmesine olanak verecek, yeterli temel 
bilgileri vermektir. Ara!tırılan sorunun niteli-
"ini ve kapsamını olabilen bütün açıklıkla sun-
malıdır. Yeni bulu!ların makalenin en sonuna 
kadar saklanması özellikle yeni ba!layan ya-
zarların dü!tü"ü yanlı! bir durum olup; oku-
yucuların daha sonuca ula!madan sıkılmasına 
neden olabilir. Giri!in büyük kısmı, konuyla 
ilgili yerle!mi! çalı!malardan söz etti"i için ge-
ni! zamanda yazılır (1,16).

Gereç ve Yöntem Bölümünün Hazırlanması

Yazılması en kolay bölümdür; çünkü, çalı!ma 
protokolü kapsamında, ara!tırma süresince 
ne yapıldıysa o yazılacaktır. Ancak, bir maka-
lenin reddinin en önemli nedeni de zayıf veya 
yetersiz yazılmı! bu bölüm olabilir. Gereç ve 
yöntemler bölümünde nelerden söz edilmesi 
gerekti"ini belirlemek için bir ara!tırmacıya 
yol gösterecek iki temel ilke vardır: Birincisi, 
ara!tırmayı aynen yinelemek için gerekli tüm 
ayrıntıların bu bölümde verilmesi gerekti"i-
dir. Deneysel veya gözlemsel örneklerin seçi-
mi açıkça tanımlanmalı; örne"in, deneysel bir 
çalı!mada kullanılan deney hayvanının türü, 
ya!ı, cinsiyeti, a"ırlı"ı veya fizyolojik durumu 
gibi ayrıntıların tümü belirtilmeli; klinik bir 
çalı!mada ise hastaların seçildi"i popülasyon, 
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hastaların çalı!ma grubuna dahil edilme veya 
grup dı!ı bırakılma gerekçeleri gibi ayrıntılar 
anlatılmalıdır. #kinci temel ilke ise, ara!tırma 
yöntemlerinin ve prosedürlerin yeterli derece-
de tanımlanmasıdır. Tanımlanmı! yöntemlerin 
kaynakları verilmeli, yayımlanmı! ancak iyi bi-
linmeyen yöntemler açıkça dile getirebilmeli, 
yeni veya modifiye edilmi! yöntemler tanım-
lanmalı, kullanılı! nedenleri belirtilmelidir. Ter-
cih edilen istatistiksel de"erlendirme yöntem-
leri, tercih nedenleriyle birlikte belirtilmelidir. 
E"er insan konuları kullanılıyorsa, seçmedeki 
ölçüt tanımlanmalı ve “bilgilendirilmi! izin” 
belirten anlatımlar, dergi tarafından zorunlu 
tutuluyorsa makaleye eklenmelidir (1,3,15).

Sonuçlar Bölümünün Yazılması

Gereç ve yöntemler kısmında söz edilen çalı!-
mayla ilgili bilgileri yinelemeksizin çalı!manın 
kabaca tanımı ve veriler kısmını kapsamakta-
dır. Geçmi! zamanda sunulmalıdır. Veriler yi-
nelenmemelidir. Veriler sayıca fazla ise; tablo 
veya grafikler kullanılmalıdır (1). Bulguların su-
nulma yeri sonuçlar bölümüdür. Bu bölümde 
söz edilmeyen bir veri giri! veya tartı!ma bö-
lümünde ele alınamaz (3). Sonuçlar yazılırken, 
yorum yapılmamalı, yorumlar tartı!ma bölü-
müne saklanmalıdır. Küçük sayılar kullanılarak 
elde edilen verilerde, yüzdelik de"erler de"il 
kesin sayılar belirtilmelidir (2).

Tartı#ma Bölümünün Yazılması

Tartı!ma bölümü makale içerisinde yazılması 
en zor olan bölümdür. Makalenin verileri ge-
çerli ve ilginç olmasına kar!ın, hatalı tartı!ma 
kısımları nedeniyle editör tarafından reddedi-
lebilir. Çalı!manın yeni ve önemli yönleri iyice 
vurgulanmalıdır. Çalı!manın amacı ile yorumlar 
arasındaki ba"lantı iyice kurulmalıdır. Dürüst 
ve tarafsız davranılmalı, önceki çalı!malarda 
saptanan metodolojik eksiklikler, spekulasyon 
yaratılmadan dikkatle tartı!ılmalıdır (3). #yi bir 
tartı!ma kısmında; sonuçların gösterdi"i ilke-
ler, genelle!tirmeler ve ili!kiler sunulmaya ça-
lı!ılır. Asla, pek uyumlu olmayan verileri riskli 
bir alternatif olan, örtmeye çalı!ma veya erit-
me yollarına gidilmemelidir. Sonuçların ve yo-

rumların, önceden yayımlanmı! makaleler ile 
nasıl uyum içinde oldu"u veya zıt oldu"u gös-
terilir. Çalı!manın teorik yönleri yanında, olası 
pratik uygulamaları da tartı!ılır. Kanıtlar her 
sonuç için özetlenir (1). Tartı!manın ilk parag-
rafı genellikle çalı!manın önemini ve kısmen 
de özetini vurgulama yeri sayılabilir. Bu kısma 
kadar verilen sonuçlar, tablo ve grafiklerin ne 
anlama geldi"i veya nasıl yorumlanması ge-
rekti"i burada yanıt bulacaktır. Tartı!ma kıs-
mının -dili geni! zaman ve geçmi! zaman ara-
sında de"i!ebilir. Ancak, seçilen cümlelerde 
“$u konuda !öyle dü!ünüyoruz” yerine “Bu 
çalı!madan !u ve !u !ekilde sonuçlar çıkarıla-
bilir” gibi pasif cümleler kurulması yazarların 
de"il konunun daha ön planda olmasını sa"-
layacaktır. Son paragrafta ise; yazının önemi-
ni belirten kısa özet ya da sonuç cümleleri yer 
almalıdır ki; makalenin sonuna gelen okuyucu 
bu bilgilerin ne i!e yarayaca"ı konusunda net 
bir dü!ünceye sahip olabilmelidir (4).

Te#ekkürler Bölümünün Dile Getirilmesi

Bilimsel makalenin ana metnini, te!ekkür ve 
kaynaklar bölümü izler. Te!ekkür kısmı bilim-
sel bir makalenin bilimsel olmayan tek bölü-
müdür. Herhangi bir ki!iden alınan teknik bir 
yardım olabilece"i gibi, bizde olmayan bir do-
nanımın kayna"ı veya de"erli fikirleri ile kat-
kıda bulunan bir büyü"ümüz veya herhangi 
bir kontrat, burs veya proje deste"i gibi mad-
di katkıların sa"landı"ı bir yere etmemiz gere-
ken te!ekkürdür (1).

Kaynaklar Bölümünün Hazırlanması

#deal kaynak sayısı 20 ile 40 arasında de"i!-
mekte olup; birçok dergi 25’ten fazla kayna"ı 
kabul etmez. Kaynakların güncel olması ve o 
konuda yapılmı! en önemli yayınları (eski ta-
rihli olsa bile) içermesi gerekir. Yayımlanmak 
üzere kabul edilmi!, ancak henüz yayımlan-
mamı! kaynakların “baskıda” oldu"u belirti-
lip sahiplerinden yazılı izin alınarak yazılabilir. 
Yayımlanmak için gönderilmi!, ancak henüz 
kabul edilmemi! olanlar ise; “yayımlanmamı! 
gözlemler” !eklinde tanımlanıp yine sahiple-
rinden izinle kullanılabilir (1,15). 
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Kaynaklara Atıfta Bulunma

Yalnızca yayımlanmı! olan kaynaklara atıf-
ta bulunulur. Yayımlanmamı! makaleler, kısa 
özetler, tezler ve ikincil verilere atıflarda bu-
lunulmaz. E"er böyle bir kaynak gerekliyse, 
metne parantez içinde veya dip not olarak 
belirtilerek metin içinde kullanılır. Çok sayıda 
kaynak gösterme biçimi olmasına kar!ın bir-
çok dergi, kaynakları üç genel !ekilden birin-
de verir. Bunlar genellikle, “isim ve yıl”, “alfa-
betik liste numarasıyla” ve “atıf sırasına” göre 
numarayla olmak üzere sınıflandırılır (1,17).

Bilimsel Bir Makale Yazarken Seçilecek Söz-
cükler

Bilimsel bir makale yazarken; seçilecek söz-
cüklerde basitlik ve açıklık do"ru dü!ünceyi 
aktarmak için en uygun kelimenin seçilmesini 
gerektirir. Açıklı"ı sa"lamı! olmak, anla!ılmayı 
kolayla!tırır. Komplike sözcükler yerine aynı 
anlamı ta!ıyan basit ve kısa sözcüklerin kulla-
nımı makalenin anla!ılırlı"ını arttırır (18). 

Makale Yazımında Kaynakların Gösterimi

Bilimsel çalı!malar daha önceden konu ile ilgili 
yapılmı! çalı!maların devamı niteli"inde olup, 
ara!tırmacılar bir çalı!maya ba!larken, aynı ko-
nuda daha önce yapılan çalı!maları göz önün-
de bulundururlar. Bilim çalı!maların özgünlük 
ve güvenilirlik esasına dayandı"ı için; etikle 
içiçedir (19). Bilimsel makale yazarken, metin 
içerisinde alıntıların kullanımı do"rudan veya 
dolaylı olmak üzere iki !ekildedir. Do"rudan 
alıntı, kaynaktan yapılan alıntının hiçbir de-
"i!iklik yapılmadan kullanılması olup; alıntı 
cümlesi çift tırnak simgesi içerisinde yazılır ve 
alıntının sayfa numarası belirtilir. Dolaylı alıntı 
ise, kayna"ın belirli bir bölümünden özet ya-
pılması ya da kayna"ın kelimelerinin de"i!ti-
rilerek alınmasıdır. Her iki durumda da alıntı 
yapılan kayna"ın belirtilmemesi, bilimsel eti-
"in temel konularından biri olan intihale yol 
açmaktadır (20). #ntihal ba!kasının makale veya 
dü!üncesini yazarın kendisinin fikriymi! gibi 
göstermesidir (21). Özgün ve güvenilir bir bilim-
sel makalede intihalin yeri yoktur.

Olgu Sunumu Türündeki Makalelerin Hazır-
lanması

Olgu sunumları tanıya göre; ender veya yeni 
hastalık, bilinen hastalı"ın ender bir prezen-
tasyonu, yeni tanı yöntemleri, ender yeni 
etiyoloji, hastalıklar veya semptomlar arası 
beklenmeyen ili!ki !eklinde; giri!ime göre ise; 
yeni veya geli!tirilmi! tedavi seçene"i ve teda-
vinin yeni veya ender yan etkisi, komplikasyo-
nu !eklinde sınıflandırılır. Olgu sunumlarının 
yapısı ba!lık, özet, giri!, olgu sunumu, tartı!-
ma ve referanslar !eklinde olup; te!ekkürler 
bölümü ve görsel materyal opsiyonel olarak 
eklenebilir. Olgu sunumu ender, beklenmeyen 
bir durumu rapor etmeli ve özgün olmalı, yazı 
kısa, açık ve net olmalı, vaka ilgili hastalık ile 
ilgili tanı veya tedaviye bilimsel katkı sa"la-
malı, açık bir ö"renme noktası olmalıdır (22).

Editöre MektupTüründeki Makalelerin Hazır-
lanması

Editöre mektup türündeki makaleler; daha 
önceden yayınlanmı! makaleye yanıt ve yo-
rum için, kısa bilimsel veya klinik ileti!im için, 
ara!tırma raporu, olgu sunumu, olgu serisi, 
ilaç yan etkisi, yeni bir hipotez !eklinde ya-
zılabilece"i gibi; okurların dikkatini yeni bir 
uygulamaya çekmek için, derginin formatıy-
la ilgili yorumda bulunmak için veya çalı!ma 
materyali veya hastalara ula!mak için ileti!im 
amaçlı yazılabilir. Editöre mektup türündeki 
yazılar için, farklı dergilerin farklı kuralları 
bulunmaktadır ve hangi dergiye yazılacaksa o 
dergiye ili!kin yazarlara direktifler kısmından 
kurallarına uygun olarak hazırlanır. 

Tarama/De$erlendirme Türündeki Makalele-
rin Yazımı

Tarama/De"erlendirme türündeki makale-
ler özgün yazılar olmayıp, daha önce yayım-
lanmı! olan makaleleri de"erlendirmek ve 
bunları aynı bakı! açısına getirmek amacıyla 
yazılır. Ara!tırma makaleleri ile kıyaslandı"ın-
da genellikle konusu uzun, ana ürünü yayın 
taraması olan makalelerdir. Yapısı ara!tırma 
makalelerinden farklı olarak, IMRAD düze-
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ninde yazılması gerekmez (24). #yi bir tarama 
de"erlendirme makalesi, yorumu yapılan 
kaynaklardan daha fazla anlam ta!ır, yayım-
lanmı! çalı!maların ele!tirisini verir ve ço"u 
zaman bu yayınlara dayanan önemli sonuçlar 
üretir. Ara!tırma makalelerinden farklı olarak, 
tarama/de"erlendirme makalesi için önceden 
tanımlı bir düzen yoktur. Veriler sentezlenir, 
açıklanır ve rapora dökülür.
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