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Akademisyenliğe giriş- ilk 6 ay 

• Klinik işleyişine adapte olmak 

• Rutini tam ve eksiksiz yapmak 

• Verilen işleri angarya görmemek  

• Asla yapamam dememek  

• Yalan söylememek (Ahlaki ve etik değerlere bağlılık) 

 

 



Akademisyenliğe giriş- ikinci 6 ay 

• Akademik çalışan hocaları tespit etmek 

• Yayın ile uğraşan kıdemlilerin fikirlerini 

almak 

• Excel/SPSS’i ve istatistik öğrenmek 

 

 

 



Makale yazma 

• Bilimsel makale:  Araştırmanın en üst noktası 

• Her makale daha iyi yazılabilir 

• İyi bir bilimsel makale yazabilmek için çok 

okumak gerekir! 

 



Bilimsel çalışmaya başlarken! 

• Özgün konular seçilmeli 

• Literatürde eksik veya yetersiz alanı bulma 

• Yayın tarama (dar alandan geniş alana) 

• Bütçe ve kurumun alt yapısı dikkate alınmalı 

• Sonuçlar ve gözlemler iyi not edilmeli 

 

 

 





GİRİŞE BAŞLAMADAN ÖNCE 

• Makalenin ana hatlarını ve 

başlığını aklınızda tutun 

 

• Makaleyi yazdığınız okurların 

düzeylerini göz önüne alınız 

 

• Deney sistemi ve malzeme 

hala el altındayken yazmaya 

başlayınız 

 

 



ÖZET-ABSTRACT 

GİRİŞ-INTRODUCTION 

GEREÇ VE YÖNTEMLER-
MATERIAL-METHOD 

BULGULAR-RESUTS 

• IMRAD (1978 ICMJE) 

TARTIŞMA-DISCUSSION 
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KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ,  

 

KÖTÜ BİR SON YARATIR... 

 

                                 

 

 EURİPİDES 



Introduction-Giriş 

• Yanıt aranan sorunun önemini aktarmaya 

yetecek kadar ayrıntılı, Gereğini 

aşmayacak kadar kısa  

• Bir, bir buçuk sayfa  

• Makalelerde giriş ve amaç şeklinde 

birleştirilir 

• İdeali iki- üç paragraf 



Giriş-Amaç 

• Okuyucunun konuyla ilgili önceki 

yayınlara bakmaya ihtiyaç� duymaksızın, 

şimdiki �çalışmanın sonuçlarını anlayıp 

değerlendirmesine imkan verecek, 

yeterli öl�çüde temel bilgileri temin 

etmektir 

• Çalışmanın gerek ve mantığını açıkça 

ortaya koymak 

  

 



Giriş-Amaç 

• Araştırma sonunda ne yarar elde edilecek? 

• Sonuçlar nerede ve nasıl kullanılacak? 

• Hangi pratik soruna nasıl çözüm getirecek? 

•  Bilime ve uygulamaya ne katkı yapacak?  

• Konu nasıl şekillendirildi ve sınırlandırıldı?  

 

 



GİRİŞ YAZARKEN PÜF NOKTALAR 

 

• Yeterli ölçüde temel 
bilgi verilmelidir, 

 

• Çalışmanın gerekliliği 
gösterilmelidir, 

 

• Çalışmanın mantığı 
ortaya konulmalıdır, 

 

• Amaç kısa ve açık 
olarak bildirilmelidir 

 



GİRİŞ YAZARKEN PÜF NOKTALAR 

 

• Referans olarak sadece 
en önemli temel 
kaynaklar verilmeli, 

 

• Gereksiz referanstan 
kaçınılmalı, 

 

• Geniş zamanda yazılmalı, 

 

• Ancak uzun tutulmamalı! 

 



GİRİŞ YAZARKEN PÜF NOKTALAR 

 

• Açık ve net bir dil 
kullanılmalı 

 

• Okuyucuyu  hedef 
konuya yönlendirebilmeli 

 

• Araştırma yöntemini 
belirtmeli. 

 

• Esrarengiz cümleler 
kullanılmamalı 

 



• Bilimsel bir makaleyi okumak detektif 

romanı okumaya benzememelidir. 

Başlangıçtan itibaren katilin uşak olduğu 

bildirilmelidir. 

 

Robert A. Day 



GİRİŞ YAZARKEN PÜF NOKTALAR 

 

• Girişin amacı makalenin 
tanıtılmasıdır, 

 

• Konuyu niçin seçtiniz? 

 

• Konu neden önemli? 
soruları cevaplanmalıdır. 

 

• Çok yakın ilişkili 
makalelere atıf 
yapılmalıdır. 

 



GİRİŞ YAZARKEN PÜF NOKTALAR 

 

• Giriş kısmını başka 
branştan insanlar okuyunca 
sıkılmamalıdır. 

 

• Kısaltmaların kullanılması 
için en uygun yerdir. 

 

• Önce açık hali sonra 
kısaltması parantez içinde 
bildirilmelidir. 

 

• Özette yapılan kısaltmalar 
Giriş bölümünü bağlamaz! 

 





 

ORTAMIN HAZIRLANMASI 

ANA KONUYLA İLGİLİ TEMEL  

REFERANSLARIN TARTIŞILMASI 

AMACIN BELİRTİLMESİ 







Sonuç Olarak 

 

• Değerlendirebilme için yeterli düzeyde temel bilgiler 

• Yayınların eleştirisi çalışmanın amacını destekliyor 
ise yayınların eleştirisi – yoksa tartışmaya bırakılmalı 

• Soru anlaşılabilir ve mantıklı – niçin seçildi, niçin 
önemli – ilgi 

• Her türlü özel terim ve kısaltmaların tanımlanması 

• Geniş zamanda yazılım 

• Varsayım ve amacın belirtilmesi ile sonlandırma 


