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ÖZET 

GİRİŞ 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

BULGULAR 

TARTIŞMA 



Tartışma  

• Tanımlamak zor 

• Sıklıkla en zor yazılan kısım 

• Birçok çalışma yeterli ve enteresan bulgulara 

rağmen hatalı yazılan tartışma bölümü 

nedeniyle ret edilmektedir 

• Bazen tartışmadaki yanlış yorumlar doğru 

bulgularınızı anlamsız hale getirebilir 

  

 

 

 



Tartışma bölümü  

• Sonuçların yorumu ve önemi (gözlenen gerçekler 

arasındaki ilişki)  

• Literatüre ne kattığı   

• Önceki çalışmalara uygunluğu-benzerliği/farklılığı  

• Farklı ise sizce olası nedenleri  

• Çalışmanın eksikleri (ne yapılsa daha iyi olurdu?) 



Tartışma 

• Okuyucu ile tartışıyor gibi yazılmalı 

• Sonuçların-bulguların yorumlandığı bölüm 

(tekrarlandığı bölüm değil!) 

• Sonuçlarda verilmeyen hiçbir bulgu tartışmaya 

konulmamalı 



Tartışma 

• Kişisel kanaatlerin yapıldığı yer 

• Dikkatli olunması gerekli 

• Uzunluğu diğer bölümlerin toplamından 

fazla olmamalı 

• Dil (geniş veya geçmiş zaman) 

 



Tartışma 

• Tartışmada çalışmanın önemi, diğer çalışmalara 

üstünlüğü, niye yayınlanmaya değer olduğu birkaç 

cümleyle belirtilmeli 

– Yeni – özgün bir araştırma 

– Az çalışılmış bir konu  

– Güçlü yöntem (prospektif-randomize > retrospektif) 

– Geniş örneklem  

– Uzun takip süresi (uzun dönem sonuçları>kısa dönem) 

 





 



Tartışma 

• İlk paragrafta ana sorun tartışılmalı ve giriş ve 

sonuç bölümünün tekrarı olmamalı 

• Sonuçlar belli kısımlara ayrılıp onların 

eşliğinde tartışma bölümü dizayn edilmeli (ilk- 

ara ve son paragraf) 

 

 





Bulgular eşliğinde tartışma 





Tartışma 

• Tartışma, yazının yeni bir bulgu sunduğuna 

dair bir cümle veya hipoteziniz ile başlayabilir 

• Kesinlikle tarihsel süreç ile başlama (genelde 

giriste bahsedilir) 

 



 



 



Tartışma 

• Hakemin "bu yazıda yeni bir şey yok" 
demesine izin verilmemeli 

– Orijinal olmayan, tahmin edilebilen ve 
bulgularla desteklenmeyen çıkarımlar, 
yazının reddedilmesini garanti eder 

 

• En büyük kozlardan biri daha önce 
yayınlanmış yazılardaki metodolojik hatalar, 
eksiklikler ve zaaflardır. Bunlar dikkatle 
bulunup tartışılmalıdır. 

 

 



• Daha önceden yayımlanan bulgularla çelişen 

sonuçlarınız varsa bu çalışmaları aşağılamayın. 

Unutmayın ki sizin yazınızın hakemi bu 

çalışmaların yazarları olabilir. 

 

• Hataları ve eksikleri kabul etmeye hazır olunmalı 

ve mütevazi olmaya özen gösterilmelidir. 

 



• Bulguların klinik uygulamaya uyarlanabilirliği 
muhakkak açıklanmalıdır. 

 

• Şüpheli ifadeler içeren bölümler yazıdan 
çıkarılmalı ve başka bir dosya altında 
saklanmalıdır. Sonra, bu bölümlerin çıkarılmış 
olduğu hali bir daha okunarak yazıya son şekli 
verilmelidir. 

 

• Spekülasyondan kaçınılmalı, ancak yapılması 
gerekiyorsa zekice yapılmalıdır. 

• Sonuçlarına alternatif açıklamalar bulunmalıdır  

 



• Hakemi kandırmaya çalışmamalı, ve gerekirse 

itirafda bulunulmalı (çalışmanın kısıtlılığı, henüz 

açık olmayan problemleri işaret eden yorumlar, 

v.b.) ancak teslim bayrağı da çekilmemelidir. 

 

• Uzun süreli takip içeren çalışmalarda, takip 

süresi muhakkak tartışılmalıdır. 

 



• Kontrol grubu yoksa literatür bilgisi ölçülü 

ifadelerle kullanılmalıdır. 

 

• Öngörülmeyen ama bulunan sürpriz 

sonuçların tartışılması unutulmamalıdır. 

 



Tartışma 

• Bulgularınızın ne anlama geldiği açıklanmalı  

• Önceki makaleler bulgularınızın açıklayıcısı 

olmalı 

• Her paragrafta kendi içerisinde bir konu 

tartışılmalı 

• Teorik katkı + Olası pratik katkı 

 



Tartışma 

• Son paragrafta  

– Limitasyonlar verilmeli 

– Konuya ilişkin gelecekte yapılabilecek 

çalışmalara veya potansiyel klinik 

uygulamalara vurgu yapılabilir 





Tartışma bölümünde yapılan hatalar 

• Tüm literatürden bahsetme ihtiyacı ve çok referans verilmesi 

(çalışmanıza güveni zedeleyebilir) 

• Kelime salatası yapılması  

– Her kelime özenle seçilmeli 

– Anlam bozukluğuna neden olmayan her kelime çıkartılmalı 

• Hakem tartışma bölümünün düzeltilmesinin zor olduğuna 

kanaat getirdiği zaman, vakit kaybını önlemek için kararını 

ret yönünde kullanacaktır 



• Her cümle tek bir noktayı işaret etmeli  

• Gereksiz uzun cümleler kullanmamalı 

• Önceki cümle ile bağlantıyı sağlayan eski 

bilgi cümlenin başında, cümle ile verilmesi 

amaçlanan yeni bilgi cümlenin sonunda 

yer almalıdır.  





En sonunda! 

• Yazı stratejisi nasıl olmalı? 

• Yaz - unut- 2-3 hafta sonra tekrar oku 

• İçeriği bilmeyen bir kişiye okutmak 

• Diğer yazarlara okutmak – onay 

• Dilbilgisi – yabancı dil uzmanı 

• Yazım Kurallarının tekrar okunması 

 


