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Bilginin, kaynak gösterilecek nitelikte aktarı-
mının yazılı kayıtlar olmaksızın yapılması, elde 
edildiği hızla kaybolmasına ve sonuç olarak 
insanoğlunun öğrenmeye hep aynı çizgiden 
bașlamasına neden olmuștur. Bilim, olaylar ara-
sındaki ilișkileri gözlem yaparak ve bu gözlem-
leri akılcı bir biçimde sentezleyerek yöntemini 
geliștirmiștir (Day, 2004). Üretilen bilimsel bil-
ginin paylașımı, yaygınlașması, aktarımı ve yeni 
bilimsel katkıların yapılabilmesinde, yazmanın 
ve yayımlamanın kușkusuz çok önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Bu gerçek Day (1994) tarafından 
da, “sonuçlar yayınlanana ve anlașılana kadar 
deney tamamlanmıș sayılmaz” ifadesi ile de 
vurgulanmıștır. Bilimsel süreçte açık, anlașılır, 
etkili ve yaratıcı yazım çok önemlidir. Herhangi 
bir yazım biçiminin aksine bilimsel eser üreti-
minde bilimsel yöntemden yararlanılır. Bilimsel 
yazı yazma șüphesiz gazete haberi, öykü, hikaye, 
oyun, șiir veya ülke raporu yazımından farklı 
bilimsel niteliği tașıyacak biçimde, bilimsel 
yöntem ve etik ilkeler doğrultusunda hazırlan-
maktadır. Bilimsel yöntem kanıtlanmıș bilgi 
elde etmede izlenen yol olup, problemin fark 
edilmesi, tanımlanması, onun çözümüne ilișkin 
tahmin yürütülmesi, gözlenebilir araçların belir-
lenmesi, deneme, değerlendirme ve yazılı rapor 
haline dönüștürülmesi sürecinden olușmaktadır. 
Bilimsel yöntem; açık seçiktir, denetlenebilir, 
yansızdır, eleștirici ve düzelticidir, deneyci ve 
seçicidir. Bilimsel bilginin bulgu ve yorumlarını 
içeren bilimsel yazı, dünyanın araștırma ve öğre-
tim sürecinin üst üste eklenerek sürdürülmesini 
sağlayan, bilimsel iletișimin en önemli unsur-

larından biridir. Bilimsel yazılar dergi, kongre 
ve sempozyum bildirisi ve kitap gibi bilimsel 
yayınlardan birinde yerini almaktadır. Yayınla-
nan yazılar ile yazarlar yeni bulgularını tüm mes-
lektașları ile paylașırken, araștırmacılar, öğren-
ciler ve diğer okuyucuların ise ilgili literatürün 
tümüne erișimi sağlanabilmektedir (Nicolaides 
ve Thornton, 2000; Day, 2004; Çetin ve Hackam, 
2005.). İlk bakıșta çok basit bir olay gibi görünen 
bilimsel makale yazımı belli bir bilgi ve disiplin 
gerektirmekte, deneyimsiz bir araștırmacı hatta 
bazen deneyimliler için bile yıldırıcı bir süreç 
olabilmektedir. Ancak, yazmaya yeni bașlayan-
lar daha fazla rehberliğe gereksinim duysa da, 
herkes yazım becerisini kazanabilmektedir. Bu 
makale bilimsel makalenin nasıl yazılacağına 
odaklanmakta ve bilimsel makale yazımda sis-
tematik yaklașımı sunmaktadır.

Yazmanın ilk așaması
Bilimsel yazının formatı,yüzyıllardır sür-

dürülen geleneksel yapı, editör deneyimleri, 
bilimsel etik ilkelerin etkileșimi içinde gelișme 
göstermiștir. Bilimsel araștırmaların rapor haline 
getirilmesi, yazarının bilinene ek söylemek iste-
diklerini kaleme aldığı derleme makale veya her-
hangi alandaki mevcut kitaplara ekleme yapmak 
için yazma eylemi bașlayabilmektedir. Bilimsel 
bir kitap, makale yazmak, bildiri sunmak ya 
da poster hazırlamak ilk bakıșta yöntemi çok 
basit görülmesine karșın, ayrıntılı bir șekilde 
ele alındığında bir takım ilkeleri barındıran 
detaylardan olușmaktadır. Makaleyi yazımı, 
genel bir mantık çerçevesi içinde bilimsel 
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süreçte bilgi aktarımına ek olarak uluslararası 
bilim tarafından olușturulmuș alıșkanlık ve 
kurallardan olușmaktadır. Özellikle uluslararası 
bilim diline yabancılık, uluslararası bilim toplu-
luğuna uzaklık, geleneklerimizin nesnel eleștirel 
ve akılcı bilimsel düșünceye bizi hazırlamamıș 
olması, makale yazmanın gerektirdiği bilgi 
ve disipline ulașmamızı zorlaștırabilmektedir 
(Day, 2004). Bilimsel yazı, problemlere güve-
nilir çözümler aramak amacıyla kanıta dayalı, 
planlı ve sistemli biçimde ne yapıldığını, nasıl 
yapıldığını ve ondan neler öğrenildiğini gös-
teren yazılı belgedir. Türü düșünülmeksizin 
tüm bilimsel yazıların amacı aynıdır; verileri 
ve/veya fikirleri detayıyla sunmak, okuyucuya 
sadece sunulan gerçeklere dayalı bulgular ve 
sonuçların geçerliliğini değerlendirme olanağı 
tanımaktır. Eğer bu araștırma makalesi ise 
aynı zamanda hem verilerin üretildiği yöntemi 
hem de verilerden elde edilen sonucun mantıki 
açıklamalarını izleme olanağı tanımalıdır. Bu 
amaca ulașılması için; kesin doğruluk, açıklık 
ve nesnellik (objektif) gibi özellikleri mutlak 
olarak tașımalıdır. Çünkü kesinliğin olmaması, 
yazmada belirsizliğe,karıșıklığa neden olur 
ve okuyucunun yöntem ve bilginin en önemli 
bölümlerinin kavraması engellenebilir. Bilimde 
kavram ve yöntemlerin genelde kompleks yapıda 
olması yazmayı güçleștirmektedir. Bu nedenlerle 
yazının okuyucu açısından herhangi karıșıklığa 
neden olmaksızın ayrıntıyla ve açıkça anlatımı 
sağlayabilmesi gerekmektedir. Açık biçimde 
bilimsel bir ürünü yazmanın ikinci koșulu ise 
bilimsel dil kullanımını fazla teknik olmamak 
șartı ile korumaktır (Jenkins, 2005). Okuyucu-
ların dikkatini çekmek için kullanılan birçok 
uzun bilimsel kelimeler bulunmasına karșın 
kısa kelimelerin aynı ișlevi daha iyi yapabildiği 
vurgulanmaktadır. Eğer teknik terimlerin kul-
lanılmasına gereksinim duyuluyorsa, ilk kul-
lanıldıkları yerde tanımlanması sağlanmalıdır. 
Bilimsel yazıda, klasik yazılarda yeğlenen bir 
takım süslemeler kullanılmamaktadır. Benzetme, 
mecaz kullanımı vb. bazı yöntemler klasik yazım 

biçimlerinde kullanılabilirken bilimsel yazılarda 
bulunması uygun görülmemektedir (What is sci-
entific writing?; Day, 1988). Bilimsel yazının, 
her doğru olduğu ileri sürülen iddia, sezi ya da 
duygular yerine bilimsel gerçeklere dayanması-
nın gerekliliği vurgulanmaktadır. Bilimsel yazı, 
doğruluğundan șüphe edilemeyecek bilgilerin 
sunulması içermektedir ve bu nedenle kișisel 
yorumları, herhangi bir düșünce ya da inanca 
dayalı yan tutan ifadeleri kesinlikle reddetmek-
tedir (Jenkins, 2005). 

Bilimsel araștırma sonuçları ne kadar göz 
kamaștırıcı olursa olsun, bu sonuçlar yayım-
lanıp anlașılana kadar yayın süreci tamamlan-
mıș değildir. Yeni bilgiler, sadece bu șekilde 
gerçeklik kazanmakta ve mevcut veri tabanına 
eklenerek bilimsel bilgiyi olușturmaktadır. Edi-
nilen bilimsel bilginin bilimsel yayına dönüștü-
rülerek aktarımı sırasında hem okunmasını hem 
de anlașılmasını sağlayacak koșulları sağlaması 
gerekmektedir. Çünkü, kötü yazım iyi bilimin 
yayımlanmasını engelleyebilmekte veya gecikti-
rebilmektedir. Büyük uğrașlar sonucu elde edilen 
bulguların en iyi biçimde yorumlanması ve en 
uygun bilimsel yayın organında yayımlanabil-
mesi için en bașından itibaren dikkat edilmesi 
gereken noktalar bulunmaktadır.

Bir yazıyı yazmayı düșünürken ilk adım 
bașkasına sunulmaya değer olup olmadığına 
karar vermektir. Bu nedenle herhangi bir 
makale yazmayı düșündüğünüzde, sorulması 
gereken ilk soru yayına kabul edilme ihtimali 
olmayan makaleyi yazmak için çok fazla zaman 
ve çaba harcanmadan önce “bu çalıșma meslek 
grubu için yeterli ilgi olușturacak mı?” olma-
lıdır. Çünkü yeni ve uygulama alanına aktarı-
labilecek bilgiyi içermeyen makalenin yazımı 
için boșa zaman ve enerji harcanmasına gerek 
yoktur. Makale yazımına bașlamadan önce 
karar verilmesi gereken öncelikli konulardan 
ikincisi yazar isimlerinin sıralamasına karar 
verilmesidir. Makaleye kimin hangi sıralama 
doğrultusunda isminin eklenebileceğine karar 
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vermede bu amaçla olușturulmuș rehberler kul-

lanılarak yayın etiğine uyulması gerekmektedir. 

Yazarların katkılarının ne olduğu makale sonuna 

yazılmalıdır. Araștırmanın gerçekleștirilmesinde 

maddi desteği olan kurum isimleri de bu kısımda 

yer almalıdır (Horton, 2000; International Com-

mittee of Medical Journal Editors; Cunningham, 

2004). 

Sorulması gereken üçüncü soru “makaleyi 
nerede yayımlamak istiyorum?” olmalıdır. 

Dergi belirleme sürecinde seçilen derginin mak-

simum etki değeri ve indekste yer alması önemli 

olabilmektedir. Bu bilgilere kütüphanelerden ve 

elektronik kaynaklardan ulașılabilmektedir. Aynı 

zamanda yazmaya niyetlendiğiniz makalenin o 

derginin sitiline uygun olup olmadığını göz 

önünde bulundurmanız gereklidir. Örneğin, 

makalenin klinik uygulamalar ya da temel 

bilimler üzerine olup olmadığı ve derginin hangi 

tür makaleyi tercih ettiği gibi bilgileri bilmeden 

yazılıp gönderilen makaleler geri dönebilmekte 

ve yayınlanma sürecini geciktirebilmektedir 

(Information for Authors; Parsel ve Bligh, 

1999; Welch, 1999). Makaleyi hangi dergide 

yayınlanacağına karar verildikten sonra derginin 

yazarlar için hazırladığı yazım rehberine ulașarak 

makalenin doğru formatta yazılması sağlanmalı 

ve böylece yazım sonunda yapılacak değișik-

liklerle zaman kaybedilmesi engellenmelidir. 

Dergilerin yazara sunduğu bu rehberlere uygun 

biçimde yazının hazırlanmasına özen gösteril-

mesi, dergi editör/leri tarafından danıșmanlara 

göndermeden önce yazının formata uygun-

luğunun doğrulanması sürecinde engelleyici 

durumları ortadan kaldırabilmektedir. Bazı der-

gilerin yayın politikaları gereği bazı araștırma 

türleri ya da makale türlerine ilișkin getirdikleri 

kısıtlamalar olabilmektedir. Bu nedenle derginin 

yayın politikasının hangi tür makaleleri kabul 

ettiği açısından incelenmesi gerekli olabilmek-

tedir (Cunningham, 2004). Bilimsel bir makale 

yazmadan önce yazmayı planladığınız derginin 

incelenmesi, yazılmıș bilimsel makalelerin okun-

ması,bilimsel bilgiye ek olarak yazım biçimine 
dikkat edilmesi yazar/lara yol gösterici olabil-
mektedir (Garfunkel ve Merrill, 1994; Nicolaides 
ve Thornton, 2000).

Yazım Stili
Yazım sitili, yazarın okuyucusuna konu-

nun ne kadar ilgi çekici olduğunu gösterebil-
mesinde önemli bir yeri vardır. Okuyucular 
bulgu ve sonuçlarına kadar düzgün biçimde 
akan metni daha kolay okumakta ve yorumla-
yabilmektedirler. Mantıksal açıdan, açıkça bir 
fikirden diğerine geçiș sağlanıyor ve arka planda 
anlatmak istediğimiz belirginleșerek vurgulanı-
yor ise okuyucu tarafından makalenin zihinde 
șekillenmesi daha kolay olabilmektedir. Bunun 
sağlanması her zaman çok kolay olmayabilir.Bu 
nedenle yazma eyleminin bașında yazının man-
tıksal kurgusu yapılmalıdır. Genel bir tanılama 
içeren bu kurgulama, șematik bir özet, örgüt-
sel bir öğe, görsel ve kavramsal tasarısı olan 
çerçeve (outline) olușturmadır. Hazırlanan bu 
çerçeve yazma sürecine rehberlik edebilmekte, 
fikirlerin organizasyonuna, yazının akıșında 
her bölümde yer alan fikirlerin resmedilmesine, 
makalenin mantıksal düzen içinde sunulmasına, 
yazıdaki fikirler arasındaki ilișkinin gösterilme-
sine yardımcı olur. Yazı için düzenlenmiș bir 
yapı olușturarak, içerdiği grupları ve sınırlarını 
da tanımlanması sağlanabilmektedir. Çerçeve 
olușturulması için önce yazının amacı ve hedef-
lenen okuyucu kitlesi belirlenmelidir. Yazılan 
makalenin sav/larının olușturulması sonrasında 
makalenin içinde yer alarak sav/ları destekleyen 
ve irdeleyen tüm kavram ve görüșler listelenmeli, 
soru(ları) ve sorun(ları) özetlenmeli, bu soru(ları) 
ve sorun(ları)a ait anahtar noktalar listelenmeli-
dir. Birbiri ile ilișkili fikirler bir araya getirilmeli 
ve her anahtar noktayı ayrı bir dosyaya yerlești-
rilerek düzenlenme yapılmalıdır. Alt bölümler-
deki materyal genelden özele doğru sıralanmalı, 
olușturulan bu düzenin açık ve iyi yapılandırılmıș 
olduğundan emin olunmalı, her anahtar noktaya 
eșlik edecek önemli detaylar ele alınmalıdır. Her 
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detayla ilișkili yaralanılacak kaynaklar hazırlan-
malı yazma amacı doğrultusunda çevre yazma 
eylemi tamamlanıncaya dek değerlendirilerek 
süreç tamamlanmalıdır.

Bilimsel yazı araștırma ya da derleme 
makalesi olsun genel olarak göstermesi gere-
ken yapı:

• Giriș (Introduction)
• Gelișme (Body)
• Sonuç (Conclusion)

bölümlerinden olușmaktadır. Ancak özde 
aynı olmakla beraber farklı makale türlerinde 
ek bölümler bulunmaktadır (Morrison, 2004; 
Maloy 2006).

Bașlık
Bilimsel bir yazının bașlığı okuyucuya 

metnin içeriğini tanıtan ilk kısımdır. Okuyu-
cunun yazının niteliği hakkında fikir edinmesi 
ve okuyup okumayacağına karar vermesine 
de yardımcı olma özelliği göstermektedir. 
Uygun bașlığı olmayan yazı ulașılmak istenen 
okuyucu kitlesine ulașamayabilir. İndeks ve 
özet taramaları ile bir yazıya ulașılması baș-
lığını tam ve doğru olmasına bağlı değișiklik 
gösterebilmektedir. Bașlıktan türetilen anahtar 
kelimeler de kaynak arama, kaynak gösterimi 
ve bilgisayar taramalarında son derece önemlidir 
(Tischler, 2005; Raymond, 2006). Çünkü, birçok 
okuyucu okuyacağı en uygun makaleyi ararken 
anahtar kelimeler aracılığı ile bașlık ve özetlere 
ulașabilmektedir. Eğer bașlık uygun bir șekilde 
yazının içeriğini yansıtmıyorsa, okuyucuyu 
yanılabilir ve makalenin kalan kısmını okumaya 
devam etmeyebilir. Bașlık okuyucunun dikkatini 
üzerinde toplamalı ve okumayı sürdürmeye istek 
olușturmalıdır (What is scientific writing?; Cun-
ningham, 2004; Tischler, 2005). Bașlık yazının 
içeriğini tam ve doğru biçimde ifade eden en az 
kelimeden olușan kısımdır. Bașlıklar ne çok kısa 
ne de çok uzun basit, kısa ve ilginç olmalıdır. 
Kesin, anlamca açık olmalı, genel olmamalı ve 
gereksiz sözcükleri içermemelidir. Bașlıklarda 

“....bir çalıșma ”, “.......araștırması ” gibi kelime-
lerin bulunmaması gerekir. Eğer yazı belirli bir 
türle ilgili ya da belirtilen sonuçlar sadece belirli 
bir bölge veya yer ile sınırlı ise bașlığa yazıl-
malıdır. Bașlıklar 10-12 kelimeyi geçmemeli, 
hedef derginin okuyucusuna doğru hitap etmeli, 
buyurucu olmamalı, çalıșma amacı ile uyumlu 
olmalı, çalıșma düzenine ișaret etmeli, makalenin 
sonuçlarını değil konusunu yansıtmalı, genelde 
kabul görmeyen kısaltmalar içermemelidir (Day, 
1988 ; Makale Nasıl Yazılır?; Tischler, 2005).

Özet
Makale bașlığına göre ikinci sırada önemli 

olan özettir. Özetin iyi yapılandırılması, bașlıkta 
açıkça belirtilemeyen, az ve öz biçimde bașlıca 
amacı,araștırmanın konusunu, ileri sürülen soru-
ları,soruları cevaplamada kullanılan yöntemleri, 
elde edilen bulguları ve sonuçları kısaca tanım-
lanması gerekmektedir. Bașlıkta bulunan bilginin 
tekrar edilmesine gerek yoktur. İyi hazırlanmıș 
özet okuyucusuna belgenin temel içeriğini hızlı, 
doğru ve tam biçimde anlama, konuya ilișkin 
okuyucunun ilgisini çekme ve böylece belgenin 
tümünü okumaya yönelik kararını olușturma 
imkanı sağlar. Dergi bașka bir düzenleme iste-
mediği sürece, 250 kelimeyi așmayacak biçimde 
yazar makalenin içeriği özetlenmelidir. Böylece 
okuyucular tüm makaleyi okumaya devam etmeyi 
istediklerinde makalenin özüne ilișkin bilgiye bu 
bolümden kolayca ulașabilmektedir. Makalede 
yer alan her bölüm (Giriș, Yöntem, Bulgular ve 
tartıșma) özetlenmeli ve özet yazılırken yazım 
dilinde geçmiș zaman kullanılmalıdır. Çünkü 
çalıșma tamamlanmıș makale halinde yazılmıș-
tır. Özet orijinal makaleyi yayınlayan dergide, 
sadece özetlerin yer aldığı indeks yayınlarında ve 
bazı bilimsel oturumların(kongre ve sempozyum 
v.b) içeriğini yansıtan özet kitapçıklarında yer 
alabilmektedir. Özetin tek bașına yer aldığı bu 
durumlar nedeniyle, ortaya konulan problemi ve 
uygulanan yöntemi açıkça tanımlaması, bulgu-
ları özetlemesi ve sonucun önemini belirtmesi 
büyük önem tașımaktadır. Tüm tablo, șekil 
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ve literatüre ilișkin kaynaklar ve kısaltmalar 
metin içinde yer almakta özette bunlara yer 
verilmemektedir. Özet,bilimsel makalenin ana 
gövdesini belirtilecek șekilde ve makalenin ön 
kısmında yer almasına karșın, makale yazımı 
tamamlandıktan sonra yazılması daha kolay ve 
doğrudur. Bu biçimde makalenin yazımı bittik-
ten sonra özetin kaleme alınması,makalenin son 
biçiminin özetlenmesin de bașarının artmasına 
yardımcı olabilmektedir (How to Write a Paper 
in Scientific Journal Style and Format; What is 
scientific writing?; Cunningham, 2004; Tischler, 
2005; Maloy, 2006).

Araștırma Makalesi
Bilimsel bir araștırma makalesi, uygun bir 

düzen içinde, bașlık, özet, giriș, materyal ve 
yöntem, bulgular, ve tartıșma kısımlarından 
olușmaktadır (Tischler, 2005). Çoğu bilimsel 
dergiler makalelerini IMRAD formatında 
göndermelerini istemektedir. Bu akronim giriș, 
yöntem, sonuçlar ve tartıșma bölümlerinin 
İngilizce kelimelerine (Introduction, Methods, 
Results and Discussion) dayandırılmıștır. Bu 
format neyin hangi bölüme ait olduğunu ve her-
hangi bir bölüme neyin ekleneceği veya çıkarı-
lacağını açıklayan formül değildir. Bu mantıki 
düzenleme ile yazarların izleyebileceği biçimde 
her bölüm bir soru șeklinde tasarlanmıștır. Örne-
ğin, “hangi soru üzerine çalıșma yapılmıștır?” bu 
sorunun cevabı giriș bölümünde bulunmalıdır. 
IMRAD formatının yanı sıra Neden, Ne zaman, 
Nasıl, Nerede, Kim? sorularına yanıt veren bir 
düzende ve makalenin bașlığından tablolarına 
kadar makalenin tüm kısımlarına uygulanabilir 
bir yapı da kullanılabilmektedir (Sharp, 2002; 
Day, 1988; What is scientific writing?). Yazının 
bașlık, özet bölümleri genelde derleme ve araș-
tırma makalesi için aynı özellikleri tașımaktadır. 
Bu nedenle bu bölümde araștırma makalesinin 
diğer bölümlerine değinilecektir.

Giriș
Giriș okuyucuya doğrudan ilgili literatürün 

tanıtımı ile bașlayabilir. Yapılan çalıșmanın 

altyapısı, önceden aynı konuda yapılmıș çalıș-
maları içermelidir. Ancak yaygın bir hata olan 
yazarların önemli bulguları yerine yazarların ve 
çalıșma alanlarının tanıtımının yapılmasından 
kaçınılmalıdır. Makalede tanımlanan deneylerle 
test edilen soruları tanımlar, neden önemli ya da 
neden bu soru ile ilgilenildiği açıklanmalıdır, tek-
niğe yabancı okuyucu tarafından neyin yapıldığı 
ve nedeni yeterli detayda kullanılan yaklașımı 
açıklamalı, çok kısaca makalenin sonucunu 
vurgulamalıdır. Yapılan çalıșmanın gerekliliği 
açıklanmalıdır. Literatüre dayalı daha fazla bilgi 
vermekte, ama daha önemlisi okuyucuya açıkça 
mevcut çalıșmanın bilinenler arasındaki yerini 
bilme imkanı tanımaktadır. Girișin önemli bir 
fonksiyonu mevcut çalıșmanın önemini ortaya 
koymaktır: Çalıșmanın yapılmasına neden 
gereksinim duyulmuștur? Sorun nedir? incele-
nen sorun açıklanır. Okuyucu yapılmıș çalıșmayı 
anlayabilsin diye konu ile ilgili yapılmıș araștır-
malar özetlenir, Sorun neden önemlidir? Konu ile 
ilgili diğer araștırmalar gerekçe olușturmak için 
gözden geçirilir. Yapılan çalıșmanın daha önce 
yapılmıș çalıșmalardan farklı olarak birbiriyle 
zıt ya da cevaplanmamıș soruları, araștırmaya 
katılmayan toplumu ya da grupları, denenmemiș 
yöntemlerin hangisini belirttiğini, hangi çalıșma-
ların bulgularını geliștirmeye yönelik olduğunu 
belirtilmesi gerekmektedir. Yapılan çalıșmaya 
gereksinim kanıtlandıktan sonra, sorunun 
çözümü ya da çözümüne adım atmak amacıyla 
hedefiniz nedir? bunun açık bir biçimde tanım-
laması yapılmalıdır. Çalıșmanın tanımlanarak, 
açıkça kapsamı ve hedefleri belirtilirerek, hipo-
tez(ler), araștırma sorusu(ları); araștırma tasarımı 
ya da yöntemi; eğer alternatif yöntemler varsa 
kullanılan yöntemin gerekliliğinin kanıtlanma-
sına ilișkin ayrıntılı bilgi verilmelidir. Bu anla-
tımlarda düz yazı kullanılmalıdır. Genelden özele 
doğru ilerlenerek(tümden gelim) gerçek yașam 
ya da araștırma literatüründeki sorundan ele 
alınan araștırma problemine doğru, okuyucunun 
ilerlemesine özen gösterilmelidir. Ne yapıldığı 
ve neden yapıldığına ilișkin sorulara yanıt verici, 
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problemi ve çözümünü, araștırma tasarımını ve 
önceki araștırmalar içinde yapılan çalıșmanın 
yerinin bağlantılarını sağlayan açıklamaları 
kapsayan bir yapı olușturulmalıdır (Sönmez, 
1999). Giriș bölümü çalıșmanın amacı yanında 
ilgili yapılmıș diğer çalıșmaların sunumuna ayrı-
lan farklı bir bölümle de sonlanabilir. Bu kap-
samda yer alacak çalıșmaların seçiminde çok titiz 
çalıșılmalı ayrıntı içinde boğulma ve karıșıklık 
önlenmelidir (Görak,2002; Cunningham, 2004; 
Tischler, 2005; How to Write a Paperin Scientific 
Journal Style and Format; Maloy, 2006). 

Materyal ve Yöntem 
Bu kısım kısaca gerçekte ne yapıldığını 

tanımlamalıdır. Kullanılan tekniklerin açıkla-
masını, okuyanların hangi deneysel yöntemle-
rin uygulandığını kolayca anlayabilecekleri bir 
dil ve biçimde yazılması gerekmektedir (What 
is scientific writing?). Materyal ve yöntem 
bölümünün ana amacı çalıșmanızın tekrar edil-
mesine ve aynı sonuçları elde etmeye yeterli 
yapıyı ayrıntıları açıklayarak sınanabilirliliğinin 
sağlanmasıdır. Bilimsel yöntem sonuçlarınızın 
üretilebilir olmasını gerektirir ve bașkaları tara-
fından çalıșmanın tekrar edilmesine temel oluș-
turmalıdır. Genelde sahaya dayalı araștırmalar, 
çalıșma alanının giriș bölümünde bahsedilenden 
daha kapsamlı hazırlanma gerektirir. Yazarlar 
sıklıkla genel anlamıyla çalıșma bölgesini giriș 
bölümünde tanımladıktan sonra, çalıșma bölgesi 
ve ortamına ilișkin detayı ile materyal yöntem 
kısmında açıklamaktadırlar. Alt bașlıklarla örne-
ğin “araștırmanın yapıldığı yer”, “genel yöntem”, 
“analiz” gibi bașlıklarla bu bölümün düzenlen-
mesi daha kolay bir anlatıma yardımcı olabil-
mektedir. Çalıșmanın türü açıkça belirtilmelidir. 
Kullanılan araç ve yöntemler detaylı bir biçimde 
açıklanmalıdır. Daha önce yayınlanmıș bir proto-
kolün metin içinde tümüyle ele alınarak açıklan-
ması yerine uygun biçimde açıklanarak kaynak 
(referans) gösterimi yapılarak daha ayrıntılı bilgi 
sağlanmasında olanak tanınmalıdır. Kullanılan 
araca ilișkin değișimler (modifikasyonlar) ya 

da çalıșma için özellikle yeni olușturulan aracın 
ayrıntılı bir șekilde açıklanması gerekmektedir. 
Genelde standart çözüm yollarına kaynak göste-
rilmesi yeterli olmaktadır. Yöntem bölümünün 
alıșılmıș sunum biçimi kronolojik sıranın takip 
edilerek yazılması biçimidir. Bununla birlikte 
ilgili yöntemler birlikte tanımlamayı gerektiri-
yorsa bu gibi durumlarda kronolojik düzen her 
zaman anlatım ve anlașılırlık açısından yeterli 
olmayabilmektedir. Eğer kullandığınız yöntem 
yeni ve hiç yayınlanmamıșsa, tüm detayı ile 
aktarılması ve kaynak gösterilerek ele alınması 
daha da elzem olabilmektedir. Eğer daha önce 
standart bir dergide yayınlanmıș bir yöntem 
ise, sadece kullanılan yöntemin adının kaynak 
gösterilerek (referansı ile) belirtilmesi yeterli 
olacaktır. Ölçümler kesin ifadeler ile tanımlan-
malı ve ölçüm hataları belirtilmelidir. Çalıșmanın 
evreni, örneklem büyüklüğü hesaplanma bilgisi 
ve seçim yöntemi ayrıntılı bir biçimde veril-
melidir. Olağan istatistiksel yöntemler yorum 
katılmaksızın kullanılmalı; ileri ya da alıșılma-
mıș yöntemler literatür referansı ile birlikte yazıl-
malıdır. Yazılan materyal ve yöntem bölümünün 
meslektaș değerlendirilmesine sunularak görüș 
alınması önerilebilmektedir. Böyle bu çalıșma-
nın tekrarlanmakta güçlük çekilip çekilmeyeceği 
değerlendirilebilmektedir.

Bilimsel raporlarda etkin yöntem bölümünün 
olușturulmasında yardımcı sorular ve cevapları 
kendi yazdığınızı değerlendirmede yol gösterici 
olarak kullanılmalıdır. Bunlar;

 - problemi nasıl çalıștınız?. Kısaca kullanılan 
bilimsel prosedürün genel biçimi açıklanma-
lıdır.
 - ne kullandınız?. Kullanılan materyal, araç, 
kimyasal madde yanı sıra araștırmaya katılan-
ların tanımlanması gerekmektedir.
 - nasıl gerçekleștirdiniz?. Çalıșmayı ger-
çekleștirirken izlenilen tüm adımların açık-
lanması gereklidir. Çalıșmanın yapıldığı yer 
ve katılımcılardan onam alınıp alınmadığı 
ve alınma șekli belirtilmelidir. Çalıșmanın 
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tekrar edilebilirliği için yeterli açıklama 

olușturulur, Tüm ișlemler zaman sırasıyla 

ve alt bașlıklarla yazılarak, ne yapıldığını 

belirtmek için geçmiș zaman dilinde kaleme 

alınarak yazılmalıdır. Ölçüm yapıldı ise nasıl 

yapıldığı?, kimin yaptığı, kaç kez ölçüldüğü?, 

ve ölçüm zaman/ları belirtilerek açıklanma-

lıdır. Kaçınılması gereken iki nokta yaygın 

kullanılan istatistiksel prosedürlerin detayının 

yazılmaması ve bulguların bu prosedürler ile 

karıștırılmamasıdır (Guide to Writing Rese-

arch Papers; Tischler, 2005; Cunningham, 

2004; Sharp, 2002; Görak,2002; Horton, 
2000).

Bulgular 
Bulgular bölümünde bulduklarınız sunulmak-

tadır. Çünkü bulgular ortaya çıkmasına yardımcı 

olduğunuz yeni bilgiyi kapsar, bulguların açıkça 

ve yalın biçimde belirtilerek, okuyucunun yar-

dıma ihtiyaç duymaksızın önemli verileri kavra-

yabilmesi sağlanmalıdır. Önemli veriler topar-

lanarak sunulur. (Maloy, 2006). Her deney ve 

prosedür sırasında ne gözlediniz? deneyi kısaca, 

ancak yöntem bölümündeki kadar detayda olma-

yacak biçimde iki cümle ile tanımlayarak ve veri-

lerle destekleyerek temel sonuçların bildirilmesi 

gerekmektedir. Bulguları en önemliden daha az 

önemliye ve basitten karmașığa doğru sıralamak, 

geçmiș zaman kullanarak yazmak gerekmektedir. 

Her paragraf, o paragrafta anlatılan, okuyucuya 

çalıșmada hangi sorunun test edildiğini bir açıș 

cümlesi ile belirten bașlangıçlarla verilmelidir. 

Vurgulamak amacıyla açıș cümlesini koyu fontta 

yazılabilmektedir. Bu bazen tam bir cümle biçi-

minde olabildiği gibi bazen de bir deyimin 

kullanılması biçiminde yazılabilir.Ancak bu 

yazma biçimi kullanıldı ise tüm makale boyunca 

süreklik göstermesine özen gösterilmesi gerekir. 

Makale içeriğinde, üzerinde çalıșmadıklarınızın 

değil ne üzerinde çalıșıldı ise ona odaklanma 

sağlanmalıdır. Birçok sayı ile ifade edilen 

veriler çalıșmanın okuyucu tarafından daha iyi 

değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tablo ya 

da șekiller ile gösterilmelidir. Bununla birlikte, 

bulgular metin içinde de özetlenip ve tablo ve 

șekiller referans gösterilebilmektedir. (örn., 

Tablo 1, Șekil 6, vb.). Bulgular bölümünün metin 

kısmı birkaç kelime ile fakat her tablo ve șeklin 

bulgularının özeti verilecek biçimde yazılması 

önemlidir. Her bulgunun tablosunun ve șeklinin 

olması gerekmediğinden nerede tablo ya da șekil 

kullanılacağının iyi belirlenmesi gerekmektedir. 

Yazım kuralı olarak, sadece birkaç sayısal bulgu 

ya da kısa bir sonuç varsa, bulguları șekil veya 

tablo yerine metin içinde anlatılma yolu seçilme-

lidir. Tabloda belirtilen bulguları aynen tekrarla-

maktan kaçınılmalı, bulguların yorumlamalarına 

odaklanılmalıdır (Tischler, 2005; Cunningham, 

2004; Sharp, 2002;Görak,2002). Tüm tablo ve 

șekiller metin akıșına göre yerleștirilmelidir. 

Ancak, yönteme ilișkin tablolar materyal ve 

metod bölümünde, sonuçlara ilișkin tablolar 

sonuçlar bölümünde açıklanarak yer almalıdır. 

Tablo ve șekiller okuyucu tarafından kolaylıkla 

değerlendirilebilecek formatta bilgi sunmalıdır. 

Tablo ve șekillerde ham veriler yerine sonuçların 

özetinin sunulmasına özen gösterilmelidir. Her 

tablonun bir bașlığının ve bu bașlığı sunulan veri-

ler ve bulgular ile ilișkili olmasına dikkat edilme-

lidir. Eğer sonuçlar çok önemli ise mutlaka tablo 

ve șekil ile gösterilmeli metin içine gömülerek 

kaybolması önlenmelidir. İstatistiksel değerlen-

dirmede kullanılan testlere ilișkin değerler de 

mutlak olarak tablolarda gösterilmelidir (Sharp, 

2002; Cunningham, 2004; Maloy, 2006).

Tartıșma 

Tartıșma bölümünde sonuçlar tartıșı-

lır. Sonuçların tekrar belirtilmemesi sadece 

çalıșmanın sonuç bölümünün sonuçlarının ve 

yorumlarının açıklaması yapılmalıdır. Hangi 

ilkelerin olușturulduğu ya da yeniden güçlendi-

rildiği, hangi genelleștirmelerin yapılabileceği, 

bulgularınızı önceki araștırma bulguları ile nasıl 

karșılaștırdığınız, çalıșmanın herhangi bir teorik 

ya da uygulama alanına yönelik etkisinin olup 
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olmadığı sorularına cevap verilir. Bu sorulara 

yanıt verirken tartıșmanın bulgular bölümünde 

sunulan kanıtlara dayandırılması șarttır. Sürekli 

biçimde bulgulara dönülmemeli ve tekrar yapıl-

mamalıdır. Beklenilen sonuçlarla elde edilen 

sonuçların nasıl karșılaștırıldığı?, sonuçlardan 

bașka hangi tahminlerin çıkarılabileceği belir-

tilmelidir. Bulgularınızla doğrudan desteklenen 

sonuçlara ekleme yapmadan özenle kaçınılması 

gerekmektedir. Tartıșma bölümünü ilgili diğer 

çalıșma sonuçlarına değil sonuçlar arasında 

bu çalıșma sonuçlarının ne anlam tașıdığının 

yanıtlarını verici biçimde bilgi sağlayıcı içerikle 

donatılması gerekmektedir. Tartıșma bölümünde 

çalıșmanın hedefleri doğrultusunda yazdığınız-

dan ve bulguların önemini tartıștığınızdan emin 

olunması önem tașımaktadır. Okuyucuya “peki 

ne oldu” sorusu ile baș bașa bırakılmaması için 

gereken cevapların yer alıp almadığı kontrol 

edilmelidir. Tartıșma bölümünü kısa bir özet 

ya da çalıșmanın önemini vurgulayan sonuç ile 

bitirilmesi önerilmektedir. Bunu için;Yapılan 

gözlemler ne anlama geliyor? Sorusuna cevap 

verirken çalıșmanın en önemli bulgularının 

özetlenmesi gerekebilmektedir. Hangi sonuç 

elde edildi? sorusu için ise çalıșmanın her sonucu 

için bulguların gösterdiği öğe, ilke ve ilișkilerin 

tanımlanması, bulguların, beklentilerin ve giriș 

bölümünde belirtilen literatürle nasıl bir ilișkide 

olduğu, aynı fikirde ya da karșıt fikirde olunup 

olunmadığı açıklanmalıdır. Çelișik durumların 

hangi araștırmalar ile çözümlenebileceği de 

bu durumda mutlak açıklanarak belirtilmelidir 

(Cunningham, 2004; Maloy, 2006). Sonuçları-

nızın teorik alanda ve uygulama alanına nasıl 

uygulanabileceğini ya da uyarlanabileceğine 

ilișkin öneriler, sonuçların diğer durumlara yay-

gınlaștırılmasına ilișkin önermeler ile bulguların 

konunun derinlemesine anlașılmasında göster-

diği katkıyı açıklayarak göstermek gerekmekte-

dir. Bu önerilerde yazım özelden genele doğru, 

yani ile bulgularınız-literatür-teori ve uygula-

maya doğru hareket edecek düzende yazılması 

gerekmektedir. Araștırmanın gerçekleștirilmesi 

ile giriș bölümünde belirtilen problemin çözüm-

lenip çözümlenmediği, amaca ulașma durumu 

belirtilerek sonuç değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Her sonuç için kanıtı sunularak, açıklamalar tam 

yapılmalı, beklenilen ve beklenmeyen bulgulara 

ilișkin olası nedenler tartıșılmalıdır. Așırı genel-

leștirme eğiliminden uzak durulmalıdır (Tischler, 

2005; Sharp, 2002).

Kaynaklar
Literatür bilgilerinin kaynak gösterilmesine 

ilișkin dergiler tarafından çeșitli yöntemler kulla-

nılmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanı-

lanların içinde Harvard, Vancouver ve APA’dan 

söz edilebilir (APA, 1994; Vancouver, 2005; 

Harvard, 2005). Metin içinde kaynak gösterimi 

sayı ya da yazar adı ile olabilmektedir. Kaynaklar 

bölümünde kaynaklar yeniden sayı ya da alfabe-

tik biçimde düzenlenmektedir. Bu kendi bașınıza 

karar vermenin ötesinde yazıyı göndereceğiniz 

derginin formatına ilișkin düzenlemeyi gerektir-

mektedir. Metin içinde ve sonunda kaynak gös-

terimine bakılmalıdır. Hangi yöntemi seçerseniz 

seçin kaynaklar yayındaki tüm yazarların adını, 

makale-kitap, vb. adını, dergi-kitap adını, editör 

adını, sayı ve cilt numarasını, sayfa numarasını 

ve yayın tarihini içermelidir (Görak, 2002;Cun-

ningham, 2004; Morrison,2004; Tischler, 2005; 

Maloy, 2006; What is scientific writing?).

Dergiye gönderilen makale editör tarafından, 

bilimsel bilginin doğruluğu, konunun yeniliği ve 

klinik uygulamaya ya da bilimsel bilgiye katkısı, 

dergi okuyucuları açısından konunun anlașılır-

lığı, makalenin dikkatle hazırlanmıș olması ya 

da istenilen standarda getirilebilmesi için çok 

düzeltme gerektirmesi durumu açısından değer-

lendirilmektedir (Pandit ve Yentis, 2005). 

Derleme Makale
Derleme niteliğindeki makalenin birkaç türü 

bulunmaktadır. Derleme makale bir fenomeni 

tanımlayabilir, var olan bir teoriyi yeniden 
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düzenleyebilir ya da bir yenisini olușturabilir. 

Derlemenin türü ne olursa olsun, amaç belirli 

bir problemi ya da konuyu açıklığa kavuștur-

mak için önceki araștırmaların düzenlemesi, 

bütünleștirilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu tür 

makaleler araștırma raporlarındaki gibi standart 

bir format izlememektedir. Giriș, yöntem, sonuç 

ve tartıșma bölümlerinin yerine, giriș, gelișme ve 

sonuç bölümlerinden olușur. Giriș bölümünde 

temel yapı ile bu makalenin yazılma amacı 

yazılmalıdır. Yazımında güçlük çekilen bu ilk 

bölüm okuyucunun ilgisinin çekilmesi açısından 

son derece önemli bir bölümdür (Douglas, 1997; 

Morrison, 2004). Her düșünce ya da kavramın 

en az bir paragraf ile ele alınması gerekirken bir 

cümlelik paragraf olamayacağı, paragraf olabil-

mesi için birden çok cümle içermesinin gerekli-

liği unutulmamalıdır. Derleme makale yazımında 

önce gelișme bölümünün yazılması bunun için 

olușturulan çerçevenin yapılarak bu çerçeve 

üzerinde daha iyi bir kurgulama için birkaç kez 

değișikliklerin yapılması ile etkin yazım sağla-

nabilir.Bu bölümün tamamlanmasından sonra 

ise özet ve bașlık ve sonuç bölümünün yazımı 

daha rahat olabilmektedir. Makale yazımında 

ilk yazım kopyalarının gramer hatası ve cümle-

lerde hata içermesinin doğal olduğu belirtilirken 

yazma eyleminin bașında bunları düzeltme için 

zaman kaybedilmemesi bu tür düzeltmelerin 

sona bırakılması önerilmektedir (Douglas, 1997; 

Morrison, 2004; Jenkins, 2006).

Giriș:

Bașlık ve özet bölümlerini izleyen makalenin 

ilk paragrafı ile bașlayan giriș bölümü yazının 

içeriğini veren ve okuyucu ilgisini olușturan 

bölümdür. Giriș bölümü açıkça sorun ya da 

konuyu tanımlar. Ve bu tanımlamada da genel-

den özele doğru (tümden gelim) bir akıș izlenerek 

çalıșmanın özü aktarılarak yazma amacı ortaya 

konmalıdır. Metin içinde bașlık ve alt bașlıkların 

kullanılması yazının daha iyi düzenlenmesi için 

önerilmektedir.

 Gelișme
Bu bölümde konu ile ilgili literatür ve fikirle-

rin açıklaması yapılmaktadır. Makaledeki bașlık-
lar yaralanılan kaynaklar ile aynı olmamalıdır. Bu 
bölümün uzunluğu ne kadar bilginin sunulduğuna 
bağlı olarak değișiklik göstermektedir. Literatür 
bilgileri arasındaki ilișkiler, karșıt fikirler, bilgi 
boșluğu, kesin olmayan ifadeler açıklanmalıdır. 
Mantıksal akıș içinde kurgulanarak ele alınan 
görüșlerin ve olușturulan görüșü okuyucunun 
anlaması sağlanmalıdır. Tanımlanan bir soruna 
ilișkin olası çözümlerin de ele alınabileceği gibi 
İleride hangi araștırmaların yapılabileceğine 
ilișkin önerileri de aktarmak gereklidir. 

Sonuç 
Yazının tamamlanması için bu bölümde 

metin içinde değinilen ana noktaların özetlenerek 
varılan sonucun açık biçimde ortaya konulduğu 
bitirme bölümüne gereksinim duyulmaktadır 
(Douglas, 1997; Psychology wıth style a Hyper-
text Writing Guide; Morrison, 2004). Bu bölü-
mün amacının okuyucunun aklında kalmasını ya 
da akılda tutmasını istediğimiz durumları açık bir 
biçimde ortaya konulması olduğu unutulmama-
lıdır (Morrison, 2004).

Yazım Dili
İyi ve etkileyici bir bilimsel yazı yazmak 

kolay değildir. Etkilemenin en güzel kuralı 
makalenin kapsadığı bilim alanını genel olarak 
bilen fakat yapılan çalıșmayı bilmeyen biri 
tarafından okunabileceğini bilerek yazmaktır. 
Genel olarak en iyi yazım basit ve dolaysız 
anlatımla yazılan yazıdır. Birçok kiși karmașık 
biçimde yazmanın kișiyi daha ciddi, bilgince ve 
yetkili kıldığını düșünmektedir. Bu tür yazma 
ciddi görülebileceğine karșın, basit ve dolaysız 
yazımdan daha yetkili değildir. Aksine anla-
șılması çok zor ve bașkalarını fikrine aldırıș 
etmiyor gibi görünmektedir. Eğer amacınız 
okuyucular tarafından anlașılmak olacaksa bu 
hem güçlü hem de hatırlanabilir kılacak ve basit 
ve dolaysız yazım sitili edinilmesi gerekmekte-
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dir. Makalenin hazırlanması sırasında her yazar 
kendi yazım sitilini geliștirebilir, fakat önemli 
olan okunmasının kolay ve anlașılır olmasıdır. 
Bu, anlașılmayan șive, mesleki kelimeler ve 
argodan kaçınma ve aynı zamanda tablo, șekil 
ve metin içindeki tekrarların önlenmesi olarak 
anlașılmalıdır. Gerekli olandan daha fazla kelime 
kullanılmamalı ve eğer basit bir șekilde ifade 
edilebilecek ise karmașık kelimeler kullanıl-
mamalıdır. (Tischler, 2005). Bilimsel Yazım 
Kuralları doğrultusunda okuyucunun ilgisine 
çekici, bilgilendirici ve ikna edici; okuyucu 
için ve açıkça yazılmıș olması, gereksiz sözcük 
kullanımını bertaraf edilmeli, konu dıșına çık-
maktan kaçınılmalı, fazla açıklama yapmaktan 
ve abartıdan kaçınılmalı, gereksiz nitelendirici 
(sıfat-zarf) kullanımından kaçınılmalı, tutarlı 
zaman /fiil yapıları ve tam doğru kelimeler kul-
lanılmalı, basit kelimeleri komplekslere tercih 
etmeli, somut örnekler kullanmalı, karmașık 
cümleler yerine basit cümleler tercih edilmeli, 
İngilizce makale yazımı sırasında etken çatı 
(active voice) kullanılmalı, özne yüklem uyu-
mundan emin olunmalı, olumsuz anlamlar yerine 
olumlularını kullanılmalı, kesinlik ifade etmeyen 
“bu, șu o” kelimelerinin kullanımından kaçınıl-
malı, geçiș kelime ve cümleleri kullanılmalı, 
kullanılan bilgilerin kaynakları belirtilmelidir 
(Tischler, 2005; Jeannette, 2005). 

Kelime kullanımı
Herhangi sözcük kullanımı bazı kullanım-

lar için kabul edilebilir olanların diğerleri için 
olamayacağını farz etmektedir. Bazı terim ve 
açıklamalar basmakalıplığı ortaya çıkarmakta 
ve kullanılırlıkları daha uzun süre yașamak-
tadır; diğer açıklamalar ve terimler, yanlıș 
olmamasına karșın tam doğru ve kesin değildir. 
Araștırmayı raporlaștırırken ve kaydederken, 
yaptığınızda olduğu gibi tanımlarken de tam 
doğru ve kesin olmaya çalıșılmalıdır. Anlamı 
belirsiz kullanımlardan kaçınılmalıdır. Bilgisa-
yarda yazarken yazım kontrolü kullanılmalıdır. 
Ancak, otomatik word düzeltme sistemi her șeyi 

yakalayamadığı için yazının düzeltmeleri dikkatli 
okunmalıdır. Çoğu kiși tarafından anlașılır olan 
kelimeleri kullandığınızdan emin olunmalı, ideal 
olarak, kullanılan her kelime çıkabilecek ya da 
değiștirilebilecek özellikte olarak tam anlamını 
vermek için kontrol edilmelidir. Gereksiz yere 
genelleștirme yapılmamalıdır. Örneğin, tek bir 
örnek üzerinde konușurken biraz denilmemeli-
dir. “Bu”nun kendisi belirsiz anlam içermektedir 
yerine bu test, bu problem kelimeleri kullanılma-
lıdır. Abartıdan kaçınılmalıdır. Tekil ve çoğul 
kullanımlara dikkat edilmelidir. Bir paragrafta 
ikinci kez buna karșın veya eș anlamlıları kulla-
nılmamalıdır, çünkü tartıșmanın yönünü iki defa 
değiștirmek okuyucuyu rahatsız edebilmektedir. 
Eș anlamlılar için kelime hazinesinin geliștiril-
mesi önerilmekte ve insan olmayan ve cansız 
nesneler için “ yapmıștır “ ifadesi kullanımından 
kaçınılması üzerinde durulmaktadır. Konușma 
diline ait ifadelerin kullanımından kaçınmak 
gerekmektedir. Araștırmada eğer cinsiyete özel 
bir grup ele alınmamıșsa, cinsiyete dayalı ifade 
kullanılmaması gerekmektedir (Gopen ve Swan, 
1990; Makale Nasıl Yazılır?; Maloy, 2006, Style 
Points for Scientific Writing).

Kısaltmalar
Simgelerin kullanılması bazı dergiler tarafın-

dan kabul edilirken, diğerleri tarafından kabul 
edilmemekte ve bazı dergiler de uluslararası 
standart simgelerin kullanılabileceğini belirt-
mektedir. Eğer emin olunamıyorsa derginin 
politikasını öğrenmek için geçmiș sayılara 
bakılmalıdır. Kullanılan bir simge ise metin 
içinde ilk geçtiği yerde uzun açıklaması belir-
tilmeli, eğer daha önce o dergide yayınlandığını 
biliyorsanız. Simgeler genelde ölçü birimleri ve 
tablolarda yeterli boșluk olmadığı durumlarda, 
tablo açıklamasının yapılması șartı ile kabul 
edilmektedir (Cunningham, 2004). sözcüğün 
tümünü yazmak yerine (dak, sn, vb) standart 
kısaltmalar kullanılabilir. Bazı sık kullanılan 
kısaltmaları anlamını tablo halinde sunulma-
sına da gerek yoktur.Diğer kısaltmalar için ise 
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kullanıldığı ilk yerde tanımlanmalı, metin için-
deki sonraki kullanımlarında sadece kısaltma 
biçiminde yazılabilir. Genel bir kural olarak, 
eğer bir kelime metin içinde üç defadan az kul-
lanılacaksa kısaltma biçiminde kullanılmaması 
önerilmektedir. Derece sembolü ve yüzde sem-
bolü hariç, sayı ve ölçüm ișaretlerinin arasına 
bir boșluk bırakılmalıdır. Genelde, kısaltmalar 
çoğul biçimde yazılmaz (örn. 1 ml ya da 5 ml, 
mller değil). yaklașık yerine ~ ișaretini kullanın. 
sayılar cümle bașlarında okunduğu gibi yazıl-
malı. Genelde ise cümleyi oluștururken sayı ile 
bașlamamaya özen gösterilmelidir. metin içinde 
sayılar bir, iki, üç ....dokuz, 10, 11, 12…șeklinde 
gösterilmeli. 2 bin m, 3 milyon ifadeleri dıșında. 
sayılar ve birimler arasına boșluk konulmalı, 75 
kg. 75%hariç. 0.32 gösterimi doğru iken, .32 
değildir (Gopen ve Swan,1990; Style Points 
For Scientific Writing; Maloy, 2006).

Zaman kullanımı: Bilimsel araștırma maka-
lesinde bulgular bölümü geçmiș zamanda yazı-
lır, çünkü çalıșma tamamlanmıș ancak, sonuç-
lar henüz “gerçek” olarak kabul edilmemiștir. 
Yayınlanmıș makalelerin sonuçları ise geniș 
zamanda ifade edilebilir, çünkü yayınlanmıș 
sonuçların “gerçek”liğinin kabul edildiği var-
sayımından hareket edilmektedir.Sonuç bölü-
münde yer alan ve sadece gelecekte yapılması 
planlalanan çalıșmalar gelecek zaman ile ifade 
edilmelidir. Yazılan makalede çalıșmamızın ya 
da ve bașka çalıșmaların bulgularını raporlaștı-
rırken geçmiș zaman, onları tartıșırken șimdiki 
zamanın kullanılması önerilmektedir (Gopen ve 
Swan,1990; Style Points for Scientific Writing; 
Maloy, 2006).

Üçüncü șahıslar: Bilimsel makale yazımında 
birinci șahıs kullanmak uygundur, fakat az kul-
lanılmalı- birinci șahıs kullanımını sadece “sen” 
yaptığını vurgulamak istediğinde kullanmak için 
ayrılmalı (örn. pek çok kișinin yapabileceği ișler 
için değil). Çoğu metinler üçüncül șahıs adına 
narsistik yazar tarafından kaleme alınan otobi-
yografik anlatıș tarzından kaçınmak amacıyla 

yazılabilir.Kiși zamiri olarak “biri” sözcüğünü 
kullanmak çoğu zaman aynı anlama gelmemekte 
ve sönük kalmakta olduğundan kullanılması öne-
rilmemektedir. Bunu yanı sıra cansız nesneler 
(genler, proteinler,) için üçüncü șahıs olarak 
tanımlanabileceği bildirilmektedir (Maloy, 
2006).

Açıkça belirtmek: Pek çok ifade aynı kelime 
ile ifade edilmiș ise, hangi kelime yerine kullanıl-
mıșsa düzenlenebilir. Önceki cümledeki kavrama 
hitaben “o” ya da “onlar” kullanımı yaygındır. 
Bu kullanım eğer “o” ya da “onlar” hitap ettiği 
tek bir kavramdan söz ediliyorsa uygundur. Eğer 
birden fazla bir önceki cümlede birden fazla 
kavram kullanılmıșsa okuyucu ile yazarın “o” 
ya da “onlar” dan anladığı karıșabilir. Yanılgıya 
neden olmaması için aynı kavramın takip eden 
cümlelerde tekrar kullanılması uygundur. Oku-
yucuya acaba yazar ne demek istiyor düșüncesi 
yașatılmamalıdır (Maloy, 2006).

Parentezler: Çift parantezlerden kaçınılmalı. 
örneğin, “Biyosentez sırasında üç gen katalizörü 
reaksiyonu (Șekil 1) (3).” cümlesi “Șekil 1 biyo-
sentez sırasında üç gen katalizörü reaksiyonunu 
göstermektedir (3).” biçiminde yazılmalıdır 
(Maloy, 2006).

İmla kuralları
 Bilimsel yazımda iyi yapılandırılmıș cüm-

leler ile yazmaya ve cümle yapılarını basit 
tutmaya özen gösterilmesi gerekir. Karșılaștır-
malarda anlamı kesinleștirmek için “daha az, 
daha fazla” gibi nitelendiriciler kullanılmalıdır. 
Kullanılan imsilerin önünde uzun nitelendiriciler 
kullanılmamalıdır. Bir zarf genelde fiilden sonra 
kullanılır. Pasif anlatım yerine birinci șahıs anla-
tımın kullanılması bilimsel anlatımlarada tercih 
edilmektedir. Etken çatıda, özne eylemi gerçek-
leștirendir ve cümle kimin ne yaptığını söyler. 
Edilgen anlatım cümlenin öznesine ne yapıldı-
ğını söyler, eylemi yapan kiși ya da nesne belir-
tilebilir veya belirtilmeyebilir ancak her zaman 
ima edilir. Etken çatının dolaylı anlatımdan ve 
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fazla kelime kullanımından kaçınmak amacıyla 
kullanımı daha uygundur. Edilgen anlatım ise 
sadece dikkatin eylemi yapan kiși ya da nesneye 
çekilmesi istendiğinde ve eylemi yapan kișinin 
hiç önemli olmadığı iki durumda da kullanılması 
gerekebilmektedir (Maloy, 2006).

Son Kontrol

Bilimsel yazım hangi türde hangi amaçla 

olursa olsun ilk kopya buraya dek sunulan bașlık-

lar ve özellikleri açısından okunarak değerlendi-

rilmelidir. Bu ișlem önce düz okuma ile bașlayıp 

mantıksal ve bilimsel akıcılı için kurgu açısından 

değerlendirmeyi kapsamalıdır. Bu değerlendir-

mede ne söylenmek istendiğine odaklanılarak 

konuyu dağıtan ya da gereksiz uzatmaların atı-

larak odaklanan konuyu ele alma gücü değer-

lendirilmelidir. Değerlendirme sonucuna göre 

gereken düzeltmeler yapıldıktan sonraki așama 

cümle yapıları ve dil üzerine odaklanan okuma 

olmalıdır.Makalenin imla kontrolü de yapılmalı 

ve dikkatlice düzeltilmelidir (Morrison,2004). 

Hata ve yazım yanlıșlıkları açısından kontrol 

edilmesine ek olarak, makalenin yazan tarafında 

yüksek sesle okunması, kelime ve cümle yapısı-

nın biçimsiz olup olmadığından emin olunması 

son kontrol așamasında önerilenler arasında yer 

almaktadır (Maloy, 2006).

Diğer yazma türlerinden farklı özellikler gös-

teren bilimsel yazma sürecinde; öncelikle yazma 

isteğinin olușabilmesi ve yazılması düșünülen 

yazının yazılma nedeni/amacının olușturula-

bilmesi için ele alınan konuda yeterli bilgiye 

sahip olunması gerekmektedir. Bu gereklilik 

aynı zamanda ulusal ve uluslar arası tüm ilgili 

yayınların izlenmesini böylece alanın evrensel 

bilimsel dil ve yönteminin ne olduğunun anlașıl-

ması açısından önemlidir. Ayrıca konu alanında 

ki bilimsel bilgi gelișiminin izlenmesi bilimsel 

üretimin ne olacağını da biçimlendirebilmekte-

dir. Bilimsel yazma yöntemlerine ve bilimsel 

etik ilkelere uyulması bilimsel ürünün niteliği-

nin geliștirilmesinde önemi vurgulanmaktadır. 

Bu nedenle bilimsel yazım sonunda ortaya 
çıkan ürünün yazarı temsil ettiği bu nedenle 
hatasız,doğru,açık ve nitelikli üretim yapmanın 
gerekliliği yazar/ların değerlendirilmesinde de 
önemli olduğu unutulmamalıdır. 
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