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Araﬂt›rma nas›l yap›l›r, makale nas›l yaz›l›r?
How to carry out a research project and write an article
Korkut Bostanc›, Mustafa Yüksel
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Cerrahisi Anabilim Dal›, ‹stanbul

Bir araﬂt›rma yapmak ve bu araﬂt›rmay› makale haline getirerek yay›mlamak belli bir bilgi birikimini ve pek çok
aﬂamay› içeren uzunca bir süreci gerektirir. Her aﬂama
kendine özgü kurallar içerir ve iyi bir sonuç elde etmek
için sab›r ve özen gereklidir. T›bb›n herhangi bir alan›nda
çal›ﬂan hekimler bir araﬂt›rma yap›p o araﬂt›rmay› makale
haline getirmek ve yay›mlamak istediklerinde, o alana veya branﬂa özel baz› noktalar› göz önünde bulundurarak,
genel baz› kurallara uymak ve belli aﬂamalardan tek tek
geçerek sonuca ulaﬂmak durumundad›rlar.

It requires a basic knowledge, significant efforts, and several steps taking quite a long period of time to carry out a
research project, to write an article, and to have it published. Each step corresponds to a line of rules and regulations, requiring care and patience to assure a good result.
When physicians working in a specific field intend to
carry out a research project, write a manuscript, and have
it published, they have to follow some general rules, proceed step-by-step, while taking special details of the field
into account.

Anahtar sözcükler: Yazarl›k; biyomedikal araﬂt›rma; hakemlik;
süreli yay›n.
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Bir hekimi araﬂt›rma yapmaya yönlendiren en
önemli dürtü, deneysel veya klinik bir çal›ﬂma yaparak
elde etti¤i sonuçlarla yeni bir t›bbi uygulama baﬂlatma
veya mevcut bir uygulamay› de¤iﬂtirip geliﬂtirme arzusudur.

Araﬂt›rma konusunu belirleme
Araﬂt›rma yapmaya karar veren hekimin ilk yapaca¤› “konu” belirlemektir. Konu belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalar vard›r:[3-5]
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Araﬂt›rmac› bir hekim, t›bbi prensiplerin temelini
oluﬂturan bilgileri yeniden yorumlayabilir, yeni bilgiler
geliﬂtirebilir ve önceden belirlenmiﬂ kurallar› ve uygulamalar› de¤iﬂtirme inisiyatifini bünyesinde bar›nd›rarak tüm bu sürecin sorumlulu¤unu taﬂ›yabilir. Böylelikle, ça¤›n getirdi¤i, daha önceki kuﬂaklar›n hiç bilmedi¤i ve dolay›s›yla kural koymad›¤› yeni durumlar karﬂ›s›nda bocalamaz ve araﬂt›r›p geliﬂtirdikleri ile hem kendisine bilimsel bir yol çizer, hem de çevresindekilere
›ﬂ›k tutar. Bu nedenle, yap›lan çal›ﬂmalar›n makale haline getirilerek ulusal ve uluslararas› bilimsel çevrelerin
gündemine taﬂ›nmas› son derece önemlidir.[1,2]
Bir araﬂt›rma yap›p makale haline getirerek yay›mlamak belli bir bilgi birikimini ve pek çok aﬂamay› içeren bir süreci gerektirir. Her aﬂama kendine özgü kurallar içerir, iyi bir sonuç elde etmek için sab›r ve özen gereklidir.[3] T›bb›n herhangi bir alan›nda araﬂt›rma yap›p
o araﬂt›rmay› makale haline getirmek ve yay›mlamak
isteyen hekimler, branﬂa özel baz› detaylar› da göz
önünde bulundurarak, bu kurallara uymak ve aﬂamalar›
tek tek geçerek sonuca ulaﬂmak durumundad›rlar.

1. Konu, çal›ﬂman›n hitap edece¤i kitle için önemli
ve ilgi çekici olmal›d›r. “Sabun köpü¤ü” bir konu üzerinde yap›lan gösteriﬂli bir çal›ﬂma, e¤er okuyan için
özellikle klinik uygulamada önemli görülmüyorsa k›sa
sürede unutulacakt›r.
2. Konu araﬂt›rmac›n›n elindeki teknik olanaklar
ile üzerinde çal›ﬂ›labilir olmal›, çok geniﬂ tutulmamal›d›r.
3. Özellikle deneysel bir çal›ﬂman›n konusu, konu
ile ilgili sonraki y›llarda yap›lacak araﬂt›rmalar için de
potansiyel içerik taﬂ›mal›d›r.
4. Araﬂt›rmac›, çok tart›ﬂmal›, özellikle de iki z›t görüﬂün hipotezlerinde diretti¤i bir konu üzerinde, çözüm
üretmeyen ve o tart›ﬂman›n taraf› olacak bir çal›ﬂma
yapmaktan kaç›nmal›d›r.
5. Yap›lacak çal›ﬂma, seçilen konuda bir yenilik sunmal›d›r. Daha önce yap›lm›ﬂ benzerlerini desteklemek
üzere yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂma ço¤u zaman bir ﬂey ifade etmez, ak›lda kal›c› olmaz. Ancak, ayn› veya benzeri bir
konuda daha önce yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda metodolojik
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6. Gerek konu belirlenirken, gerekse di¤er aﬂamalarda, bilimsel kimli¤i ve klinik uygulamalardaki baﬂar›lar› ile takdir edilip sayg› gören bir araﬂt›rmac›n›n dan›ﬂmanl›¤›n› talep ederek yard›m›n› istemekten, deneyimlerinden yararlanmaktan çekinilmemelidir.[3-5]

Literatür taramas›
Araﬂt›rma konusunu belirleyen hekimin ikinci olarak saptamas› gereken ﬂey yapaca¤› araﬂt›rman›n niteli¤idir. Üzerinde araﬂt›rma yapmaya gerek duyulan konuda nas›l bir yöntemle sonuca ulaﬂ›labilece¤i belirlenmelidir. Önceki deneyimlere dayan›larak haz›rlanacak geriye dönük bir arﬂiv taramas›yla m›, farkl› uygulamalar›n veya tekniklerin karﬂ›laﬂt›r›labilece¤i ileriye yönelik
bir klinik çal›ﬂmayla m›, yoksa laboratuvar koﬂullar›nda
deney hayvanlar› üzerinde yap›lan ve fizyolojik, hücresel veya moleküler mekanizmalar› inceleyen deneysel
bir çal›ﬂmayla m›? Seçilen konu do¤rultusunda en uygun araﬂt›rma yöntemini saptamak için kapsaml› bir literatür taramas› yapmak gerekmektedir. Böylelikle,
araﬂt›rma konusu ile ilgili benzer çal›ﬂmalar incelenerek
en uygun çal›ﬂma modeli belirlenirken, ayn› zamanda,
araﬂt›rma boyunca yol gösterecek ve daha sonra araﬂt›rman›n yay›mlanmas› aﬂamas›nda sunulacak kaynaklara
da ulaﬂ›lm›ﬂ olur.[6]
Seçilen konu ile ilgili makaleleri içeren süreli yay›nlar›n bire bir incelenmesi ile kaynak oluﬂturabilecek
makalelere do¤rudan ulaﬂmak günümüzde oldukça kolaylaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r.
Seçilen konu ile ilgili makaleleri içeren süreli yay›nlar›n bire bir incelenmesi ile kaynak oluﬂturabilecek
makalelere do¤rudan ulaﬂmaya çal›ﬂmak ak›lc› de¤ildir.
Önceki y›llarda, t›bbi dergilerde yay›mlanm›ﬂ tüm makaleleri içeren medline kompakt disklerinin taranmas›
ile gerekli makalelere ulaﬂ›labilir iken, günümüzde literatür taramas› için en geçerli yol ‹nternette tarama yap›lmas›d›r. ‹nternet ortam›ndaki ilgili siteler ve arama
motorlar› ile çok say›da makalenin özetine veya kendisine, çok k›sa sürede ücretsiz veya belirli bir ücret karﬂ›l›¤›nda ulaﬂmak olas›d›r.
“United States National Library of Medicine”
(www.nlm.nih.gov) portal› arac›l›¤›yla, arama motoru
olan “MEDLINE/PubMed” (www.pubmed.gov), “PubMed Central” (www.pubmedcentral.nih.gov) ve “LocatorPlus” (www.locatorplus.gov) gibi sitelere ulaﬂ›labilir. “MEDLINE/PubMed” sitesinin arama motoruyla,
1950 y›l›ndan baﬂlayarak Index Medicus’ta dizinlenen
dergilerde yay›mlanm›ﬂ tüm yay›nlar›n özetlerine ulaﬂ›labilir. “PubMed Central” sitesinde daha kapsaml› medline taramas› yap›labilmekte, “LocatorPlus” sitesi ile de
süreli yay›nlar d›ﬂ›nda, kitaplara ve odiyovizüel materTürk Gö¤üs Kalp Damar Cer Derg 2005;13(3):298-302

yallere ulaﬂ›labilmektedir. “ClinMed NetPrints”
(http://clinmed.netprints.org) sitesinde ise henüz yay›mlanmam›ﬂ çal›ﬂmalara ulaﬂ›labilmektedir. “BioMed
Central” (www.biomedcentral.com) ve “Science Direct” (www.sciencedirect.com) sitelerine üyelikle pek
çok dergideki makalelerin tam metinlerine ulaﬂ›labilir.
Uluslararas› ‹nternet siteleri yan› s›ra ulusal siteler ile
(“www.ulakbim.gov.tr”, “www.turkishmedline.com”
gibi) de hem yabanc› hem de ulusal yay›nlara ulaﬂmak
mümkündür.
Ayr›ca, araﬂt›rma konusunu kapsayan alan veya uzmanl›k dal› ile ilgili ulusal ve uluslararas› dernek veya
kuruluﬂlar›n ‹nternet sitelerindeki (bu makalenin yay›mland›¤› derginin okuyucu kitlesi ve yazarlar›n uzmanl›k dal› göz önünde bulundurularak örneklemek gerekirse;
“www.ctsnet.org”,
“www.aats.org”,
“www.sts.org”, “www.tkdcd.org” gibi) arama motorlar›ndan da yararlan›labilir.

Araﬂt›rma ekibi kurulmas›
Kaynak toplama aﬂamas›ndan sonra s›ra araﬂt›rma
ekibi kurmaya ve kaynaklar do¤rultusunda hipotez
oluﬂturup çal›ﬂma protokolü belirlemeye gelir. Dan›ﬂman olarak belirlenen deneyimli araﬂt›rmac›dan ayr›
olarak, istekli ve gayretli genç iﬂ arkadaﬂlar›ndan oluﬂan
bir ekip kurarak iﬂ bölümü yapmak, ekip arkadaﬂlar›n›n
bilgileri ve önerileri do¤rultusunda çal›ﬂman›n geliﬂtirilmesini ve daha k›sa sürede tamamlanmas›n› sa¤lar.
Hipotez geliﬂtirilirken hem dan›ﬂman›n deneyimlerinden hem de ekip arkadaﬂlar›n›n fikirlerinden yararlanmak iﬂi kolaylaﬂt›r›r.[7]
Hipotez oluﬂturma
Çal›ﬂman›n temelini oluﬂturacak olan hipotez aç›k
ve net olmal›d›r. Bilimsel önem taﬂ›yacak kadar kapsaml›, ayn› zamanda çal›ﬂma protokolü çerçevesinde s›nan›p anlaml› sonuca var›labilecek kadar s›n›rl›, okuyucuyu ikna edecek kadar akla yatk›n olmal›d›r. Gerekirse, hipotez geliﬂtirme aﬂamas›nda yeni kaynaklara ulaﬂ›larak hipotezi destekleyen daha spesifik araﬂt›rmalardan yararlan›lmal›d›r.[7,8]
Çal›ﬂma protokolü
Hipotez oluﬂturulduktan sonra, araﬂt›rman›n niteli¤ine uygun çal›ﬂma protokolü [gözlemsel, deneysel, kesitsel (cross-sectional), geriye dönük veya ileriye yönelik kohort, olgu-denetim (case-control) çal›ﬂma protokolleri, vb.] tüm basamaklar›yla belirlenir. Haz›rlanan
protokol dan›ﬂman›n denetimine, e¤er varsa, finansman
sa¤layan kurumun onay›na sunulur.
Tüm bu aﬂamalardan sonra araﬂt›rmac›, ekibi ile birlikte uygun bir süre içinde çal›ﬂmay› tamamlamal›, istatistiksel analizler sonras› elde edilen sonuçlar› güncelli299
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sorunlar saptanm›ﬂsa, konu gündemden düﬂmüﬂ olsa bile yeni bir çal›ﬂma yapmaktan kaç›n›lmamal›d›r.
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¤ini yitirmeden bilimsel bir süreli yay›nda yay›mlanmas› için “makale” formunda yaz›ya dökmelidir.
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Makalenin ﬂekillenmesi
Çal›ﬂmay› kaleme alma iﬂi do¤al olarak araﬂt›rmay›
planlayan, yürüten ve sonuca ulaﬂt›ran araﬂt›rmac›n›n
görevi olmal›d›r. Çal›ﬂman›n bitimini takiben, araﬂt›rma
ekibinin makaledeki isim hakk› ve s›ras› tüm ekibin ve
dan›ﬂman›n görüﬂü ve onay› al›narak belirlenmelidir.
Araﬂt›rma ile do¤rudan ilgisi ve sorumlulu¤u olmayan
kiﬂiler makaleye yazar olarak al›nmamal›d›r. Çal›ﬂman›n gerektirdi¤inden daha kabar›k bir yazar listesi makalenin güvenilirli¤ini azaltacakt›r.[7,8]
Çal›ﬂman›n gönderilece¤i bilimsel derginin seçilmesi de önemli bir aﬂamad›r. Daha çok t›bbi uygulamalar ve cerrahi teknikler ile ilgili geriye dönük veya
ileriye yönelik klinik çal›ﬂmalar›n yay›mland›¤› bir
dergiye gönderilen deneysel bir çal›ﬂman›n yay›mlanma olas›l›¤› nispeten düﬂüktür. Dergi seçerken, ayr›ca,
derginin “geniﬂletilmiﬂ bilimsel at›f indeksi (SCI-expanded)” kapsam›nda olup olmad›¤›, “impakt faktör”ü
(dergide ç›kan makalelere son 2 y›lda kaç kez at›fta
bulunuldu¤unun son 2 y›lda yay›mlanan toplam makale say›s›na oran›), makale kabul etme oran› (bas›ma
kabul edilen makale say›s›/dergiye gelen tüm makale
say›s›) ve bas›m için geçen süre de göz önünde bulundurulmal›d›r. Hangi derginin SCI-expanded kapsam›nda oldu¤u “www.webofscience.com” veya “www.isinet.com” sitelerinden ö¤renilebilir. Bu sitelerden yay›mlanm›ﬂ bir makaleye kaç at›fta bulunuldu¤u da belirlenebilir.
Yaz› format›
Bilimsel dergilerin hemen hepsinde, makalelerin
hem yaz›m ﬂeklinde bir standardizasyon sa¤lamak, hem
de hakemler taraf›ndan de¤erlendirilmelerini kolaylaﬂt›rmak amac›yla kendilerine özgü birtak›m detaylar içeren yaz›m kurallar› belirlenmiﬂtir.[9] Yanl›ﬂ kelimelerin,
cümle yap›lar›n›n ve noktalama iﬂaretlerinin kullan›lmas›n›n önüne geçmek; asl›nda yanl›ﬂ olmayan, ama
anlaﬂ›l›r da olmayan, eski dildeki ve uygunsuz kelime
ve cümleleri de¤iﬂtirmek ve birﬂeyi aç›klamak için birden fazla yöntem varsa, tercih edilen versiyonu sunmak
için de bu yaz›m kurallar› gereklidir. Bu kurallara uyulmas›, makalenin editör taraf›ndan, s›rf derginin yaz›m
kurallar›na uyulmamas› gerekçesiyle geri gönderilmesinin önüne geçer. Dergilere özel bu yaz›m kurallar› d›ﬂ›nda, makale yaz›l›rken hangi dergiye gönderilecek
olursa olsun uyulmas› gereken genel baz› kurallar vard›r. Öncelikle, makale laf kalabal›¤›ndan ar›nm›ﬂ yal›n
bir dille ve mümkün oldu¤u kadar k›sa yaz›lmal›, alg›y› kolaylaﬂt›racak belli bölümlere ayr›lmal›d›r. Makalenin her bir bölümü ayr› sayfada baﬂlamal›d›r. Bu bölümler ﬂu ﬂekilde s›ralan›r:[7-10]
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Baﬂl›k
Makalenin sonuçlar›n› de¤il konusunu yans›tan, 1012 kelimeyi geçmeyen basit ve çarp›c› bir baﬂl›k tercih
edilmelidir. Buyurucu olmamal› ve genelde kabul görmeyen k›saltmalar içermemelidir:[7-10]
Özet
Özetler, makalelerin kendilerinden daha çok okundu¤u için merak uyand›racak ve makalenin de okunmas›n› teﬂvik edecek ﬂekilde düzenlenmelidir. ‹yi bir özette, öncelikle çal›ﬂma konusu okuyucuya tan›t›l›r. Sonra
amaçlar basitçe tan›mlan›r, çal›ﬂman›n nas›l yürütüldü¤ü anlat›l›r, son olarak da sonuçlar ve en önemlisi de ç›kar›mlar özetlenir. Tüm bu tan›mlar ortalama 200 kelime ile anlat›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. K›saltma, kaynak, ﬂekil, tablo ve at›f kullan›lmamal›d›r. Özetin sonuna, yaz›n›n gönderilece¤i dergi taraf›ndan isteniyorsa, taramalarda makaleye ulaﬂmay› sa¤lay›c› 3-10 adet anahtar
sözcük eklenmelidir.
Makalenin ana metninin bölümleri “IMRAD” k›saltmas›yla tan›mlanmaktad›r (Introduction, Methods,
Results and Discussion). Yani, giriﬂ, gereç ve yöntemler, sonuçlar ve tart›ﬂma bölümleri. Bu bölümler, çal›ﬂman›n niteli¤ine ba¤l› olarak kendi içlerinde alt bölümlere ayr›labilir.[7-10]
Giriﬂ
Bu bölümde, böyle bir çal›ﬂmaye neden gerek duyuldu¤u anlat›lmal›; konu hakk›nda k›sa bilgi verilmeli; gerekirse di¤er araﬂt›rmac›lar›n ilgili çal›ﬂmalar›ndan
söz edilmeli ve hipotez ortaya konulmal›d›r. Hipotezi
desteklemek üzere, çal›ﬂmada izlenecek yol konusunda
önbilgi verilmeli; fakat, veriler veya sonuçlar belirtilmemelidir. Ço¤u araﬂt›rmac› giriﬂ bölümünü olmas› gerekti¤inden uzun tutma e¤ilimindedir, çok uzun bir giriﬂ bölümü okuyucuyu s›karak makalenin tamam›n›
okumaktan vazgeçirebilir.[7-10]
Gereç ve Yöntemler
Yaz›lmas› en kolay bölümdür; çünkü, çal›ﬂma protokolü kapsam›nda, araﬂt›rma süresince ne yap›ld›ysa o yaz›lacakt›r. Ancak, bir makalenin reddinin en önemli nedeni de zay›f veya yetersiz yaz›lm›ﬂ bu bölüm olabilir.
Bir makalede sunulan verilerin güvenilirli¤ini de¤erlendirmek isteyen bir okuyucu, araﬂt›rman›n nas›l
yürütüldü¤ünü, tasar›m›n› ve veri toplamak için kullan›lan yöntemleri ö¤renmek isteyecektir. Gereç ve yöntemler bölümünde nelerden bahsedilmesi gerekti¤ini
belirlemek için bir araﬂt›rmac›ya yol gösterecek iki temel ilke vard›r: Birincisi, araﬂt›rmay› aynen tekrarlamak için gerekli tüm ayr›nt›lar›n bu bölümde verilmesi
gerekti¤idir. Deneysel veya gözlemsel örneklerin seçimi aç›kça tan›mlanmal›; örne¤in, deneysel bir çal›ﬂmaTurkish J Thorac Cardiovasc Surg 2005;13(3):298-302
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Bu bölümde, oluﬂturulan hipotezi kan›tlamak için
toplanan delillerin nas›l de¤erlendirildi¤i de okura sunulmal›, tercih edilen istatistiksel de¤erlendirme yöntemleri, tercih nedenleriyle birlikte belirtilmelidir.[7-10]
Sonuçlar
Sonuçlar metinde, tablo ve ﬂekillerde bir mant›k dizisi içerisinde verilmelidir. Tablo veya ﬂekillerde sunulan tüm veriler metinde tekrarlanmamal›, yaln›zca
önemli gözlemler belirtilmeli veya özetlenmelidir. Okuma kolayl›¤› aç›s›ndan sonuçlar bölümü altbaﬂl›klarla
verilebilir. Bulgular›n sunulma yeri sonuçlar bölümüdür, sonuçlarda bahsedilmeyen bir bulgu kesinlikle tart›ﬂmada veya özette verilmemelidir. Basit ve kolay okunabilen tablo, ﬂekil ve grafikler kullan›lmal›d›r; iyi haz›rlanm›ﬂ olmalar› makalenin yay›mlanma ﬂans›n› art›r›r.[7-10]
Tart›ﬂma
Tart›ﬂma bölümü, çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n yorumland›¤› ve daha önce yay›mlanm›ﬂ çal›ﬂmalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bölümdür. Giriﬂ veya sonuçlar bölümünde verilen ayr›nt›l› bilgi bu bölümde tekrarlanmamal›d›r. Okuyucuda “bu makalede yeni birﬂey yok” düﬂüncesini ça¤r›ﬂt›rmamal›; orijinal olmayan, tahmin edilebilen ve
bulgularla desteklenmeyen ç›kar›mlara gidilmemelidir.
Çal›ﬂman›n yeni ve önemli yönleri vurgulanmal›d›r. Çal›ﬂmada var›lan sonucun bir önsonuç mu yoksa kesin
sonuç mu oldu¤u belirtilmelidir. Yorumlar ile çal›ﬂman›n amaçlar› aras›ndaki ba¤lant› verilmeli, ancak verilerin yeterince desteklemedi¤i yorum ve yetersiz ifadelerden kaç›n›lmal›d›r. Bulgular›n anlamlar› ve s›n›rlar›, gelecekte yap›lacak araﬂt›rmalara yönelik taﬂ›d›klar› anlamlar belirtilmelidir. Elde edilen sonuçlar›n konu ile ilgili di¤er çal›ﬂmalarla iliﬂkileri verilmelidir. Araﬂt›rmac› dürüst ve tarafs›z davranabilmeli; elde etti¤i sonuçlar
ile çeliﬂen sonuçlara ulaﬂan çal›ﬂmalar mevcutsa onlardan da bahsetmeli ve farkl› sonuçlar›n nedenlerini irdelemelidir. Önceki çal›ﬂmalarda metodolojik hatalar, eksiklikler saptan›rsa, bunlar spekülasyondan kaç›n›larak
dikkatle tart›ﬂ›lmal›d›r. Makaleyi de¤erlendirecek hakemin söz konusu eski çal›ﬂmalar›n yazarlar›ndan biri olTürk Gö¤üs Kalp Damar Cer Derg 2005;13(3):298-302

ma olas›l›¤› göz ard› edilmemelidir.
Tart›ﬂma bölümü gere¤inden fazla uzat›lmamal›d›r.
Bulgular›n klinik uygulamaya uyarlanabilirli¤i muhakkak aç›klanmal›d›r. Uzun süreli takip içeren çal›ﬂmalarda takip süresi de tart›ﬂ›lmal›, öngörülmeyen ama bulunan sürpriz sonuçlar›n tart›ﬂ›lmas› unutulmamal›d›r. Ç›kar›mlar aç›k, kesin, haddini aﬂmayan, sonuçlar ile tamamen uyumlu ve çarp›c› olmal›d›r. Unutulmamal›d›r
ki, verileri hem geçerli hem de ilginç olan birçok makale hatal› veya çeliﬂkili tart›ﬂma bölümleri nedeniyle yay›mlanmadan sahiplerine geri gönderilir.[7-10]
Kaynaklar
‹deal kaynak say›s› 20-40 aras›d›r. Dergilerin ço¤u
25’ten fazla kayna¤› kabul etmez. Kaynaklar›n sadece
güncel olmas› de¤il, araﬂt›rma yap›lan konuda yap›lm›ﬂ
en önemli çal›ﬂmalar› da (eski tarihli olsalar bile) içermesi gerekti¤inden kaynak seçiminin dikkatle yap›lmas› gerekir.
Çal›ﬂmalar hakk›nda sadece yüzeysel bilgi içerdikleri için özetleri kaynak olarak kullanmaktan kaç›nmak
gerekir. Yay›mlanmak üzere kabul edilmiﬂ, ancak bas›lmam›ﬂ kaynaklar kullan›l›rken “bask›da” olduklar› belirtilmeli ve kullan›lmak üzere sahiplerinden yaz›l› izin
al›nmal›d›r. Yay›mlanmak için gönderilmiﬂ, ancak henüz yay›na kabul edilmemiﬂ kaynaklar, yine sahiplerinden yaz›l› izin al›narak “yay›mlanmam›ﬂ gözlemler”
ﬂeklinde tan›mlanarak kullan›labilir.[7-10]

Sonuç
Makale yazma, özellikle deneyimsiz araﬂt›rmac›lar
için güç bir iﬂ olabilir. Belki de en büyük engel, o araﬂt›rma ile çok uzun zamandan beri iç içe olmak, üretilen
verileri ve onlar›n analizini fazla kan›ksamakt›r. Araﬂt›rmadan ç›kan sonuçlar aç›k oldu¤u halde, makale yazman›n a¤›rl›¤› araﬂt›rmac›y› makaleye okuyucular›n gereksiniminden daha az›n› koymaya itebilir. Bu e¤ilime
kap›lmamak için baz› kolayl›klar bulunabilir: Öncelikle, bir bilimsel makale üzerindeki çal›ﬂma aral›ks›z sürdürülmemelidir. Makalenin önkopyas› birkaç haftal›¤›na bir kenara b›rak›labilir. Yeniden ele al›nd›¤›nda, ilk
bak›ﬂta belirgin olmayan baz› yanl›ﬂlar aç›¤a ç›kabilir.
‹kinci olarak, çal›ﬂma ekibinden bir meslektaﬂ›n makaleyi incelemesi do¤ru olur; araﬂt›rmac›n›n düﬂünemedi¤i baz› tan›m veya aç›klamalara gerek oldu¤unu fark
edebilir. Bazen de çal›ﬂma ekibinde olmayan, hatta ayn› merkezde bile çal›ﬂmayan bir baﬂka meslektaﬂ›n makaleyi okuyup de¤erlendirmesi umulmad›k yararlar
sa¤layabilir. Makalenin son hali mutlaka dan›ﬂmana da
gösterilmeli ve önerileri do¤rultusunda gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Araﬂt›rmac›, hem araﬂt›rmay› gerçekleﬂtirme aﬂamas›nda, hem de araﬂt›rmay› makale haline getirme aﬂa301
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da kullan›lan deney hayvan›n›n türü, yaﬂ›, cinsiyeti,
a¤›rl›¤› veya fizyolojik durumu gibi ayr›nt›lar›n tümü
belirtilmeli; klinik bir çal›ﬂmada ise hastalar›n seçildi¤i
popülasyon, hastalar›n çal›ﬂma grubuna dahil edilme
veya grup d›ﬂ› b›rak›lma gerekçeleri gibi ayr›nt›lar anlat›lmal›d›r. ‹kinci temel ilke ise, araﬂt›rma yöntemlerinin ve prosedürlerin yeterli derecede tan›mlanmas›d›r.
Tan›mlanm›ﬂ yöntemlerin (istatistiksel yöntemler dahil)
kaynaklar› verilmeli, yay›mlanm›ﬂ ancak iyi bilinmeyen
yöntemler aç›kça ifade edilmeli, yeni veya modifiye
edilmiﬂ yöntemler tan›mlanmal›, kullan›l›ﬂ nedenleri
belirtilmelidir.
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mas›nda tüm ad›mlar› sab›rla, özenle ve dikkatle atmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki, üstünkörü yap›lan çal›ﬂmalar
ve aceleyle haz›rlanan makaleler hakemlerin de okuyucular›n da gözünden kaçmaz.
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