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“Publish or vanish” “Yayın yap veya 

yok ol”

 Bireysel araştırmanın amacı yayındır

 Bilim Felsefesinin Temel Varsayımı: Özgün 

araştırma yayınlanmalıdır. 

 Bilim adamları yayınlarıyla değerlendirilir 

ve bilinirler  (İyi ve çok hasta bakma, 

sempatiklik, zeka, yetenek pek dikkate 

alınmaz)
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 Musluk tamircisi, ticaret erbabı veya 

mühendis: ne yaptığını yazması gerekmez.

 Fakat bilim adamı ne yapıldığını, nasıl 

yapıldığını ve ondan neler öğrenildiğini 

yazılı olarak belgelemelidir. 

 Anahtar kelime : “Yeniden üretilebilirlik”
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Bilimsel yazım nedir?

 Açıklık -Yeni bilgi içeren yazılar ana 

dergilerde kabul edilir. 

 Makale ses vermeli – atıf almalı

 Mesajlar açık, basit ve iyi sıralanmış olmalı 

(Süsleme olmamalı )

 Makalenin dili : İngilizce (hemen hemen) 

bilimin evrensel dili olmuştur. 
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Bilimsel yazım nedir?

 Bütün bilim adamları İngilizceyi hassasiyetle 

kullanmayı öğrenmelidir (E. Garfield)

 En iyi İngilizce, en az sayıda kısa kelimelerle 

anlam veren İngilizce’dir.

 Edebi sanatlar ve benzetmeler bilimsel 

yazımda çok nadiren kullanılır
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 šÖnceki metinleri köštüŸ dŸüzenlenmiş, karma 
karışık  yazılmış olan Dr. Smith, benim 
dergilerimden birine birdenbire iyi yazılmış, iyi 
hazırlanmış bir metni göšnderdi.  Yeni metni 
inceledikten sonra ona şunu yazmıştım: Dr. 
Smith, •çok gŸüzel yazılmış makalenizin dergide 
yayına kabul edildiğini bildirmekten mutluyuz. 
Fakat, Söšyleyin, bunu sizin i•çin kim yazdı! 
demekten de kendimi alamadım.

 Dr. Smith cevap verdi: Makalemi kabul edilebilir 
bulduğunuz iç•in •çok mutluyum. Fakat sšöyleyin, 
onu sizin iç•in kim okudu?
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Tarihçe

 İlk dergiler 300 yıl önce 

 IMRAD (Introduction- Methods-Results-

Discussion) son 100 yılda geliştirilmiş

 Kaya resim ve yazıtları 

 İlk kitap, Tufan olayını Keldani dilinde 

anlatan  MÖ 400 yılında yapılmış bir 

kiremit tablet
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Tarihçe

 M.Ö. 2000 yılında papirus 

 M.Ö. 190 hayvan derisi

 Yunanlılar Bergama’daki kütüphanede   

M.S. 40 yılında 200.000 cilt kitap

 M.S. 105 kağıdın keşfi- Çinliler 

 M.S. 1100 Matbaa - Çinliler

 1455 Gutenberg- İlk İncil basımı (Hatalar 

varmış)
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Tarihçe

 İlk bilimsel dergiler

◦ 1655 Journal des Scavans / Fransa

◦ Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London /İngiltere

 Halen dünyada 50-60 bin (???) bilimsel ve 

teknik dergi yayımlanır. 

 Bunlardan 14-15 bin kadarı tıbbi dergidir
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IMRAD

 İlk dergiler Olgu Sunumları (şunu gördüm 
bunu gördüm) yayımladılar. 

 Pasteur deneylerini ayrıntılı anlatırdı. 
(deneylerin tekrarlanabilirliği)

 1930 Sulfonamidler, 1939 penisilin, 1944 
Streptomisin

 1957 Ruslar Sputnik’i uzaya fırlattı 

 Rus korkusu, mucize ümidi ile ABD Bilimsel 
araştırmalara milyon $’lar akıttı

 Para bilim üretti, Bilim de makale 
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IMRAD

 Hangi problem incelendi?                           

Cevap: Introduction 

 Problem nasıl incelendi?                             

Cevap: Methods

 Neler bulundu?                                

Cevap : Results 

 Bulunanlar ne anlam taşır?                     

Cevap : Discussion 
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BİLİMSEL MAKALE NEDİR?

 -Kötü bir araştırma raporu 

- Belli başlı bir dergide yayınlanmışsa;                             

geçerli bir yayın olur

 -Çok iyi hazırlanmış bir araştırma raporu -

-Yanlış yerde yayınlanmışsa,                    

geçerli bir yayın olmaz
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Kabul edilebilir temel bir bilimsel 

yayın:
 Gözlemleri değerlendirme

 Deneyleri tekrarlama

 Entelektüel işlemleri değerlendirme imkanı 
verecek

 Yeterli bilgi içeren

 İlk açıklama (Original)  olmalıdır.

 Ulaşılabilirlik:  Tanınmış indekslerin 
taramasına uygun-hazır olmalıdır. (Current
Contents, Index Medicus, Excerpta Medica
vb)

9.02.2020 13



Tam metin okunmalı

9.02.2020 14



Bilimsel Makalenin Düzenlenmesi 

 IMRAD

 Bilimsel makale edebi bir eser değildir. 

 Bilimsel yazımda iddialı kelimelere yer 
yoktur

 Tarama/değerlendirme makalesi-Review-
Derleme : Malzemelerin tümü önceden 
yayımlanmasına rağmen yeni sentezler, yeni 
fikirler ve teoriler ortaya çıkar.

 Konferans raporu, Toplantı Özetleri:            
Temel Yayın Değil
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BAŞLIK NASIL HAZIRLANIR?

 İlk izlenimler güçlü izlenimlerdir; bu 

nedenle başlık iyi tasarlanmalıdır. 

 Başlığın önemi: başlığı binlerce kişi okur, 

makalenin tamamını çok az kişi okur. 

 Yanlış başlık : En sık hata- Kelimelerin 

hatalı sıralanması

 İyi bir başlık : Makalenin içeriğini en az 

sayıda kelime ile, en uygun yansıtan kelime 

dizisi
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Başlık Uzunluğu

 Genel ifadeler olmamalı (Brusella üzerine 

çalışmalar)

 Uzun başlıklar kısalardan daha az 

anlamlıdır 

 Kötü bir başlık: “Bir obje ile ortamı veya 

objenin belli parçaları arasında renk zıtlığı 

üreten yeni bir yolda mikroskobik 

araştırmaya katkılar üzerine” 
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Başlık

 “Hastalarımızın değerlendirilmesi”,            
“Üzerine araştırma”

 “Antibiyotiklerin bakteriler üzerine etkileri” 
çok genel

 “Bakterinin çeşitli türleri üzerinde belli 
antibiyotiklerin etkileri konusunda 
öngözlemler” 

 “Steptomisin M.Tuberculosis üzerine etkisi”

 “Çeşitli antifungallerin C.albicans ve A. 
fumigatus üzerine etkisi”

 Kelime sırası önemli (İngilizce’de)
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ETİKET OLARAK BAŞLIK

 Başlık bir etikettir

 Çok az sayıda dergi başlığın tam bir cümle 
olmasına izin verir.

 Başlık daha basit ve kısadır. Kelime sırası 
önemlidir. 

 Running title “süren başlıklar”

 Kısaltmalar : Kimyasal formüller içermez.

 ACE, DNA, HCL Editörün izniyle 
kullanılabilir

 En iyi kural başlıkta kısaltmadan kaçınmaktır
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Yazar ve adresleri sıralaması

 Sıralama : Kolay!!!!!! Çok düşman üretir. 

Can dostları düşman olur. Kim hangi 

sırada olacak? 

 Doğru sıralama için genel bir kural yok. 

 En son yazar-aktif olsun olmasın- Direktör, 

Başkan 

 Sıralamayı çalışma planlanırken belirlemek 

ve ilgililere bildirmek en iyisi
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Yazar sıralaması

 İlk yazar:  Araştırmanın tamamını veya 

çoğunu yapan ve yazan kişi.

 Laboratuarda kirli tüpleri yıkayan 

teknisyen?

 Yeni eğilim- hak etmeleri kaydıyla - Genç 

bilim adamlarına ilk ismi vermeleri
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YAZARLIĞIN TANIMI

 Çalışmayı tekrarlayan ve 

gerçekleştirilmesine aktif olarak katılan 

kişiler

 İlk yazar : Deneyimli yazar

 İkinci yazar : Esas işbirliği yapan

 Üçüncü yazar : İkinciye eşdeğer ama 

katkısı muhtemelen daha az
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Yazarlık

 İç içe olmadığın araştırmayı anlatan 

makaleye isminin konmasına izin verme ve 

isminin konulmasını isteme!

 Yazar araştırma sonuçlarında entelektüel 

sorumluluğu olan kişi olarak 

tanımlanmalıdır.

 İsmi olan her yazar çalışmaya önemli 

katkıda bulunmuş olmalıdır 
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 Yazar isim ve sırası çalışma başlamadan 

önce kararlaştırılmalıdır. 

 Daha sonra değişiklik olabilir ama 

isimlendirmeyi en sona bırakmak akıllıca 

olmaz.

 “Yayınla – veya – yok ol” sendromu = 

“Publish or Vanish”

9.02.2020 26



Yazarlık Hakkı

 Bilim Adamı A – Teknisyen B (Tek isim A, 

teknisyene teşekkür)

 Teknisyen B’nin teklifi ile makale 

oluşmuşsa: Yazarlar A+B 

 Ufak yardımı olan bilim adamı C’ye 

teşekkür

 Bilim Adamı C yeni bir öneriyle sonuçlar 

ve tartışmayı etkilerse: Yazarlar A+B+C 
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Yazarlık kriterleri
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Yazarlık 
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KISA ÖZET

 Makalenin küçültülmüş bir biçimi 

 250 kelimeyi geçmemeli 

 Kişinin dokümanı bütünüyle okumaya 

ihtiyaç duyup duymayacağına karar 

verdirir. 

 Kısa özet indekslendiği veri tabanlarında 

da okunacaktır. 
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KISA ÖZET

 Araştırmanın kapsamı ve esas amaçlarını 

belirtmeli

 Kullanılan metodolojiyi tanımlamalı

 Bulguları özetlemeli 

 Ana sonuçları vermeli

 -di’li geçmiş zamanla yazılmalı

 Kaynaklara atıf yoktur 

 Makalede belirtilmeyen sonuçları içermez.
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KISA ÖZET TİPLERİ

 Kısa özet kendi başına yayınlanacak , Kendi 
kendine yeterli olmalı

 Uzun terim birkaç defa geçmeyecekse 
kısaltma yapmayın 

 Kelime tasarrufu-ilgisiz ayrıntı verme (E=mc2) 

 Açık ve basit olmalı

 Çoğu zaman hakemler kısa özeti okuduktan 
sonra makale hakkında vereceği karara 
yaklaşır. 

 Çünkü değerlendirmeci kısa dikkat süresine 
sahiptir. 
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KISA ÖZET

 İyi bir kısa özeti iyi bir makale izler.

 Her kelimeyi dikkatlice izleyin.

 100 kelimeyle anlatabileceğiniz bir konu 

için 200 kelime kullanmayın

 Anlamı gizli kelime kalabalığı- □ Red 

kutusu işaretlenir. 

 Deneyimli araştırmacılar başlık ve kısa 

özeti makaleyi yazdıktan sonra belirler
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GİRİŞ

 Çalışma daha devam ederken yazmaya başla

 Çalışma daha bitmeden sonuçlardaki 
uyumsuzluklar anlaşılabilir. 

 Çalışma devam ederken ortak yazarlara 
danış 

 Girişin amacı yeterli ölçüde temel bilgi 
vermektir. 

 Yapılan çalışmanın gerekliliği ve mantığını 
vermelidir. 

 Makaleyi yazmadaki amaç nedir?

 Geniş zamanda yazılır (Dilbilgisi olarak)
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İYİ BİR GİRİŞ

 Araştırılan problemin niteliği ve kapsamı 

 Okuyucuyu yönlendirmek için ilgili 

yayınlar değerlendirilir. 

 Araştırma yöntemi belirtilir.

 Araştırmanın ana belgeleri

 Bulguların ortaya çıkardığı ana sonuçlar 
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KURALLARIN NEDENLERİ

 Girişin amacı makaleyi tanıtmaktır. 

 En önemlisi “problemin tanımı” çözüm 

kancası”

 Okuyucu problemin ne olduğunu ve sizin 

çözmek için nasıl hareket ettiğinizi 

anlamalıdır. 
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ATIF VE KISALTMALAR

 Konuyla ilgili makaleler girişte sona doğru 

söylenmeli

 Özel terim ve kısaltmaların en uygun 

tanımlanacağı yer giriştir.

 Atıflar sırayla olacak. 
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MATERYAL VE METOT (GEREÇ VE YÖNTEM)

 Çalışmada kullanılan yöntemin ayrıntılarını verin

 Dikkatli yazılmalı

 Bölümün çoğu- di’li geçmiş zamanda yazılmalı

 Asıl amaç konuyu bilen bir kişinin bu deneyleri 
tekrarlayabileceği ayrıntıları vermektir. (Yeniden 
üretilebilirlik)

 Okuyucuların çoğu bu bölümü atlayacaktır 
(ilgilenmediklerinden veya zaten bildiklerinden) 

 Ancak hakemler bu bölümü büyük bir dikkatle okur

 Yöntemde kuşku varsa sonuçlar ne kadar parlak 
olursa olsun o makale reddedilir 
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MATERYAL - GEREÇ 

 Kesin teknik özellikler ve miktarlar

 Kaynak (firma, şehir, ülke) (Ticari ismi?)

 Hazırlama yöntemi 

 Kimyasal ve fiziksel özellikler (CV %)

 Deney hayvanı, bitki ve mikroorganizmalar (cins, 
tür,suş)

 Yaş, cinsiyet, genetik ve fizyolojik durumlar tarif 
edilmeli 

 “Bilgilendirilmiş onam” izni ifadesi (dergi zorunlu 
tutuyorsa)

 Derginin “Instructions to Authors-Yazarlara bilgi” 
kısmını iyi incelemiş olmalısınız
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METHODS -YÖNTEMLER

 Başlıklar alt başlıklar olabilir. (Sonuçlardaki alt başlıklara 
uyumlu olmalı) 

 Ölçümler ve Analiz: tam ve  hatasız olan “yemek kitabı” 
tarifine benzer Nasıl? Ne kadar? açıkça belirtilmeli

 İstatistiksel Analiz: yorumsuz ve kaynak gösterilmeden 
verilir. 

 Yöntem yeniyse tam ayrıntılarını ver.

 Yöntem standart (?) bir dergide yayınlandıysa kısaca 
özetle kaynağa atıf yap.

 Sonuçlar-Results bölümü bilgilerini Materyal-Metot 
bölümüne karıştırmayın (sık yapılan hata)
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METHODS

 Konuyu bilen bir meslektaş (yazarlardan 
değil) materyal-metodu okuyup kritik etmeli 
(dergiye göndermeden önce)

 Dilbilgisi ve noktalama hataları her zaman 
ciddi değildir. 

 Fakat Materyal-Metot’da İngilizcenin hassas 
kullanımı bir zorunluluktur.  

 Dahil etme ve hariç bırakma kriterleri 

 “Bilgilendirilmiş onam” ifadesi ve “Etik kurul 
onayı” ifadesi bulunmalıdır
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SONUÇLAR

 Yöntemlerden bahsetmeyin

 Sonuçlar –di’li geçmiş zamanda sunulmalıdır. 

 Verilerin tümünü tekrarlamak yerine seçenek 

vermeli

 “Aptal gerçekleri toplar, akıllı kişi seçer” 

 Tekrarlı bulgular Tablo veya Grafiklerde 

verilmelidir

 Uygun istatistikler kullanılmalı

 Süslemesiz kısa ve hoş olmalı (açık ve basit)
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SONUÇLAR

 Makalenin önceki kısımları sonuçları 

neden ve nasıl elde ettiğimizi söylemek 

için tasarlanmıştır. 

 Makalenin sonraki kısmı tartışma bunların 

ne anlama geldiğini anlatmak içindir. 

 Makalenin tümü sonuçlar temelinde 

ayakta durduğu için, sonuçlar “kristal 

berraklığı”nda olmalıdır.
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TEKRARDAN KAÇININ

 En önemli hata Şekil ve Tablolarda açıkça 

sunulan verilerin metinde tüm ayrıntısıyla 

tekrar verilmesidir. 

 Tablo ve şekillere atıf yaparken içeriklerini 

kısaca belirtin, çok uzun açıklamalar 

yapmayın.
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TARTIŞMA

 Yazması en zor kısımdır 

 Birçok makale geçerli ve ilginç olmasına 

rağmen tartışma kısımları nedeniyle Dergi 

Editörlerince reddedilir. 

 Çok uzun ve laf dolu tartışma iyi değil

 Konuya, sonuçlara ve benzer çalışma 

verilerinin birlikte yorumlanmasına 

odaklanmalı
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TARTIŞMANIN BİLEŞENLERİ

 Sonuçların gösterdiği ilkeleri, 
genelleştirmeleri ve ilişkileri sunmaya 
çalışın (tartışın-sonuçları tekrarlamayın)

 İstisnalara ve ilgi kuramadıklarınıza ve 
uzlaşma olmayan noktalara işaret edin. 
Asla uyumlu olmayan verileri örtmeye 
çalışmayın.

 Sonuçlarınızın veya yorumlarınızın evvelce 
yayınlanmış çalışmalarla nasıl uyum içinde 
olduğunu (veya zıt olduğunu) gösterin.
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 Çalışmanın teorik yönlerinin yanında, olası 

pratik uygulamalarını da tartışın.

 Vardığınız neticeleri olabildiğince açık 

ifade edin. 

 Kanıtlarınızı her sonuç için özetleyin.
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 Tartışmada fiilin zamanı geçmiş (kendi 

sonuçlarınız) ve geniş zaman (yerleşmiş 

bilgiler) arasında gidip gelmelidir. 

 Tartışma çalışmanın önemini belirten kısa 

bir özet veya sonuç ile bitmelidir. 

 İddialı sonuçlara varmayın.
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 Yapabileceğiniz en iyi şey doğruların 

sadece bir bölgesine noktasal bir ışık 

tutmaktır.

 Verilerinizden hareketle çok geniş ve 

genel sonuçlara ulaşırsanız (tüm gerçek) 

cahillik etmiş olursunuz. 
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TEŞEKKÜR

 Teknik yardım için

 Özel donanım veya diğer malzemelerin 

kaynağına

 Proje desteği, burs desteği gibi maddi 

katkılar için 

 Gözden geçirerek “Dil” yönünden 

düzeltme için
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KAYNAKLAR

 Sadece yayınlanmış olan önemli kaynakları 

sıralayın 

 Yayımlanmış veriler, kısa özetler, Tezler’e 

atıf yaparak kaynaklar kısmını boşuna 

doldurmayın. Böyle bir kaynak mutlaka 

gerekliyse metne parantez içinde veya 

dipnot olarak ilave edin. 
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KAYNAK TARZLARI

 62 bilimsel dergiye bakılmış, 33 değişik 

türde kaynak yazılımı bulunmuş (1978)

 Önce tüm kaynak adlarını en ayrıntılı 

olarak yazın, sonra göndereceğiniz dergiye 

uyarlayın.

 Çünkü göndereceğiniz dergide 

reddedilebilir. 

 “Yazarlara Direktiflere” göre düzenleyin. 
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 Kaynaklar derginin istediğinden çok farklı ise 
dikkatsizliğinizin açık bir delili 

 Sonsuz sayıda kaynak gösterme biçimi olmasına 
rağmen pek çok dergi 3 genel şekilden birini 
tercih eder.

 - isim ve yıl : “Smith and Jones (1950)”

 “Smith et al. (1970)” 

 - Alfabetik liste numarasına göre 

 - Atıf sırasına göre “Streptomisin ilk olarak 
1945’te kullanıldı (13).   
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 Vancouver sistemi =Biomedikal dergilere 

gönderilecek metinler için “uniform 

kurallar” yüzlerce dergi bu kuralları 

kullanır.
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Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals: Ethical Considerations in the Conduct and Reporting of 

Research: Authorship and Contributorship

 Authorship credit should be based on 

◦ 1) substantial contributions to conception and 

design, acquisition of data, or analysis and 

interpretation of data; 

◦ 2) drafting the article or revising it critically for 

important intellectual content; and 

◦ 3) final approval of the version to be published. 

 Authors should meet conditions 1, 2, and 3.
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DERGİ BAŞLIĞI KISALTMALARI

 Journal = J

 Physiology = Phsiol

 Science = Sci 

 Biochemistry = Biochem   

 Annals = Ann 

 Index Medicus’a göre kısaltma yapılabilir 
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TABLOLAR

 Kural olarak verileri metin içinde, tabloda 

veya şekillerde sunun.

 Aynı verileri asla birden fazla şekillerde 

sunmayın

 Tekrarlı veriler sunmak zorunda değilseniz 

Tablo yapmayın

 Sayıları sunarken sadece anlamlı rakamları 

verin
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TABLO

 Tablolaştırılacak malzeme nasıl düzenlenir?

 Veriler öyle düzenlenmelidir ki benzer 

elemanlar karşıya doğru değil, aşağıya 

doğru okunsun.

 İyi bir tablo : aşağıya doğru okunur, 

verilerin anlamına yeterince açıklık 

kazandıran başlık içerir, açıklayıcı dipnot 

var
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 Tablo başlığı kısa ve öz olmalı, gereksiz 

kelimeler kullanılmamalı, iki veya daha fazla 

cümle içermemeli.

 Her tablo kendini açıklayacak açıklama ve 

dipnotlara sahip olmalı.

 Derginin tablo hazırlama ile ilgili 

önerilerini dikkate alın.
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GÖRSEL MALZEME

 “Bir kitabın 100 sayfada ortaya koyabildiğini bir 
resim anında verebilir.”    I. S. Turgenev

 Tablolaştırılması gereken veriler şekil haline 
sokulmamalıdır. 

 Grafik veya Tablo verilere ek önem kazandırmaz.

 Bilimsel verileri süsleme teşebbüsü başarısızlığa 
mahkumdur.

 Grafik mi Tablo mu? Eğer veriler ilginç bir resim 
oluşturarak öne çıkma eğilimi gösteriyorsa grafik 
kullanın.

 Nadiren hem tablo hem grafik gerekir. 
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Gereksiz şekil örneği
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 GRAFİK NASIL ÇİZİLİR

 Fotoğraflar JPG veya JPEG formatında 

olmalı



 METNİN SAYFA DÜZENİ

 Minimum 2,5 cm boşluk

 Son gözden geçirme
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DERGİ SEÇİMİ

 Sizin konunuzda yayın yapan dergileri belirleyin

 Dergilerin birkaç sayısındaki “içindekiler”e bak 

 PubMed’e anahtar kelimeleri girip tara

 TÜBİTAK sayfasında Uluslar arası Yayın Teşvik 
Programında A, B, C dergileri bul

 Yanlış dergi – “Dergimiz için uygun değildir” 
(haftalar, aylar sonra denebilir) 

 İlgi alanı dışında ise, yazı metni kötü veya haksız 
değerlendirme ile karşılaşabilir. 

 Yazı kabul edilse bile kimse okumaz “Core
Journals” 
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Etik-Ahlaki sorunlar

 Çift yayın, eğer uygun yayım hakkı elde edilmişse 
yasal olabilir. 

 Fakat evrensel olarak, bilim ahlakı açısından •çok 
büyük bir günah olarak kabul edilir.

 Aynı fikir veya verilerin �çeşitli uluslararası veya 
ulusal dergilerde tekrarlı yayımı, bilimsel kısırlığı 
yansıtır ve kişinin kendi reklamını yapması için 
ahlaki ortam kabul edilen bilim ortamının 
sömürülmesi demektir

 Kendi kendinin fikirlerini tekrarlı kullanma, bilimsel 
tarafsızlık ve tevazu eksikliğini gösterir
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Ahlak, haklar ve izinler

 Yayın yaparken yasal ve etik ilkeler 

gözönüne alınmalıdır

 Özgünlük – Sahiplik

 Bir başkasının çalışması ve hatta bazen 

kendi çalışmamız yeniden yayımlanacaksa 

belli bazı izinlerin alınması zorunludur

 Copyright Transfer Agreement Form

 Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi
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Editörlerin izni

 Makalenizin tamamını veya önemli bir kısmını 
başka bir dergide yeniden yayımlayacaksanız 
editörler izin vermeyecektir

 Böyle bir izin herhangi bir şekilde elde 
edilmiş olsa bile, ikinci derginin editörü 
önceki yayının farkında ise yayımlamayı red
edecektir. 

 Normal olarak, editörün izni (veya yayım 
hakkı sahibi adına kim bu görevi yapıyorsa) 
sadece, eğer yayım temel olmayan bir 
dergide yapılacaksa verilecektir.
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İYİYAZMANIN ON EMRİ

1. Each pronoun should agree with their 

antecedent.

2. Just between you and I, case is important.

3. A preposition is a poor word to end a 

sentence with. (Incidentally, did you hear about 

the streetwalker who violated a grammatical rule?

She unwittingly approached a plainclothesman, and 

her proposition ended with a sentence).

4. Verbs has to agree with their subject.

5. Don’t use no double negatives.
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6. Remember to never split an infinitive.

7. When dangling, don’t use participles.

8. Join clauses good, like a conjunction 

should.

9. Don’t write a run-on sentence it is 

difficult when you got to punctuate it so 

it makes sense when the reader reads 

what you wrote.

10. About sentence fragments.
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 DERGİNİN PRESTİJİ

 SCI, SCI-Expended, Index Medicus’a giren 

 Impact Factor (0.35- 2.4-5-15)

 TÜBİTAK Yayın Teşvik Programı

◦ A grubu, 

◦ B grubu, 

◦ C grubu 
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Vaka takdimi
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