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 Kişilerin, kurumların  ve ülkelerin bilimsel 
düzeyini belirleyen birkaç kriter vardır

 Bilimsel makale

 Bildiri

 Kitap

 Seminer

 Patent   vb.

 Bunlar içinde temel değer Bilimsel makale’dir
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 Bilimsel makale, bir araştırmanın 
sonuçlarının;
◦ açık, 

◦ basit, 

◦ iyi düzenlenmiş ve 

◦ tekrar edilebilir düzeyde iyi detaylandırılmış 
anlatımıdır.
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 Hangi problem incelendi? Cevap: Introduction



 Problem nasıl incelendi?     Cevap: Methods

 Neler bulundu? Cevap : Results
 Bulunanlar ne anlam taşır? Cevap : Discussion 
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 Çalışmanın sonuçları: Sayılar yığını ve 
anlamlılık düzeyleri (P değerleri)

 Ham veriler olduğu gibi verilemez

 Bu bölümde  yöntemlerle ilgili açıklama 
ve yorum yapılmamalıdır!!!

◦ Açıklamalar……Materyal ve Metod bölümünde

◦ Yorum ve düşünceler…. Tartışma bölümünde
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 Araştırma konusu için kritik önemi olmayan verileri 

sunmaktan sakın (Cevabı arayan soruyu 

yanıtlamaya yardımcı olmayacak veriler)

 Bazı araştırmalarda (Araştırmaların çoğunda) 

Sonuçlar / Results bölümünde asla yorum 

yapılmaz.

 Ancak çok uzun makalelerde Bulgular verilip 

arkasından yorumu yapılabilir. Böylece 

okuyucunun her bulguyu daha iyi anlaması 

sağlanır. 
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 Ana bulgularınızın mantıklı bir sıra ile verilen bir özeti 
bulunmalı

 Figür, grafik, fotoğraf, harita, tablo vb. metin-dışı 
elementler bulunabilir

 Ham veriler yazının sonuna eklenmemelidir.

 Sonuçlar –di’li geçmiş (Simple Past tense) zaman 
kipinde verilmelidir.
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 Verilerin tartışılması veya yorumlanması

 Verilerin alt yapısını oluşturan bilgileri (Background 
information) vermek (Bunlar Giriş/Introduction 
kısmında verilmeliydi)

 Olumsuz, negatif sonuçları görmezlikten gelmek. Eğer 
bazı veriler hipotezinizi desteklemiyorsa onları 
görmezlikten gelmeyin. Tartışma bölümünde bunun 
düşündüğünüz nedenlerini açıklarsınız.
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 Ham veri veya ara hesaplamaların sonuçlarını vermek. 
Eğer çok gerekli ise yazının sonunda ek olarak 
verilebilir.

 Aynı veri veya bilgileri tekrarlamak. 

 Şekilleri tablolarla karıştırmak. Lütfen düz yazı dışındaki 
kısımları uygun bir şekilde etkietleyiniz.
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 Düz yazı

 Çizimler

◦ Tablo

◦ Şekil

◦ Grafik

◦ Resim
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 Sonuçlar olabildiğince kısaltılmalı, özetlenmeli

 Kısaltmalar-özetleme ve genellemeler doğru 

yapılmalı

 Örnek: 300 Özel sektör çalışanı- 300 Devlet memuru: Tek 

tek veriler değil ortalama değerler tablo biçiminde 

verilmeli

 Tablo, Şekil ve Grafikler “basit ve anlaşılır” olmalı

 -di’li geçmiş zaman kipi kullanılır (verildi, bulundu)

 Yapılmıştır, bulunmuştur… doğru degil !!!
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 Yöntemlerden bahsetmeyin

 Sonuçlar –di’li geçmiş zamanda sunulmalıdır. 

 Verilerin tümünü tekrarlamak yerine seçenek 

vermeli

 Tekrarlı bulgular, Tablo veya Grafiklerde

verilmelidir

 Uygun istatistikler kullanılmalı

 Süslemesiz kısa ve hoş olmalı (açık ve basit)
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 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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 Öncelik makalenin amacını en iyi yansıtan 
sonuçlara verilir

 Kaç birey? Kaç araştırma grubu var? Her 
grupta kaç birey var?

 Grupların yaş ortalamaları ve cinsiyet 
dağılımı?

 Verilerin ortalama±standart sapma veya 
ortanca ±standart hata (minimum-maksimum 
deger) olarak verilmesi

 Verilerin birimleriyle birlikte sunulması
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 Önce Tablolar
 Her tablo üstünde Tablo numarası ve başlığı 

verilmeli)

 Tablolardan sonra Şekil, Grafik Başlıkları
(Figure Legends)

 Takiben Şekiller
 Altında şekil numarası ile

 Resimler 
 Çok gerekli ise verilmeli
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 Tablo, şekil, grafik ve resimler metinde 
geçiş sırasına göre genellikle Romen 
rakamlar (Derginin yazım kurallarına göre 
Arap rakamlar da olabilir) ile 
numaralandırılmalı

 Yazarlara ait olmayan başka kaynaklardan 
edinilmiş Tablo, Resim ve Grafikler için 
yayım hakkına sahip kişi/kurumdan izin 
mektupları alınmalı 

 İzin mektubunun bir kopyası yazı ile 
birlikte gönderilmelidir
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 En önemli hata Şekil ve Tablolarda açıkça 
sunulan verilerin metinde tüm ayrıntısıyla 
tekrar aynen verilmesidir. 

 Tablo ve şekillere atıf yaparken içeriklerini 
kısaca belirtin, çok uzun açıklamalar 
yapmayın.

 Metinde tablo ve şekillerde sunulan 
değerlerin bir özeti, anlaşılır şekilde ve 
makalenin araştırdığı konuyu en yalın 
anlatılır biçimde verilmeli
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 Odds oranı ve rölatif risk oranı ile %95 
güven aralığı (95% confidence interval) 
verilmelidir. 

 Ortalama ile standart deviasyon (SD) veya 
ortalamanın standart hatası (SEM), ortanca 
ile range ve/veya çeyrekler arası aralık (IQR) 
belirtilmelidir. 

 Eger sadece dağılımı belirtilen sayı 
verilecekse rakamın yanında yüzde değeri 
de [ n(%)] verilmelidir. 
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 P değerlerinin mutlak değerleri 
verilmelidir (ör: p=0.043, p=0.009, 
p=0.012, p=0.65 vb.), p<0.05 
ifadesini kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

 Eğer p değeri 0.001'den küçük ise 
p<0.001 olarak yazılabilir.

 P<0.05 pek istenmez
 P<0.01,      p<0.02 doğru değil
 P>0.05 olabilir ama doğrusu p=0.98 

veya p=0.12 gibi olmalı
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 Kişi tanımlamaları diplomatik olmalıdır (ör: 
diabetics yerine patients with diabetes). 

 Sayısal ifadelerde virgülden sonra yazılacak 
anlamlı rakam sayısı belirlenmeli (1, 2 veya 3
rakam) ve tüm yazı boyunca aynı sayıda 
olmasına dikkat edilmelidir (ör: 7.4, 7.43 veya 
7.429). 

◦ Yaş   12 yıl 

◦ Boy  170 cm

◦ Anksiyete skoru 312,5

◦ Türnmişlik skoru 124,5
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 Birinci cümlede "çalışmaya alınma 
kriterlerine" uyan ve çalışmaya alınan birey 
hakkında bilgi verilmelidir. 

 Çalışma dışı kalan bireylerin sayısı ve 
nedenleri verilmelidir. 

 Çalışmaya alınan bireylerin anket öncesi 
demografik (yaş, cins, v.b.) ve kişisel (boy, 
kilo, BMI v.b.) özellikleri bir tabloda 
verilmelidir.
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 Bulguların heyecanı olmalı, düz ve sıkıcı 
olmamalıdır. 

 Okuma kolaylığı açısından Sonuç bölümü 
alt başlıkları içermelidir.



 Elde edilen sonuçların verilme yeri Bulgular
bölümüdür. Bulgular Tartışma’da 
verilmemelidir.
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 Önemli bulgular yazıya, ana metne 
konmalı,

 Sıkıcı ve karmaşık rakamlar, detaylar 
tabloya konmalıdır. 

 Basit, kolay okunabilen Tablo-Şekil 
kullanımı önemlidir. 

 Rakam yığınları, tablolarda ve ustaca 
düzenlenmiş, şık, anlaşılması kolay 
grafiklerde verilmelidir. 
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 Tabloda kısaltma kullanmakdan kaçınılmalı, 
eğer muhakkak kullanılması gerekiyorsa 
dipnotta açıklaması belirtilmelidir. 

 Dipnotlara işaretler belirli sırada konulmalıdır: 
*, †, ‡, §, ¦, , **, ††, ‡‡, §§, ¦¦, 

 Stili, hedef dergi formatına uygun olmalıdır. 

 Çift aralıklı olmalıdır. 

 Dikey çizgi olmamalıdır. 

 Pattern boyaması olmamalıdır. 
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 Çift aralıklı (double space) ve yalın olmalı

 Tablodaki yatay ve dikey çizgiler olabildiğince 
az olmalı

 Tablo karmaşık ve anlaşılması zor/yorucu 
olmamalı

 Tablodaki tüm kısaltmaların açıklaması Tablo 
altında veya Tablo başlığında verilmeli

 Metinde açıklaması olsa bile Tablo içindeki 
kısaltmalar tablo altında ayrıca açıklanmalıdır
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 P>0.05 yerine AD veya NS yazılabilir
 AD: Anlamlı değil     NS: Not significant

 Tabloda (ve metinde) p<0.05 veya p<0.01 
yerine gerçek p değerleri verilmeli
◦ P=0.002,   p=0.025,   p=0.038,    p=0.045,  

p=0.07 

 İstatistiksel farklılık genellikle son sütunda 
verilir

 Bazen ara satırlarda da P değerleri verilebilir
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Table 4: Serum zinc level measured before and 6, and 12 weeks after 

starting treatments

Treatments Serum zinc level ug/dl

baseline 6 weks 12 weeks p-value

Group 1, n=17 

Zinc sulphate

65.5+ 10.6 82.4+ 9.8* 90.3+ 11* P<0.05

Group 2, n=18

Zinc sulphate 

+ 

Methotrexate

61+ 15.5 80.6+ 15.1* 92.5+ 19.5* P<0.05

Group 3,  

n=18

Methotrexate

64.6 +13 61.1+ 10.7 67.4+ 11.5 NS

*significantly different (P-value < 0.05) from the corresponding    

baseline value
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Table 4. Serum zinc level measured before and 6, and 12 weeks after  treatment

Treatments Serum zinc level, µg/dl P value

Baseline 6 weeks 12 weeks

Group 1, n=17 

Zinc sulphate

65.5± 10.6 82.4±9.8* 90.1±11.0* <0.05

Group 2, n=18

Zinc sulphate+ Methotrexate

61.0±16.0 80.6±15.1* 92.5±19.1* <0.05

Group 3,  n=18

Methotrexate

64.6±1.0 61.1±10.7 67.4±11.5 NS

*significantly different (P-value < 0.05) from the corresponding baseline value; 

NS: Not significant
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Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun klinik, demografik ve laboratuar özellikleri

ROMATOİD 

ARTRİT (N=49)

KONTROL 

(N=28)

P

Yaş (yıl)

Cinsiyet dağılımı (Kadın, %)

Vucut kitle indeksi (kg/m2)

Sigara kullanımı (%)

Alkol Kullanımı (%)

Romatoid Faktör (U/L)

Eritrosit Sedimantasyon hızı 

(mm/h)

C-reaktif protein (CRP, mg/dl)

WBC (103/micL)

Hemoglobin (mg/dl)

Hematokrit (%)

Platelet sayısı  (103/micL)

Trigliserit (mg/dl)

Total Kolesterol (mg/dl)

HDL- Kolesterol (mg/dl)

LDL- Kolesterol mg/dl)

Alkalen fofataz U/l

Ilk sikayetlerin başlama süresi 

(yıl)

Tanı süresi (yıl)

Sabah sertliğinin süresi (dk)

VAS ağrı skoru (0-100)

Hastanın global 

değerlendirmesi (0-100)

44.69±15.44

81.63

27.60±5.98

22.44

4

159.40±366.1

5

34.38±24.04

34.69±38.34

10.69±13.17

12.51±1.43

36.62±4.11

290.83±113.5

2

127.95±93.15

186.06±43.82

50.46±17.18

110.18±34.44

78±26.81

6,76±6,13

4,51±4,49

121,61±77,76

60,51±29,67

57,85±28,74

53,47±27,25

43.60±7,70

39.28

26.33±4.10

21.42

7

20.1±0.52

8.25±6.34

3.69±3.28

7.51±1.98

13.32±1.24

37.85±7.03

222.85±45.6

4

168.1±99.69

186.03±35.5

9

47.75±10.40

105.76±26.9

1

71.1±19.73 

-

-

-

-

-

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

<0.05

<0.01

<0.01

>0.05

<0.05

>0.05

<0.01

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tablo 3. RA’li hastalarda QT parametreleri ile klinik ve laboratuar bulguları arasındaki 

korelasyonlar (Pearson ve Spearman)

QTmin QTmaks QTdisp QTcmin QTcmaks QTcdisp

ESH

CRP

RF

Total kolesterol

HDL- kolesterol

LDL- kolesterol

WBC

PLT

Yaş 

Hastalık süresi

Sabah sertliği sure

VAS ağrı skoru

Hassas eklem sayısı

Şiş eklem sayısı

DAS28

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

0,084

0,216

-0,011

-0,006

-0,065

0,098

0,050

0,277

0,145

-0,129

0,310

0,017

0,131

0,012

0,116

0,009

0,041

0,012

-0,138

-0,122

0,025

0,024

0,081

0,047

-0,051

0,067

-0,052

0,076

0,045

0,048

-0,289

-0,138

0,018

-0,096

-0,036

-0,064

-0,025

-0,174

-0,095

0,071

-0,188

-0,052

-0,054

0,023

-0,062

0,131

0,111

0,073

0,039

-0,046

0,140

0,028

0,266

-0,083

-0,048

-0,006

-0,232

0,066

-0,018

-0,048

-0,257

-0,061

0,116

-0,065

-0,095

0,073

-0,006

0,063

0,035

-0,129

0,259

-0,136

0,134

-0,038

0,043

-0,317*

-0,144

0,032

-0,085

-0,038

-0,059

-0,029

-0,173

-0,112

0,071

-0,202

-0,073

-0,060

0,017

-0,075
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 Hakemler sıklıkla ilk olarak Tablo ve Şekillere 
bakarlar. 

 Yüksek kaliteli bir tablo yazının yayınlanma 
şansını arttırır. 

 Tablolar sayılarla dolu ve karışık olmamalı, 
basit ve kolay anlaşılır olmalıdır. 

 Yazı içinde ve Tablodaki veriler birbirini 
tekrarlamamalıdır. 

 Tablo açıklamaları uygun olmalıdır 
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 Bağımlı değişkenler sütunlarda, bağımsız 
değişkenler satırlarda yer almalıdır. 

 Her değişken için bir birim (mg/dl, mmol/L, 
ml/kg/saat vb.) tanımlanmış olmalıdır. 

 Değerler±SD (veya SEM), range (veya IQR) veya 
%95 güven aralığı ile ifade edilmiş olmalıdır. 

 Değerlerin yuvarlanması (anlamlı rakam)
uygun yapılmış olmalıdır. 

 Kesin p değerlerini içermelidir. 
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 Çoğu okuyucu, sayfalarca yazı yerine 
öncelikle ve sadece Şekillere bakmayı tercih 
eder. 

 Şekiller de, Tablo'da olduğu gibi yazının 
içinde verilmemiş veya özellikle dikkate 
getirilmesi gereken bilgiyi göstermelidir. 

 Hangi tip veriye hangi grafiğin uygun 
olacağının seçilmesi kritiktir. Sanatçı 
titizliği gerektirir. 
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◦ Grafik, 

◦ Diagram, 

◦ Akış şeması, 

◦ Fotoğraf, 
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 Her sayfada bir Tablo veya Şekil olmalı

 Başlık: Kısa (tek cümle) ve kolay anlaşılır 
olmalı

 Özne ve yüklemiyle tam bir cümle olmamalı

 Dipnot: Bazı rakamlara açıklık getirmek için

 *, **, ***, #, §, ¶, $, †, ‡ gibi işaretler konarak

 Çizimleri numaralandırma : Numarayla birlikte 
çizgi, nokta vb. kullanmayınız

 Tablo-II.   yerine Tablo II. Olmalı

 Grafik .IV  yerine Grafik IV. olmalı

2/7/2020AEce 54



 Çizimlerdeki verileri metin içinde aynen 
tekrarlamak …………….Yanlış

 Metinde en önemli noktalardan söz edilir

 “ ….sıklığı ile ilgili sonuçlar Tablo I’de 
gösterilmiştir”

 Tablo ve Grafiklerdeki Sütun ve satır başları 
tanımlayıcı olmalıdır 

 Grup I ve Grup II’nin ne olduğu Tablo’dan 
anlaşılmalı (Çalışma ve Kontrol grubu gibi)

2/7/2020AEce 55



 Makalede mutlaka grafik bulunması 
gerekmez

 Sonuçları basit ve anlaşılabilir şekilde 
aktarmalı

 Gerekli mi? Vizyon katmak için mi?
 Makaleye ilave yarar sağlamayacaksa fayda 

değil zarar verir

 Öne çıkarılması gereken anlamlı sonuçları 
daha görsel hale getiriyorsa değerlidir
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 Çubuk Grafiği

 Eğri Grafiği

 Dilimli Daire Grafiği

 Boxplot 

 Scatter Plot
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 Grafik çizimler: Bar, Pie, Çizgi, Scatterplot, 
Histogram. Multivariate analizler için 2 boyutlu bar 
grafik, Etkileşim grafiği için 3 boyutlu etkileşim 
grafiği. 
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Grafik 2:  Penisiline direnç durumu   
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Duyarlı Orta düzey dirençli Yüksek düzey dirençli

< 0.06 µg/ml 0.12-1µg/ml ≥ 2 µg/ml

Tablo-5:  Penisiline MIC değerleri
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LTSK DTSK P* değeri

ORT. SD ORT. SD

Başlangıç Sağ 16,39 2,24 17,45 2,06 0,122

Sol 15,79 2,24 17,30 2,41 0,058

1. ay Sağ 16,57 3,03 17,37 1,89 0,321

Sol 16,26 2,77 17,08 2,37 0,349

3. ay Sağ 15,91 2,40 17,21 2,62 0,103

Sol 15,92 2,59 17,06 2,62 0,196

6. ay Sağ 16,6 2,18 17,26 1,86 0,309

Sol 16,51 2,14 17,06 2,05 0,430
Başlangıç-
1. ay Sağ

P**: 0,724 P**: 0,878

Sol P**: 0,286 P**: 0,717

Başlangıç-
3. ay

Sağ P**: 0,279 P**: 0,690

Sol P**: 0,810 P**: 0,646

Başlangıç-
6. ay

Sağ P**: 0,596 P**: 0,732

Sol P**: 0,238 P**: 0,642
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Şekil 1: İlaçlara göre GİB dağılımı.

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

Başlangıç 1. ay 3. ay 6. ay

Zaman

mmHg

LTSK SAĞ

DTSK SAĞ

LTSK SOL

DTSK SOL



2/7/2020AEce 66

Leptin levels

0

1

2

3

4

5

6

7

8

n
g

/m
l

control

pre-operational

post-operational



2/7/2020AEce 67

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

*Group I Group II *Controls

SOD (U/g Hb)

Catalase (k/g Hb)



 Akış şeması (flow-chart) çalışmanın 
yürütülmesini anlaşılır kılmak için yapılır. 

 Dağılım (scatter) grafiği iki sürekli değişkenin 
ilişkisini gösterir. 
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 Histogram tek bir değişkenin dağılımını 
gösterir 

 X axis'de bağımsız, Y axis'de bağımlı 
değişken olmalıdır.
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 Kesin p değerleri verilmelidir. 

 Her alt grubun içindeki denek sayısı 
gösterilmelidir. 

 Kolay okunabilir olması için çizgiler kalın ve 
yazılar büyük puntoda olmalıdır. 

 Aks etiketi (axis label) anlaşılması kolay 
olmalıdır. 

 Şekil başlığı (figure legend) ayrıntılı, kolay 
anlaşılabilir olmalıdır. 
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 Rakamlar az ve karmaşık değilse tablo veya 
grafik çizmeyin, sonuçları metinde verin
 Sadece makalenize süs katmış 

olursunuz
 Veriler belli bir değere doğru eğilim 

gösteriyorsa veya bir sayısal değerde 
belirgin kümelenme varsa                                   

Grafik çiz
 Çok sayıda rakam var ve rakamlar belirli 

kümelenme göstermiyorsa                 Tablo 
yap
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Bir kitabın yüz sayfada ortaya 
koyabildiğini, bir resim anında 

verebilir.
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 Derginin yazarlara bilgi bölümünde çok yer 
işgal eder

 Her dergi renkli fotoğraf kabul eder, Ancak şu 
notu eklerler: “Yazarlar renkli fotoğraf baskı 

ücretini ödemek zorundadırlar”

 Fotoğraf eğer; 
 makalenin daha açıklayıcı ve daha iyi anlaşılır 

olmasını sağlayacaksa

 Çok ender karşılaşılacak bir bulgu veya patolojiyi 
okuyucuya gösterecekse gönderilmeli

 Kanıt amaçlı gönderilmemeli
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 Numaralandırma Roman rakamları ile (I, II, 
III,IV….)

 Dergi yazım kurallarına göre JPG (JPEG), TIF, 
GIF vb. formatlarında gönderilebilir

 Genellikle JPG format isteniyor

 Word dosyası içine gömülü olarak göndermek 
doğru değil (Çok büyük boyut, net çıkmama 
...)
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Teşekkür Ederim
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