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• İyi haber…



• Kötü haber…



BU TOPLANTIYA NEDEN GELDİK?

• Mola…
• Bilimsel aktiviteleri seviyorum
• Zorla geldim
• Aklına bile gelmez…



BU TOPLANTIYA NEDEN GELDİK?

• Ret: We regret to inform you
that…

• Kabul: It is a pleasure to accept
your manuscript entitled…



SUNU PLANI
• Niçin makale yazmak istiyorum?
• Başlamadan önce… 
• Uygun dergi seçimi
• Yazarlık kriterleri
• Editöre Mektup 
• Derleme Makalesi 
• Makale bölümleri
• Özet !



Tıbbi Yazılar

• Araştırma makalesi
• Derleme
• Olgu sunumu
• Editöre mektup



Makale Niçin Yazılır?
• Üstünlük sağlamak

– Usta-çırak ilişkisi şeklinde öğreniliyor

• Güç gösterisi
• Kendini duyurmak
• Tez kabusu
• Akademik yükselme kriterleri
• Toplantı ve kurslar



A KİTAPLAR
A. 1. Uluslararası 
A.1.1. Kitap yazarlığı 60
A.1.2. Kitap çevirisi 40
A.1.3. Kitap içinde bölüm/makale yazarlığı 40/20
A.2. Ulusal
A.2.1. Kitap yazarlığı 40
A.2.2. Kitap içinde bölüm / makale yazarlığı 30/15
A.2.3. Kitap içinde bölüm / makale  çevirisi 20/10
B MAKALELER
B.1. SCI, SCI-EXP. SSCI, AHCI kapsamında olan dergilerde
B.1.1. Araştırma makalesi 30
B.1.2. Derleme 25
B.1.3. Vaka takdimi, teknik not, kitap eleştirisi 15
B.1.4 Editöre mektup vb 10
B.2. En az bir uluslararası alan indeksi kapsamında olan dergilerde
B.2.1. Araştırma makalesi 25
B.2.2. Derleme 20
B.2.3. Vaka takdimi, teknik not, kitap eleştirisi 10
B.2.4. Editöre mektup vb 5
B.3. Ulusal hakemli dergilerde
B.3.1. Araştırma makalesi 15
B.3.2. Derleme 10
B.3.3. Vaka takdimi, teknik not, kitap eleştirisi, makale çevirisi 8
B.3.4. Editöre mektup vb 4





Makale Niçin Yazılır?
• 17. Yüzyılın sonuna kadar bilimsel 

çalışmalar gönüllülük ilkesiyle 
yapılıyordu.

• 18. yüzyıldan sonra ülke stratejisi
– Üniversiteler
– Araştırma kuruluşları

• Araştırma, bilimsel merak ve bilginin 
paylaşımı

• Yayınsız bilim ölüdür (Gerard Piel)



Başlamadan önce…

• Ne yapmak istiyorsunuz?
• Bu konuda kimler ne yapmış?
• Siz ne mesaj vermek istiyorsunuz?
• Yeni sonuçlarınız/katkınız var mı?
• Nasıl sunacaksınız?



Dergi Seçimi
• SCI ve SCI-Expanded

– İlk değerlendirmede % 60-70 ret
– Kabul oranı % 25

• 2016 ESCI
• Uygun dergiye gönderilmeme = Ret
• Kabul edilme ve basım arasında geçen 

süre
• Derginin erişim durumu

– Açık erişim



I. Konu ne olursa olsun etki faktörü en yüksek 
herhangi bir dergiye gönderilmelidir

II. “Yazarlara bilgi” sayfasındaki dergi 
kapsamı açıklamaları dikkate alınmalıdır 

III. Aynı anda birkaç dergiye gönderilmeli ve 
olumlu yanıt veren seçilmelidir

Makale …



Dergi Seçimi
• Yazar bilgi sayfası

– Makalenin içeriği ve derginin kapsamı
– Derginin yazım kuralları

• Makaleniz sonuçlanana kadar başka 
dergiye göndermeyiniz

• Dergi metrikleri
– Etki faktörü



Dergi Seçimi

• BJU INTERNATIONAL Monthly
• CANADIAN JOURNAL OF UROLOGY Bimonthly 
• EUROPEAN UROLOGY Monthly
• INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY Monthly
• INT. UROLOGY AND NEPHROLOGY Bimonthly 
• JOURNAL OF UROLOGY Monthly 
• SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY Bimonthly 
• UROLOGY Monthly 
• WORLD JOURNAL OF UROLOGY Quarterly



PREDATÖR (Şaibeli/Yağmacı) Dergi 



PREDATÖR (Şaibeli/Yağmacı) Dergi 



PREDATÖR (Şaibeli/Yağmacı) Dergi 



Dergi Seçimi











Yazarlık Kriterleri



Yazarlık Kriterleri
Uluslararası Tıp Dergileri Editörler Komitesi (ICMJE)

www.icmje.org

• Çalışmayı düzenlenmek veya verileri toplamak veya 
analiz etmek ve yorumlamak

• Makaleyi yazmak veya içeriğini gözden geçirmek 
• Yayınlanacak son şekline onay vermek
• Çalışmanın her yönüyle sorumluluğunu kabul etmiş 

olmak



• Düzenlenmesi veya verilerin toplanması veya 
analiz edilmesi ve yorumlanması

• Yazılması veya içeriğinin gözden geçirilmesi
• Yayınlanacak son şekline onay vermek
• Çalışmanın her yönüyle sorumluluğunu 

kabul etmiş olmak 
• Çalışmanın yapıldığı kliniğin yöneticisi 

olmak

Yazarlık Kriterleri …



BİR YAZIDA 
2. YAZARIN ÖNÜNE GEÇERSENİZ

KAÇINCI İSİM OLURSUNUZ?

• 1
• 2
• 3



Eserdeki 
Yazar 
Sayısı

TAM PUAN YÜZDESİ

1. İsim 2. İsim 3. İsim 4. İsim 5. İsim 6. İsim 7. İsim ve üzeri

1 Yazar 100
2 Yazar 100 100
3 Yazar 90 85 80
4 Yazar 85 80 75 70
5 Yazar 80 75 70 65 60
6 Yazar 75 70 65 60 55 50

7 Yazar 
ve üzeri

70 65 60 55 50 45 40

Yazıda Kaçıncı İsimim?

• Çalışmayı planlama ve yürütme
• Verilen emeğe göre sıralama









Dear Prof. Murat Bozlu,
Editor of Turkish Journal of Urology,
as you suggested the letter on the article "Risk stratification...." by Ullrich T et al. it has been accepted 
on Journal of Urology and my articles pubblished on your journal has been reported. 
Sincerely
Michele Scialpi











• Başlık sayfası
• Özet
• Anahtar kelimeler 

– (Index Medicus Medical Subjects Headings-MeSH), www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

• Ana makale
– Giriş
– Gereç ve Yöntemler
– Bulgular
– Tartışma
– Teşekkür
– Etik kurul, onam formu, hakemlik, yazar 

katkıları, çıkar çatışmaları ve finansal beyanlar
– Kaynaklar

Makale Bölümleri







Başlık Sayfası

• Makale başlığı
– En çok okunan kısım
– Yüzeysel kalma ama detaya da boğma
– Kısaltmalardan kaçının

• Yazar isimleri
• Yazarların kurumları
• Kelime sayısı
• Yazışmalardan sorumlu yazarın bilgileri





Özet
• Makalenin başlığıyla beraber en çok indekslenen 

bölümüdür
– Tanıtıcı
– Açık ve basit

• Yapılandırılmasında giriş/amaç, gereç/yöntem, bulgular 
ve sonuç bulunmalıdır

• Özgün araştırma, sistematik derleme ve metaanalizlerde
yapılandırılmış özet tercih edilmelidir

• Özet bölümüne tablo ve şekil konulmamalıdır
• Ana metinde geçmeyen bulgular özette verilmemelidir
• Ana metin bittikten sonra en son yazılması tercih edilir



Giriş
• İlk paragraf: Kısa ve etkili cümlelerle konunun cazip hale 

getirilmesi 
• Orta paragraf: Makalenin konusuyla ilgili güncel literatür 

ışığında bilgilendirme yapılması
• Asıl odaklanılacak konu ve öneminin belirtilmesi
• Son paragraf: Amaç veya hipotezin açıkça ortaya 

konulması
• Yeri geldiğinde kısaltmaların açıklamalarıyla belirtilmesi
• Esrarengiz, kafa karıştırıcı ve uzun cümlelerden kaçınılmalı
• Unutmayınız! Amacı makaleyi tanıtmaktır.





Gereç ve Yöntem
• Bulgularda ortaya konulan verilere nasıl ulaşıldığı ve 

yöntemleri burada anlatılır
• Çalışmanın dizaynı: 

– Prospektif, retrospektif vs.
– Randomize, çift kör, plasebo

• Gözlemsel ya da deneysel çalışmaya alınan olguların 
sayıları

• Kullanılan maddelerin isimleri
• Etik kurul izni alınıp alınmadığı
• Kullanılan istatistiksel değerlendirme





Bulgular

• Bulgular kısa, açık ve anlaşılır yazılmalıdır
• Eğer fazla sayıda parametre varsa alt başlıklar kullanılabilir
• Tablo ve şekiller

– Derginin önerilerine uymalıdır
– Kısaltmalar açıklanmalıdır
– İçerisindeki verilerin hepsi metinde tekrar tekrar yazılmamalıdır

• Sadece söz konusu çalışmanın bulguları yazılmalıdır
• Burada elde edilmemiş bir bulgu özette yer almamalıdır 
• Tarafsız, açık, inandırıcı ve yorumsuz olarak verilmelidir





Tartışma

• Bulgular yorumlanır
• Yazarların görüşleri burada belirtilir
• Kanıt ve delillerle savunma yapılır
• Bulgular sırasıyla tartışılmalıdır
• Uzunluğu önceki bölümlerin toplamını geçmemelidir

– Araştırma makaleleri derleme gibi yazılmamalıdır
– Gereksiz atıf yapılmamalıdır

• Çabuk retlerin en önemli nedeni gereksiz uzun 
tartışmalardır



Teşekkür
• Yardımcı kişi ve kuruluşlar
• Finansal destek
• Veri yardımı yapanlar

Kaynaklar
• Bilim ahlakının önemli bir parçasıdır
• Her dergi kendi kuralını belirtir
• Kaynaktan birebir alıntı («…..»)
• Dergi, kitap, kitap bölümü, elektronik kaynaklar

TJU Ne zaman SCIE’ye girecek?



Özetlersek…



TANIM (Reviewer, Referee)

• Hakemler genellikle bilimsel yazı 
yazanlar arasından seçilir.

• Hakem=Yazar
• Peer Review 

– The heart of scientific publishing
– The lynchpin in the whole business of science

• Peer: Somebody who is at an equal level



Bilimsel Yazıda Hakemlik 
Yöntemleri

• Tek-kör yöntem
• Çift-kör yöntem
• Açık sistem
• Karşılıklı anlaşmalı sistem
• Hakemleri yazarın önermesi



Hakemlik Daveti Neden Reddedilir?

• Hakemlik tecrübesinin olmaması 
• Eleştiri yeteneğinin olmadığını düşünme
• Çalışmayı anlayamama
• Ret kararında defalarca revizyon
• Sadece yazara katkı olduğunu düşünme
• Yanlış değerlendirme korkusu
• Yazarı tanıma

Annesley MT, Clinical Chemistry, 2012



Hakem Bilimsel Yazıyı Nasıl Değerlendirir?

• Dergi kılavuzu (Yazım Kuralları)
– Yazı dili
– Başlık
– Özet
– Giriş (Problem nedir?)
– Gereç ve Yöntem (Nasıl incelendi?)
– Bulgular (Neler bulundu?)
– Tartışma (Ne anlam taşıyor)
– Kaynaklar
– Ekler (tablo, resim, grafik gibi)



Hakem Bilimsel Yazıyı Nasıl Değerlendirir?

• Genel
– Çalışmanın özgünlüğü
– Hipotezin önemi ve sunumu
– Yöntemin güçlü ve zayıf yanları
– Bulguların sunumu
– Tartışma
– Kaynakların güvenilirliği ve güncelliği
– Ekler (tablo, resim, grafik gibi)
– Yazarlar ve görevleri
– Etik 

• İntihal (plagiarism checker)
• Çıkar çatışması



Bilimsel Yazı-Hakemlere Öneri
Some Do’s and Don’t’s of Peer Evaluation

• Yazara nezaket ve saygı 
• Kişiyi değil, performansı yorumlayınız
• Tartışmada desteklenen ya da  desteklenmeyen 

görüşleri tarafsız değerlendiriniz
• Güçlü ya da problemli yönleri 

– Dengeli ve tam değerlendirmeyi amaçlayınız
– Spesifik örneklerle yorumlayınız

• Mevcut taslağın ileride yapılacak çalışmalara nasıl 
ışık tutabileceği hakkında yorum yapınız

Maner M, The Research Process, 2001



Bilimsel Yazı-Hakemlere Öneri
Some Do’s and Don’t’s of Peer Evaluation

• Kibirli ve keskin yorumlar yapmayınız
• Kişisel inanç ve değer yargılarına yönelik tartışma 

yapmayınız
• Yazarla iddialaşmayınız. 

– İtiraz ya da soruları tartışmayı güçlendirmek için yapınız

• Yorumlarınızı mekanik detaylarla sınırlamayınız
• Anlaşılması güç yorumlar yapmayınız
• Yazarın yerine yazmayınız

Maner M, The Research Process, 2001



Hakem Görüşleri

• Önemsiz
• Değersiz
• Zayıf
• Yanıltıcı
• Sakıncalı

• Netliği artırıcı
• Aydınlatıcı
• Doğru
• Faydalı

X



En İyi Hakemler Kimlerdir?

• Doktora yapan > Kıdemli Editör
Gewin V, Nature, 2011

• Yard. Doç. > Profesör
Evans AT, J Gen Intern Med, 1993

• Yeni mezunlar > Öğretim Üyesi 
Navalta JW, Adv Physiol Educ, 2010



• Hakem(ler)
• Yayın kurulunun tüm üyeleri
• Yayınevi müdürü
• Editör
• Yazı işleri müdürü

Son Karar …



SONUÇ
• Hakem yazının mahremiyetini korumalıdır
• Hiçbir makale mükemmel değildir
• Dil problemi ve tecrübesizlik  sizi engellemesin
• Derginin temeli bilimsel yazılardır.
• Editörün yazarlara ihtiyacı vardır.
• Bilimsel yazı olmazsa dergi olmaz.
• Hakem görüşleri ÖNERİ niteliğindedir.

• Son karar EDİTÖR



• Duplikasyon
• İntihal
• Fabrikasyon
• Salamizasyon
• Çarpıtmacılık

Bir araştırmacı yaptığı çalışmanın aynı verilerini / sonuçlarını 
birden fazla dergiye yolluyor ve hepsi de yayımlanıyor. 

Yapılan bu etik dışı davranışın adı aşağıdakilerden hangisidir?







TEŞEKKÜRLER


