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Araştırmacılar

Her yıl 1.2 milyondan fazla yeni 
araştırmacı akademik hayata 

katılıyor, araştırma ve yayın yapmak 
için rehberliğe ihtiyaç duyuyor.



Yayıncılıktaki Eğilim

• Basılı ortamdan Elektronik ortama hızlı 
değişim.
– 1997 sadece basılı

– 2009 
• %55 elektronik

• %25 basılı

• %20 basılı + elektronik  

• E-erişim nedeniyle değişen "dergi" rolü

• Artan kullanım istatistikleri

• Elektronik ortamda makale sunumu

• Yeni yayıncılık modelleri
– Yazar ödemeli, gecikmeli açık erişim vb.



Neden Yayın Yapılır?

• Akademik Derece

• Terfi

• Kazanç …

• Meslek camiasına giriş ve kalıcılık …

• Bilimsel araştırma süreci için yayın 
gereksinimi …



Neler Yayınlanır?
Yayımlanması Gerekenler
• Yeni, özgün sonuçlar ve yöntemler
• Yorum ya da belirli konu özetleri
• Belli bir bilimsel alanda bilgi ve anlaşılması 

gereken konular

Yayımlanmaması Gerekenler
• Bilimsel olmayan raporlar
• Süresi geçmiş çalışmalar
• Daha önceden yayımlanmış çalışmalar
• Hatalı ya da kabul edilemez sonuçlar



Bilimsel Yazım

• Açıklık
– Bilimsel yazımın temeli açıklıktır. Bilimsel makaleler, araştırma 

dergilerinde yayımlanır. Dolayısıyla bilimsel bir bilgi ilk defa 
ifade edildiğinde açıklık esastır. 

• Mesaj
– Bilimsel iletişim iki yönlüdür. Algılanmadıkça herhangi bir 

yararı olmayan bir mesaj gibi, yayımlanmış bir bilimsel makale 
de hedef okuyucu kitlesi tarafından okunup anlaşılmadıkça 
hiç bir yararı olmaz. 

• Dil
– Bilimsel Makale etkin, açık ve belli anlamı olan kelimelerle 

ifade edilmelidir. 



Sunum İçeriği
• Bilimsel Yazım

• Bilimsel Yazımın Kökeni

• Araştırma Yöntemleri

• Bilimsel Makale Yazımı

• Dergi Seçimi ve Yayımlama

• Bildiri Hazırlama 

• Bildiri Sunumu



Bilimsel Yazımın Kökeni

• IMRAD

– Introduction = Giriş

– Methods = Yöntemler

– Results = Bulgular

– and

– Discussion = Tartışma



Dergi Yayıncılığı
• İlk bilimsel dergiler

– Journal des Scavans
– Philosophical Transactions of the Royal Society of London

• Dünyada 340 binde fazla  dergi yayımlanıyor 
ve bunlardan 70 bin kadarı hakemli

• Kapanan dergilerle birlikte toplam dergi 
sayısı 679 bin
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Araştırma Yöntemleri

• Temel Araştırmalar
– Temel araştırmalar olaylar arasındaki ilişkileri keşfetmek 

ve teori geliştirmek amacını güderler

• Uygulamalı Araştırmalar
– Uygulamalı araştırmalar günlük sorunlara pratik çözüm 

bulmak, çelişkili görüşlerin bulundu bir konuda doğru 
olanı savunmak, kamuoyunu aydınlatmak, ekonomik, 
sosyal ve siyasal konularda tahminlerde bulunmak gibi 
amaçları taşır



Araştırma Nasıl Yapılır?

• Ön Hazırlık
– Basılı ve elektronik ortamda depolanan kaynaklar 

arasında, araştırma için ihtiyaç duyulan kaynakların 
bulunması için bir takım bilgi ve yetilere ihtiyaç vardır 

• Kaynak Araştırma
– Basılı kaynaklar için hangi kaynak veya hangi 

kütüphanelerden, elektronik kaynaklar içinse nasıl ve 
nereden arama yapılacağı başlangıç noktası olmalıdır



Kaynak Arama Stratejileri

• Basılı Kaynaklar

• Veri Tabanları
– E-Kitap Veri Tabanları 

– E-Dergi Veri Tabanları

• İnternet



Kaynak Toplama ve Yönetimi

www.zotero.org/
• Kişisel Kaynak Veri Tabanı

• Otomatik Kaynak Listeleme

• Elle Kaynak Ekleme

• İstenilen Yerden Erişim

• Otomatik  Kaynakça Oluşturma



zotero Eklentisi Kurulumu



zotero Kullanımı



Zotero ile Bibliyografya



zotero Bibliyografya Görüntüsü
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Temel Yayın

• Gözlemleri değerlendirebilme

• Deneyi / Araştırmayı tekrarlama

• Entelektüel süreci değerlendirme

Ayrıca;

• Algılamaya elverişli

• Kalıcı, açık ve 

• İndekslenebilir



Makale

Makale, herhangi bir konuda bilgi, 
düşünce, görüş veya araştırma 
sonuçlarını delilleriyle birlikte 
açıklayıcı ve yorumlayıcı nitelikte 
ortaya koyan, okuyucuya bilgi 
vermeyi amaçlayan rapordur. 



İyi Bir Makale Nasıl Olmalı?

• Yeni, akıcı, anlaşılır ve heyecan 
verici mesaj içermeli

• Mantıksal bir yapı içinde 
hazırlanmalı ve sunulmalı

• Hakemler ve editörler önemini 
kolayca kavrayabilmeli



Yazmaya Başlamadan Önce

• Çalışmanızı neden yayınlamanız 
gerektiğini düşünün:
– Konu ilginç ve yeni mi?

– Konu güncel mi?

– Problemler için çözümleriniz var mı?

– Bu konuyu yayımlamaya hazır mısınız?

• Eğer tüm sorulara yanıtınız evet ise 
makalenizi hazırlamaya başlayın



Akademik Yazı Türleri

• Konferans Bildirisi
– Tipik olarak 5-10 sayfa, 3 görsel, 15 referans

• Tam Makale / Orijinal Makale
– Tipik olarak 8-10 sayfa, 5 görsel, 25 referans

• Kısa Makale / Mektup
– Orijinal gelişmeleri erken ve hızlı olarak duyurmanın 

önemli bir yoludur. Tam makaleden oldukça kısadır.

• Derleme / Görüş
– Tipik olarak 10+ sayfa, 5+ görsel, 80 referans



Bir Makalenin Genel Yapısı
• Başlık
• Özet
• Anahtar Kelimeler
• Ana Metin (IMRAD)

– Introduction = Giriş
– Methods = Yöntemler
– Results = Sonuçlar
– Discussion = Tartışma

• Sonuç
• Teşekkür
• Referanslar
• Ekler

Bilgilendirici, çekici ve etkili arama ve 
indeksleme için uygun yazım gerekir.

Dergilerde makaleler için sayfa 
sınırlaması vardır.  Daha da önemlisi, 
okuyucunun zamanı sınırsız değildir. 
Makaleler mümkün olduğu kadar 
kısa ve belli bir düzen içinde 
sunulmalıdır.



Makale Başlığı
• Önemi

– İlk izlenim çok önemlidir

• Uzunluk
– Çok kısa ya da uzun olmamalı

• Anlam
– İçerik hakkında okuyucuya bilgi vermeli

• Etiket
– Bir makalenin başlığı, o makalenin etiketidir

• Kısaltmalar ve Jargon
– Başlık kısaltma ve jargon kelimeler içermemeli

• Seri Başlıklar
– Ana başlık-alt başlık ve askıda başlıklar editör tarafından hoş karşılanmaz



Yazarlar ve Adresleri
• Sıra

– Makaleye olan katkıya göre bir sıralama yapılmalıdır

• Yazarlık
– Araştırma sonuçlarında entelektüel sorumluluğu olan kişidir

• Yazılış Biçimi
– İlk isim açık, varsa ikinci isim baş harfi ve soyadı şeklinde olmalı

• Adresler ve Amaçları
– Yazar adreslerinin belirlenmesi ve onlarla iletişim kurulması



Özet / Abstrakt
Ne yaptığınızı ve önemli bulgularınızı belirtin:
• Tanım 

– Makalenizin küçültülmüş biçimidir

• Türleri 
– Bilgilendirici, belirtici

• Kelime sayısı 
– 50-250 arası



Ana Metin (IMRAD)

• Hangi Problem İncelendi?  
– Introduction / Giriş

• Problem Nasıl İncelendi?  
– Methods / Yöntemler

• Neler Bulundu?
– Results / Sonuçlar

• Bunlar Ne Anlam Taşır? 
– Discussion / Tartışma



Giriş - 1

Şu sorulara cevap verin:

• Problem nedir?

• Önemli sonuçlar nelerdir?

• Hangisi en önemlidir?

• Ana sınırlaması nedir?

• Neyi başarmak istiyorsunuz?



Giriş - 2

İyi bir makalede giriş:
• araştırılan problemin niteliğini ve 

kapsamını açıkça sunmalı
• okuyucuyu yönlendirmek için ilgili 

yayınları değerlendirmeli 
• araştırma yöntemini belirtmeli
• araştırmanın ana bulgularını 

belirtmeli
• bulguların ortaya çıkardığı ana 

sonuçları ortaya koymalı



Giriş - 3

Kurallar neden gerekli:

• araştırılan problemin nitelik ve 
kapsamının açıkça sunulması

• okuyucuyu yönlendirmek için ilgili 
yayınların değerlendirilmesi

• araştırma yönteminin belirtilmesi



Materyal ve Yöntemler
• Bölümün Amacı

– Araştırmanın tarif edilmesi ve ayrıntılarının verilmesi

• Materyal
– Kullanılan her türlü araç-gerecin belirtilmesi

• Yöntemler
– Kullanılan yöntemin tarif edilmesi

• Başlıklar
– Alt başlıkların kullanılması gereken ilk kısım

• Ölçümler ve Analiz
– Yöntemin tarifi, yemek kitabı tarifine benzer

• Biçim ve Dilbilgisi
– Bu kısımda dil bilgisi hatası olmamalıdır



Bulgular / Sonuç - 1

• İçerik
– Araştırma genel olarak tanımlanmalıdır

• Sayılar
– Kısa bulgular metin içinde, tekrarlı bulgular tablo veya grafikle 

verilmelidir

• Açıklık
– Bulgular basit, açık ve anlaşılır bir şekilde  olmalıdır

• Tekrar
– Aynı bilgiler farklı şekillerde tarif edilmemelidir. Örneğin; 

“kütüphanelerin gelişmesini yetersiz bütçenin engellediği 
Tablo 1’de açıkça görülmektedir.” gibi bir ifadenin yerine 
“yetersiz bütçe kütüphanelerin gelişmesini engellemektedir 
(Tablo 1)” 



Bulgular / Sonuç - 2

• Sonuçlar yayının itici gücüdür ve 
dolayısıyla:
– Şekil ve tablolar bulguları sunmanın en iyi yoludur

– Şekil ve tablo başlıkları yeterince açıklayıcı olmalıdır

• Öte yandan:
– Başka görsel veya metin içinde bulgular tekrar edilmemelidir. 

– Bir resimin ya da görselin bin kelimeye  bedel olduğu 
unutulmamalıdır.

"One Picture is Worth a Thousand Words" 

Sue Hanauer (1968)



Tartışma - 1
Makalenin en önemli ve yazılması zor kısmıdır:
• Yazım

– Elde edilen bulgulara bağlı olarak bir sonuca varılır 

• Bileşenler
– Genelleştirmeler, istisnalar, kanıtlar, uygulamalar, diğer çalışmalarla 

uyumluluk, vb. belirtilir

• İlişkiler
– Gözlenen gerçekler arasındaki ilişki ortaya konur

• Önem
– Araştırmanın önemi vurgulanır, “Ya Sonra?”

• Gerçeğin Tanımlanması
– Sonucun gerçekle ilişkisinin ortaya konulur



Tartışma -2

• Aşağıdakileri kontrol edin:
– Giriş kısmında belirttiğiniz hedef ve orijinal sorularla ne 

kadar ilgili?

– Her bir bulgu için yorum yapıtınız mı?

– Bulgularınız diğer araştırmacıların yayımladıklarıyla 
tutarlı mı?

– Herhangi bir sınırlama var mı?

– Tartışma mantıksal sonuca götürebilir mi?



Sonuç

• Küresel ve belirli sonuçları sunun

• Kullanılabilir uygun sonuçları belirtin

• Gelecek araştırmalar için öneride 
bulunun

• Makaleyi özetlemeyin (Özet kısmı 
bunun içindir)

• Makalenin etkisi için yargıda 
bulunmayın



Teşekkür

• İçerik
– Araştırma için alınan her türlü yardım ve araç-gereç için 

teşekkür içermeli

• Nezaket
– Toplumsal nezaket kurallarının gerektirdiği şekilde 

teşekkür edilmeli

– «Dilek» ile «İstek» kelimeleri birbirine 

karıştırılmamalı



Kaynaklar ve Atıf

• Kurallar
– Yararlanılan kaynaklar verilmeli ve bu kaynakların 

bibliyografik bilgileri eksiksiz olmalı

• Atıfta sayfa sayıları
– Gürdal, 2011: 56
– Çelik ve Buğan, 2013 : 5-6

• Metinde atıf gösterme
– Atıfla ilgili olduğu yerde verilmelidir

• Yazım biçimleri
– İsim - Yıl
– Alfabetik - Sayı
– Atıf Sırası



İsim - Yıl Sistemi
Çelik, Ö., Yurter, G., Kan, S., Yeprem, H.A. 

(2004). Farklı puzolanik katkıların çimento 
harçlarının mekanik özelikleri üzerine etkisi. 
Doğuş Üniversitesi Dergisi. 5 (2), 147-154. ss.

Değirmenci, M. (2000). Hayallerimizi 
paylaşacağımız ortam : Organizasyon. Doğuş 
Üniversitesi Dergisi, 1 (2), 63-75. ss.

Seyidoğlu, H. (2001). Uluslararası iktisat : Teori 
politika ve uygulama. 14. bs., İstanbul: 
Güzem Yayınları.



Alfabetik - Sayı Sistemi
1) Çelik, Ö., Yurter, G., Kan, S., Yeprem, H.A. 

(2004). Farklı puzolanik katkıların çimento 
harçlarının mekanik özelikleri üzerine etkisi. 
Doğuş Üniversitesi Dergisi. 5 (2), 147-154. 
ss.

2) Değirmenci, M. (2000). Hayallerimizi 
paylaşacağımız ortam : Organizasyon. Doğuş 
Üniversitesi Dergisi, 1 (2), 63-75. ss.

3) Seyidoğlu, H. (2001). Uluslararası iktisat : 
Teori politika ve uygulama. 14. bs., İstanbul: 
Güzem Yayınları.



Atıf Sırası Sistemi
1) Değirmenci, M. (2000). Hayallerimizi 

paylaşacağımız ortam : Organizasyon. Doğuş 
Üniversitesi Dergisi, 1 (2), 63-75. ss.

2) Seyidoğlu, H. (2001). Uluslararası iktisat : 
Teori politika ve uygulama. 14. bs., İstanbul: 
Güzem Yayınları.

3) Çelik, Ö., Yurter, G., Kan, S., Yeprem, H.A. 
(2004). Farklı puzolanik katkıların çimento 
harçlarının mekanik özelikleri üzerine etkisi. 
Doğuş Üniversitesi Dergisi. 5 (2), 147-154. 
ss.



Kısaltmalar

• Kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde 
tanımlanmalıdır

• Bazı dergiler özet kısmında kısaltma 
kabul etmezler

• DNA gibi yaygın kullanılan terimlerin 
tanımlanması gerekmez

• Bir kere kullanılan bir terim 
kısaltılmamalı

• Kısaltılmış adlardan kaçınılmalıdır
– Ör: Kelimeleri bir dizi baş harflerden oluşan yazımlar,  jargon 

kelimeler



Hakemlik - 1

• Hakemliğin amacı çalışmadaki şu 
hususları kontrol etmektir:
– Prosedür ve mantıksal hatalar

– Sonuçların bulguları destekleyip-desteklemediği

– Referanslarda hata veya eksiklik olup-olmadığı

– Etik standartlara uygunluğu
• Hayvan araştırmaları: Ör.: “Guiding Principles in the Care and Use 

of Laboratory Animals”

• İnsan araştırmaları: “Declaration of Helsinki”

– Çalışmanın orijinalliği ve önemi



Hakemlik - 2

• Hakem Önerisi
– Editörün makalenizi hakemlere sevkinde kolaylık sağlar

– Spesifik bir çalışma için hakem belirlerken editöre 
yardımcı olur

– Hakemler farklı ülke, şehir veya bölgeden olmalı, 
arkadaşınız veya tanıdığınız olmamalı

– Derginin yazar rehberini dikkate almak koşuluyla 3 ile 6  
potansiyel hakem önerisinde bulunulmalı



Hakemlik - 3

• Hiç kimse ilk seferinde doğruyu 
bulamaz!
– Tekrar tekrar deneyin …

• Makale başvurunuzun kabulü için 
gerekenleri tam yapın
– Makalenin ilk sürümünü yazdıktan sonra birkaç gün ara 

verin ve yeniden inceleyin 

– Makalenizi meslektaşlarınıza veya danışmanınıza 
okutun, önerilerini dikkate alın



Hakemlik - 4



Hakemlik - 5

• Bir makale yayımlanana kadar gizli 
tutulmalıdır.
– Verilerin sahibi yazardır

– İfşa edilmemelidir

• Hakemlerin yazdırmaları halinde
– Değerlendirme süreci tamamlanıncaya kadar gizli 

tutulmalıdır

– Editörün nihai kararından sonra açıklanabilir

• Değerlendirme sürecinde kör 
hakemlik kurallarına uyulmalıdır



Hakemlik - 6
• Bir makale en az iki hakem tarafından değerlendirilmelidir
• Hakem davetinde makalenin özeti kullanılmalıdır
• Makale makul bir süre (alan başına değişir) dahilinde 

değerlendirilmelidir
• Hakemlerin raporu editörün bir karar vermesine yardımcı olacak 

düzeyde olmalıdır
• Zamanında gelmeyen hakem raporları için editör hakemi 

uyarmalıdır
• Eğer iki hakemin görüşünde farklılık var ise üçüncü bir hakem 

görüşü alınmalıdır
• Değerlendirme süreci boyunca hakem ve yazarlar anonim kişiler 

olarak kalmalıdır
• Hakemler yazarla doğrudan temas etmemelidir
• Makale ve ek dosyaları hakeme editör tarafından gönderilmelidir
• Hakem yorumları yazarlara editör tarafından gönderilmelidir
• Nihai sonuç yazara ve hakeme uygun bir dille belirtilmelidir



Değerlendirme Sonucu

• Yayımlanması uygundur

• Düzeltmeler yapıldıktan sonra 
yayımlanabilir 

• Düzeltmeler yapılıktan sonra 
incelenmesi gerekir

• Yayımlanmaması daha uygundur

• Yayımlanamaz



Düzeltme / Güncelleme

• Detaylı bir cevap mektubu
– Her bir hakem yorumunun altına cevabınızı detaylı bir 

şekilde yazın

– Makalede yaptığınız değişiklikleri dikkatlice belirtin

– Cevaplarınızda akademik dil kullanın

• Kendinizi küçük görmeyin
– Araştırma için haftalarca, aylarca emek harcadığınızı 

unutmayın

– Makaleyi yazmak için harcadığınız zamanı unutmayın



Kabul Olasılığını Artırma

• Tutarlı olmalısınız

• Gönderiden önce tekrar tekrar 
kontrol etmelisiniz

• Bulgularınızı mantıklı ve akıcı 
şekilde anlatmalısınız

• Özellikle hakem raporlarına dikkat 
etmelisiniz



Etik
• Aynı hipotez, veri, tartışma konuları ve 

sonuçlar birbirine atıf yapmadan 
yayımlanmamalı

• Aynı makale birden çok kez yayımlanmamalı
• Aynı makale birden çok dergiye 

gönderilmemeli
• Önceki araştırma ve araştırmacılara teşekkür 

edilmeli
• Tüm yazarlar uygun bir şekilde belirtilmeli
• Çıkar çelişkisi konusunda dikkatli olunmalı
• İntihal sayılabilecek davranışlardan uzak 

durulmalı



İntihal

• Uzun süreli sonuçlar için kısa yol!

• İntihal, kurumlar, dergi editörleri ve 
bilim camiası tarafından büyük bir suç 
olarak kabul edilir

• İntihal, akademik olarak yükselmenizi 
sağlayabilir, ancak makalenizin reddi 
için önemli bir nedendir

• İntihal, akademik camiada unvanınızın 
zarar görmesine neden olur



İntihal Denetleme Araçları

• Turnitin

• Ithenticate

• Urkund

• Editör ve Hakemler

• Meslektaşlarınız

• Dikkatli okurların bildirimi



Kabul İçin Gerekli Yollar
• Attention to details

– Detaylara dikkat edin

• Check and double check your work
– Çalışmanızı tekrar tekrar kontrol edin

• Consider the reviewers’ comments
– Hakem yorumlarını dikkate alın

• English must be as good as possible
– Yazım dili mümkün olduğunca iyi olmalı

• Presentation is important
– Sunumu biçimi önemlidir

• Take your time with revision
– Güncelleme için zaman ayırın

• Acknowledge those who have helped you
– Katkıda bulunanlara teşekkür edin

• New, original and previously unpublished
– Yeni ve orijinal olmalı, önceden yayımlanmış olmamalıdır

• Critically evaluate your own manuscript
– Makalenizi eleştirel bir şekilde değerlendirin

Nigel John Cook (Editor-in-Chief, Ore Geology Reviews)
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Dergi Seçimi ve Yayımlama - 1
• Hazırladığınız makalenin referanslarına bakınız
• Aday dergilerin güncel içeriğini gözden geçirin

– Amaç ve kapsam, yayımlanan makaleler, okuyucu kitlesi, güncel konular …

• Aşağıdaki soruların kendinize sorun
– Dergi hakemli midir?
– Derginin potansiyel okur kitlesi kimlerdir?
– Derginin Etki Değeri (Impac Factor) nedir? 

Önceki iki yılda yayımlanan makalelerin aldığı atıf sayısı 
Etki Değeri= -----------------------------------------------------------------------------

Önceki iki yılda yayımlanan makale sayısı

• Seçtiğiniz derginin Yazar Rehberini tekrar tekrar 
gözden geçiriniz

• Makalenizi birden fazla dergiye gönderme hatasına 
düşmeyin



Dergi Seçimi ve Yayımlama - 2



Web of Knowledge



Web of Knowledge



Açık Erişim - 1

Bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla 
finansal, yasal ve teknik bariyerler 
olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, 
kaydedilebilir, kopyalanabilir, 
yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, 
tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma 
veri olarak aktarılabilir ve her türlü 
yasal amaç için kullanılabilir biçimde 
kamuya ücretsiz açık olması.



Açık Erişim - 2
Açık Erişimin Neden Ortaya Çıktı?
• Hızlı Yükselen Maliyetler
• Bilimsel İletişimin Geniş Platformlara Taşınması
• Araştırma Etkisinin Artışına Duyulan İhtiyaç
• Dijital Miras’ın Korunmasına Duyulan İhtiyaç

Açık Erişim Neden Tercih Edilmelidir?
• Ücretlendirme ve Lisanslama konusundaki engelleri kaldırarak 

Bilimsel Bilgiyi özgürleştirir
• “Adil Kullanım” hakkı sağlar
• Çalışmanın tanınırlığını ve görünürlüğünü arttırarak bilimsel 

etkisini yükseltir
• Atıf oranlarını yükseltir
• Araştırmacıların literatüre daha geniş alandan bakmasını sağlar
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Bildiri
Bildiri, alanında uzman kişilerin bilimsel bir konudaki 
yeniliği paylaşmak üzere akademik bir toplantıda 
tartışmaya açtıkları yazı ya da tebliğ demektir.

Bildiriler bilimsel literatürün önemli bir kısmını 
oluşturur. Ancak;
• Bildiri kitaplarının sınırlı dağıtımı nedeniyle geçerli 

temel yayın koşullarından birini sağlamaz
• Çoğu konferans bildirisi temel yayın niteliği 

olmayan derleme çalışmaları veya araştırmacının 
henüz temel yayın olarak yayımlayamadığı ön 
çalışma niteliğindedir

• Konferans bildirileri çoğunlukla iyi bir 
değerlendirme sürecinden geçmez



Zamanlama ve Fikir Paylaşımı

• Zamanlama
– Toplantının yoğunluğuna göre 10 ile 20 dakika arası

• Fikir Paylaşımı
– Tüm sonuçlar yerine önemli görülen birkaç sonuç 

verilmeli



Bildiride Bölümler

• Giriş
– Çalışmanın ana amacı ifade edilmeli

• Materyal ve Yöntemler
– Oldukça sınırlı olmalı

• Bulgular
– En önemli kısımlar sunulmalı

• Yorumlar
– Araştırmanın katkıları yorumlanmalı

• Sonuç
– Araştırma sonucu  değerlendirilmeli



Slaytlar ve Özellikleri

• İçeriğe Uygun Slayt
– Görsellerle desteklenmeli

• Sistematik Düzenleme
– Veri veya notlarla desteklenmeli

• Slayt Sayısı
– 15 dakikalık sunum için

en fazla 10-12 slayt

• Bulguların Sunumu
– Bulgular slaytlarla desteklenmeli



Sunum İçeriği
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• Bilimsel Yazımın Kökeni
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• Bilimsel Makale Yazımı

• Dergi Seçimi ve Yayımlama

• Bildiri Hazırlama 

• Bildiri Sunumu



Bildiri Sunumu

• Okumalı! Anlatılmalı!
– Bildiri okunmak değil anlatılmak üzere hazırlanmalı

• Anlaşılırlık
– Anlatımda basit cümleler kullanılmalı

• Dinleyicilerle İlişkiler
– Dinleyiciler izlenmeli

• Sunum Sonu
– İlk söz gibi son söz de akılda 

kalan kısımdır

• Sorular
– Olası sorular açık bir şekilde 

cevaplanmalıdır
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