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Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri 

• Olguyu bulmak 
 

• Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak 

 

• Literatürü taramak 
 

• Yazmak 

 

 



Olgu Sunumu 

Nadir yada Sunulmamış 
• Durum 
• Durumun özellikleri 
• İlgi 
• Komplikasyon 
• Girişim 
 

 

İlk adım: Olguyu bulmak 

http://casereports.bmj.com/content/2011/bcr.04.2011.4157.full 

Unilateral onycholysis with chemoRx erlotinib. Occurs bilaterally 

but rare 1:1000 

Onycholysis refers to the detachment of the nail from the nail 

bed, starting at its distal and/or lateral attachment. 

 

Not onychomycosis (fungal infection) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nail_bed
http://en.wikipedia.org/wiki/Nail_bed


Nadir 

• Sık görülmeyen veya 
nadir 
– Nadir Hastalık 
– Yaygın bir hastalığın 

sık görülmeyen bir 
şekli 

– Hastalık/semptomlar 
olağan olmayan ilişkisi  

– İlaç reaksiyonları dahil 
beklenmeyen bir 
durum (pozitif veya 
negatif yönde)  

• Önemli  
– Klinik çıkarım 

• Görüntüler 

Fırsatın kaçmasına izin verme 

Detaylı araştır 



Ne Yeni! 

• Patojenez 

• Yan etkiler 

• Hastalık 

• Tanısal işlemler 

• Tedavi(ilaç/girişim)   

 





Okuyucu için Olgu Sunumu Ne İfade 
Eder? 

• Kendi bulgularını pekiştirmeye  ve yeni ek 
çalışmaların planlanmasına  

• Eğitim amaçlı “Case Records” (NEJM) ; 
“Clinican’s Corner” (JAMA) 



Daha önce görülmüş mü?  

• Sor 

• Kendi bildiğin kaynakları tara 

• Kütüphaneden ve arama motorlarından 
yararlan 

 

 

 

 



Bilgilendirilmiş Onam 

• Yayın yapmak için bilgilendirilmiş onam  
şart. 

– Hastadan yazılı olarak alınmalı. 

– Anonim olmamasına dikkat edilmeli, 

• Hastanın iletişim bilgileri de kaydedilmelidir. 

 

 

 

 

 



Olgu sunumu yazma 

• Hastaya ait dökümanların orjinalini değil 
kopyasını al  

• Dijital kopyasını oluştur. 

 

 

 

 

 



Mantıklı ve Açık Seçik Yaz 
Bu bir öykü değil –en önemli noktaya işaret et ancak tekrarlardan kaçın  



Çok sayıda taslak yazmak gerekebilir 



Zayıflıkları Belirle 

• Zaman yönetimi 

• Literatür tarama 

• Yazım hataları 

• Mantıki zayıflık 



Literatür bilgilerini aşağıdaki gibi 
organize ederek incele 



Takım Çalışması 

Görev paylaşımı yap 

Zaman sınırlamasına dikkat et 

Gelişmeleri düzenli izle 



Olgu sunumu yazma 

Başlık 
Özet 

Giriş- çok kısa 
 

Olgu sunumu— Hikaye 
• Öykü– sadece pozitifler 

• Muayene  – sadece pozitifler 
• Testler  

• İlerleme 
• Tedavi ve sonuç 

 
Tartışma—Literatür  tarama  

• mesajlar 
• Öneriler 

 
Kaynaklar 

 

 

 

 

 



Olgu sunumu yazma 

Başlık 
Özet 
Giriş- çok kısa 
 
Olgu sunumu— Hikaye 
• Öykü– sadece pozitifler 
• Muayene  – sadece pozitifler 
• Testler  
• İlerleme 
• Tedavi ve sonuç 

 
Tartışma—Literatür  tarama  
• mesajlar 
• Öneriler 

 
Kaynaklar 

 

 

 

 

 

Başlık okuyucuya literatür taraması 

sırasında bu olgu raporunda verilen mesajı 

en iyi şekilde verecek şekilde 

hazırlanmalıdır.  

Bilgiyi toplamada, makaleyi yazmada ve 

yol göstermek şeklinde katkı sağlayan bir 

veya iki meslektaşa yazar olarak yer 

verilebilir. Ancak makaleyi asıl yazan yada 

danışman   birinci isim olabilir  



Olgu sunumu yazma 

Başlık 
Özet 
Giriş- çok kısa 
 
Olgu sunumu— Hikaye 
• Öykü– sadece pozitifler 
• Muayene  – sadece pozitifler 
• Testler  
• İlerleme 
• Tedavi ve sonuç 

 
Tartışma—Literatür  tarama  
• mesajlar 
• Öneriler 

 
Kaynaklar 

 

 

 

 

 

Kısa bir girişe ilaveten klinik sorunu, 

literatür taramasını ve bu olgunun neden 

yayına değer olduğu vurgulanmalıdır.    



Olgu sunumu yazma 

Başlık 
Özet 
Giriş- çok kısa 
 
Olgu sunumu— Hikaye 
• Öykü– sadece pozitifler 
• Muayene  – sadece pozitifler 
• Testler  
• İlerleme 
• Tedavi ve sonuç 

 
Tartışma—Literatür  tarama  
• mesajlar 
• Öneriler 

 
Kaynaklar 

 

 

 

 

 

     

Başlığı ilgisini çektiği için makaleyi okuyan 

okuyucu bu olgunun yayınlanma nedenini 

öğrenmek ister o nedenle bu kısımda 

olguyu neden yayınlama ihtiyacı duyulduğu 

vurgulanmalıdır. Bu giriş paragraflarında 

olgunun sunulmaya değer  

•bulguları,  

•detayları  

•tartışma kısmında verilecek olan kısa 

kaynak taraması ile birlikte yer almalıdır. 

Yazarken geniş zaman kullanılmalı 



Olgu sunumu yazma 

Başlık 
Özet 
Giriş- çok kısa 
 
Olgu sunumu— Hikaye 
• Öykü– sadece pozitifler 
• Muayene  – sadece pozitifler 
• Testler  
• İlerleme 
• Tedavi ve sonuç 

 
Tartışma—Literatür  tarama  
• mesajlar 
• Öneriler 

 
Kaynaklar 

 

 

 

 

 

•Demografik nitelikleri özetlenmeli,  

•Başvuru nedeni ile başlayıp, kronolojik 

sıra ile tüm yakınmaları ve başvuru 

anındaki fizik muayene bulguları akış 

arada sırada geriye dönüşler içerecek 

şekilde verilmeli,   

•Yapılan tetkikler ve görüntüleme 

girişimlerinde elde edilen pozitif verileri ve 

gereken  negatif verileri tarihi sıraya göre 

sıralanmalı, 

•Ardından tedavi uygulamaları (doz) ve 

tedavi sırasında karşılaşılan durumlar, yan 

etkiler ve tedavi sonuçları vurgulanmalı, 

•Tedavi sonrası izlem ve olumlu yada 

olumsuz durumlar okuyucu ile 

paylaşılmalıdır.     

Tablolar, grafikler, şekiller , fotoğraflar 

ve radyografik görüntüler olguyu daha 

iyi takdim etmek için bu kısma 

eklenmelidir. 

Önemli olan konuya odaklanılmalı her şeyi söylemeye çalışılmamalıdır.  

Geçmiş zaman (past tense veya past perfect tense) 



Olgu sunumu yazma 

Başlık 
Özet 
Giriş- çok kısa 
 
Olgu sunumu— Hikaye 
• Öykü– sadece pozitifler 
• Muayene  – sadece pozitifler 
• Testler  
• İlerleme 
• Tedavi ve sonuç 

 
Tartışma—Literatür  tarama  
• mesajlar 
• Öneriler 

 
Kaynaklar 

 

 

 

 

 

Tartışma kısmında olgu 

  İyi yapılandırılmış bir klinik soru 

oluşturularak tartışılmalı ve  

 bir indeks terim veya MeSH başlık 

oluşturup taranan literatür ile 

desteklenmelidir  Literatür verileri kısa, 

anlamlı olmalı olgunun dikkat çeken özelliği 

ile var olan bilgileri içermelidir. Olgunun 

özellikleri ile literatür bilgisinin 

karşılaştırılması önemlidir.  

•İlk paragrafta bu olguyu sunmadaki 

hedefler açıklanmalı, 

•Sonrada diğer araştırmacılar daha önce 

bu konuda veya bununla ilgili konularda  

neler  yazmışlar bunlara değinilmeli,   

•Üçüncü ve en önemli safha ise okuyucuya 

iletmeye çalıştığınız mesajı desteklemektir. 

Kısa bir karar vermeyi kolaylaştırıcı 

algoritma yararlı olabilir 



Olgu sunumu yazma 

Başlık 
Özet 
Giriş- çok kısa 
 
Olgu sunumu— Hikaye 
• Öykü– sadece pozitifler 
• Muayene  – sadece pozitifler 
• Testler  
• İlerleme 
• Tedavi ve sonuç 

 
Tartışma—Literatür  tarama  
• mesajlar 
• Öneriler 

 
Kaynaklar 

 

 

 

 

 

Olgu sunumlarında bir sonuç verilmesi her 

zaman gerekmez. Ancak birkaç cümle ile 

vermek istediğiniz mesajın özetlenmesi 

yararlı olabilir.  



Hangi Dergi?  

• BMJ 

• Genel Tıp Dergileri 

• Özel Dergiler 

• Olgu sunumu yayınlayan dergiler 

• BMJ olgu sunumları 

 

 

 

 

 



Dergiye Gönderirken Neler Dikkat 
etmeli? 

• İyi bir ön yazı hazırlanmalı 

• Mümkünse online sunumu tercih edilmeli 
(hem hızlı hemde ucuz)  

• Derginin özgül isteklerini belirleyip uygulamalı 

• Şekiller istenen formatta olmalı- .jpeg, .tiff 



Olgu sunumu yayınlayan dergiler ne 
ister? 

Pasif cümleler yerine aktif 

cümleler  

Jargo, kısaltma ve yeni 

geliştirilen kelimeleri 

kullanmaktan kaçınılmalıdır   

Uzun cümlelerden  ve gereksiz 

şeylerden kaçın 

Kelime sayısını sınırla 

Eleştirel yaklaşım bu tür yazılarda da 

istenir ancak araştırma yazılarının 

gösterdiği katılıkta olması gerekmez 



Hangi durumda olgu sunumu kabul 
edilir? 

• Nadirse 
• Amaca uygunsa 
• Bilimsel argümanlar söz konusu ise 

  

 

 

 

 

 

 



Hangi durumda olgu sunumu 
reddedilir? 

• Orijinal değilse 
• Kabul edilemeyecek kadar uzunsa 
•  Yazım kötü yapılmış ise  
• Yanlış dergiye gönderilmişse (okuyucu 

kitlesi uygun olmayan dergi) 
• Klinik özellikleri abartan yazılar 
• Aşırı bir genelleme söz konusu ise  

  

 

 

 

 

 

 



İşe Yarar Kaynaklar 

• The Elements of Style 

• AMA Manual of Style 

• The Chicago Manual of 
Style 
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Derleme Makale Nedir?  

• Konu ile ilgili eleştirel ve analitik yaklaşım ile   
bilgilerin sentezinin yapıldığı, 

• Farklı teori ve bulguların karşılaştırılıp, 
ilişkilendirildiği, 

• Yazabilmek için bir konuya odaklanılması gereken,    

•  Çok kapsamlı olmak yerine anlamlı ve akademik 
literatürü içermesi gereken yazılardır.   

 



Derleme Tipleri 

• Metodolojisine göre  

– Öykü gibi düz yazı tarzında derlemeler 

– Kanıta dayalı derlemeler  

– Sistemik derlemeler 

• Hedefine göre  

– Bir konu hakkında en yeni literatürü inceleyen makaleler 

– Tarihsel sürece göre derlemeler 

– Bir spesifik araştırmada bir konuyu irdeleyen derlemeler 

– Teori veya model sunan derlemeler 

• Talimat ile yazılan derlemeler 

– Davet ile yazılan derlemeler 

– Komisyon tarafından üretilen raporlar 

– Talep edilmeden sunulmuş derlemeler 



Derleme Tipleri 

• Tanımlayıcı Derleme 

• Sistematik Derleme 



Derlemenin Organizasyonu 

 

• Kısa ancak sıra ile konunun geçmiş ve  yeni 
çalışmalarını  araştır. 

 

• Farklı teorik yaklaşımlar, metodlar veya özel 
konular yada kavramları ele alan tematik bir 
organizasyon yapılmalıdır.   

 



Tematik Organizasyon 

• Araştırmayı daha kolay kılar  

– Perspektifleri karşılaştırır 

– Teorik yaklaşımlar 

– Metodolojiler 

– Bulgular 

• Böylece 

– Güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek  

– Ve daha önceki çalışmaların herhangi bir açığı olup 
olmadığına işaret etmek söz konusu olabilir.  



Derlemenin Esası 

 

• Yeni yorumları,teorik yaklaşımları veya diğer 
fikirleri ortaya koyar.   

 

• Araştırma gayretlerinin hale hazırdaki 
durumuna eleştirel bir değerlendirme sağlar.   



Derleme Makalenin Amacı 

– Konu yada soruda araştırma ile ilgili var olan 
durumun gözden geçirilmesi ve analizi.   

– Konuyla ilgili önceki araştırmaları değerlendirmek 
ve karşılaştırmak   

– Hale hazırda bilinenlerin analizini sağlamak ve yeni 
çalışmanın tartışmalı noktalarını, zayıflıklarını ve 
açıklarını ortaya koymak  —gelecekteki çalışmalara 
yön vermek için var olanları birbiri ile 
karşılaştırmak 



Derleme Yazmanın Aşamaları 
Hazırlık 

• Konuyu daraltıp birkaç araştırma sorusu yada 
hipotez oluşturunuz; 

• Literatürü tarayınız, bu sırada araştırma konunuzu ve 
sorunuzu yenileyiniz; 

• Okuyup, değerlendirip, sınıflandırınız ve not tutunuz; 

• Araştırma sorusunu yeniden tanımlayınız; 

• Ön başlığı oluşturunuz. 



Derleme Yazmanın Aşamaları 
Organizasyon 

• Nasıl bir yapıda derleme yazacağınıza karar veriniz 
(örneğin kronolojik, konu odaklı, vs.) 

• Bir özet hazırlayıp alt başlıkları planlayınız. 

• Farklı alt bölümlerdeki her bir paragrafın içeriğini 
planlayınız. 

• Tablo, görsel ve çalışma planı oluşturunuz.  



Derleme Yazmanın Aşamaları 
Yazım 

• Gerekirse gereç-yöntem taslağı hazırlayınız. 

• Tartışma taslağı oluşturunuz. 

• Sonuç taslağı oluşturunuz. 

• Giriş taslağı hazırlayınız. 

• Özet taslağı hazırlayınız. 



Derleme Yazmanın Aşamaları 
 Düzeltme 

• Yukarda oluşturulan farklı bölümlerin taslaklarını 
düzeltiniz. 

• Kaynakların sıralamasını ve makale içine 
yerleştirlmesini düzenleyiniz. 

• Dil hatalarının gideriniz. 

• Tasarıya son halini veriniz. 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet – İçeriğin kısaca özetlenmesi 
• Giriş – Çalışmanın amaçlarından söz edilmesi dikkat çekilmek 

istenen araştırma soruların ifade edilmesi   
– Yöntemler – Genellikle tanımlayıcı derlemelerde gerekmez sadece sistematik 

derlemelerde kullanılır.  

• Tartışma – Bunlar ne anlam ifade etmektedir. 
– Sonuçlar – yapılan inceleme sonucunda nelere ulaşıldı. 
– Literatür Derlemesi- Bu alanda şimdiye kadar yapılmış çalışmaların 

değerlendirilmesi ve yeni çalışmalarla eskilerin karşılaştırılması yapılır.   
– Yorum – Çalışmaların etkileri ve sonuçları daha sonra neler yapılmasına gerek 

olacağını gösterecek şekilde  değerlendirilip yorumlanır.   



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

•Makalenin  

•vereceği mesaja işaret edici informatif  

olmalı, 

•makalenin bir derleme olduğunu 

hissettirmeli, 

•önemli kelimeleri içermeli, 

•kısa olmalı, 

•bir sonuca işaret ediyorsa sonucun halen 

geçerliliğini göstermek için  şimdiki zamanda; 

eğer bir sonuç sunulmuyorsa geçmiş 

zamanda yazılmalıdır.  Eğer yazım sırasında 

aydınlatılamamış bir konu irdeleniyorsa başlık 

soru şeklinde olmalıdır . 

Ancak ilk yazar literatür araştırmasının çoğunu yapan ve yazının büyük kısmına 

katkıda bulunan kimse olmalı 

Diğer yazarlar isim sırasına yada katkılarına göre sıralanırlar.  

Son yazar ise genellikle koordinatör yada orijinal fikir sahibine ait olmalıdır. 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

•Özellikle makalenin tümünü yazdıktan sonra 

yazmakta yarar vardır. 

• Özet okuyucunun derlemeyi işe yarar bulup 

okumaya karar verebilmesi için kısa ancak 

tam bir sentezi olmalıdır. Tüm makaleyi 

okumaya yönlendirmek için enteresan olmalı 

ve argümanınıza burada işaret edilmelidir. 

 

 

•tanımlayıcı şekilde detaya girmeden düz yazı 

şeklinde yazılabileceği gibi   

•hedef ve amaç, gereç ve yöntem, Sonuç ve 

Tartışma kısımlarını da içeren bilgilendirici 

özet şeklinde de yazılabilir.  

Başlıkta olduğu gibi çok kısaltma kullanmamak , 

derginin özel bir isteği yoksa 200-250 kelimeyi 

geçmeyen  Bilgilendirici  Özet derlemelerde tercih 

edilir. 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

 BELLİ BİR SORUN VEYA ONUNLA YAKIN 

İLİŞKİDE OLAN SORUNLARA CEVAP 

ARAR 

Ortaya atılan soru ön sırada olmalı ve neden 

böyle bir soruyu konu alan derlemeye gerek 

duyulduğu açıklanmalıdır. 

Eğer son zamanlarda o konuda yeni yazılar 

yayınlandı ise sizin neden böyle bir yazı 

yazmaya gereksinim duyduğunuz 

vurgulanmalıdır.  



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

 BELLİ BİR SORUN VEYA ONUNLA YAKIN 

İLİŞKİDE OLAN SORUNLARA CEVAP ARAR 

Ortaya atılan soru ön sırada olmalı ve neden 

böyle bir soruyu konu alan derlemeye gerek 

duyulduğu açıklanmalıdır. 

Eğer son zamanlarda o konuda yeni yazılar 

yayınlandı ise sizin neden böyle bir yazı 

yazmaya gereksinim duyduğunuz 

vurgulanmalıdır.  

Örneğin bu yazılarda iİgilizce literatür dışına 

çıkılmamış olabilir belli bir yaş grubu ile ilgili 

değerlendirme yapılmamış olabilir  



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

Bu kısımda kısa  olmalı ana makalenin %10-

20’sini oluşturmalıdır. 

 

Bu kısımda  

Konun arka planı;genel konu ve tartışmalı 

noktaları,  

Sorun; eğilimler, yeni amaçlar, konu ile ilgili 

açıklar, 

Amaç; yazar niçin literatürü araştırıp böyle bir 

yazı yazmaya karar verdiklerini dile  getirir.Bu 

kısım da genellikle şimdiki zamanda kaleme 

alınır 

 

Tanımlayıcı derlemelerde yöntemler  kısmına 

gereksinim olmaz. Sadece giriş kısmının 

sonuna uygulanan yöntemler özetlenir. 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

Konuların sırası okurun derleme konusunun 

tümüne nasıl bakmak istediğine göre tayin 

edilir 

•Hastalık hakkında bir tanımlayıcı derleme 

yazısında kitaplarda verilen geleneksel sıra 

izlenir. 

•Bu sıra klinik bir konsept ve deneyim için 

çok iyi bilinen kronolojik sıradır 

•Diğer konularda başka bir sıra izlenir 

GENELDEN ÖZELE VEYA SİSTEMİN 

PARÇALARINDAN BÜTÜNE DOĞRU bir sıra 

izler 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

Konuların sırası okurun derleme konusunun 

tümüne nasıl bakmak istediğine göre tayin 

edilir 

•Hastalık hakkında bir tanımlayıcı derleme 

yazısında kitaplarda verilen geleneksel sıra 

izlenir. 

•Bu sıra klinik bir konsept ve deneyim için 

çok iyi bilinen kronolojik sıradır 

•Diğer konularda başka bir sıra izlenir 

GENELDEN ÖZELE VEYA SİSTEMİN 

PARÇALARINDAN BÜTÜNE DOĞRU bir sıra 

izler 

Etiyoloji 

Patojenez 

Bulgular 

Tanı 

Tedavi 

Prognoz 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

Konuların sırası okurun derleme konusunun 

tümüne nasıl bakmak istediğine göre tayin 

edilir 

•Hastalık hakkında bir tanımlayıcı derleme 

yazısında kitaplarda verilen geleneksel sıra 

izlenir. 

•Bu sıra klinik bir konsept ve deneyim için 

çok iyi bilinen kronolojik sıradır 

•Diğer konularda başka bir sıra izlenir 

GENELDEN ÖZELE VEYA SİSTEMİN 

PARÇALARINDAN BÜTÜNE DOĞRU bir sıra 

izler 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

Konuların sırası okurun derleme konusunun 

tümüne nasıl bakmak istediğine göre tayin 

edilir 

•Hastalık hakkında bir tanımlayıcı derleme 

yazısında kitaplarda verilen geleneksel sıra 

izlenir. 

•Bu sıra klinik bir konsept ve deneyim için 

çok iyi bilinen kronolojik sıradır 

•Diğer konularda başka bir sıra izlenir 

GENELDEN ÖZELE VEYA SİSTEMİN 

PARÇALARINDAN BÜTÜNE DOĞRU bir sıra 

izler 

Hiperkalsemi konusunda bir derleme 

yazıyorsak en sık ve en önemli olan 

problemden  seyrek görülene doğru bir sıra 

izlenir. 

Primer hiperparatiroidizm  

Metastatik Malignite 

Bebeklerin idiyopatik hiperkalsemisi 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

Konuların sırası okurun derleme konusunun 

tümüne nasıl bakmak istediğine göre tayin 

edilir 

•Hastalık hakkında bir tanımlayıcı derleme 

yazısında kitaplarda verilen geleneksel sıra 

izlenir. 

•Bu sıra klinik bir konsept ve deneyim için 

çok iyi bilinen kronolojik sıradır 

•Diğer konularda başka bir sıra izlenir 

GENELDEN ÖZELE VEYA SİSTEMİN 

PARÇALARINDAN BÜTÜNE DOĞRU bir sıra 

izler 

Hangi sıra kullanılırsa kullanılsın kullanılan bu sıra uygun alt başlıklarla 

belirlenmelidir.  



• İddia 
 İddia argümanınızın ifade şeklidir. Makalenizin omurgasını oluşturacaktır.  
• Neden  
 Böyle bir makalede bu kısımda etkili olması için iddianızın ardında yatan 

şeylere tam bir açıklıkla işaret etmelisiniz.  Dil sarih ve anlaşılır olmalıdır.  
• Sonuç 
• Kanıt 
 Bu kısımda iddianızı ve  ardında yatan nedenleri destekleyen makaleleri 

özetlemelisiniz.  
 Tartışmaya destek sağlayacak önceki yazdıklarınız ile çelişmeyecek 

hatırlatıcılar koymalısınız.   Bu kısımda  okuyucunun beklediği “ee daha ne 
var? yada bu niye bu kadar önemli?” sorusuna yanıt verilmelidir. 



Literatür Nedir? 

• Literatür bilim adamları ve 
araştırıcılar tarafından 
yazılmalıdır.   

• Bunlar neleri içerir: 

– Akademik dergilerdeki 
makaleler 

– Kitaplar 
– Kongre kitapçıkları 
– Patentler 
– Standartlar 
– Teknik raporlar 
– Websiteleri ve diğer internet 

kaynakları    



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

•Tartışma kısmı en politik, en hırslı  ve 

argümanlarınızı birbiri ile ilişkilendireceğiniz 

kısımdır.  

•Burada gösterdiğiniz nedenler ile kanıtları 

özetleyecek  ve argümanınızın hasta bakımı, 

araştırma, klinik uygulamalar veya neyi 

amaçlıyorsanız onunla ilişkisini anlatacaksınız. 

•Konu bölümlere ayrılacak şekilde akıcı olmalıdır. 

• Alt başlıklar konunun organizasyonunu yansıtır ve 

içeriklerine işaret eder  



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

Literatürün sürüklediği bir makaleden 

çok ideanın sürüklediği bir derleme 

makale yazmaya çalışmalısınız.  



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi 
– Yorum –   

•Her paragraf bir fikir veya konuyu içerir. 

Bir paragrafta tek bir makaleden söz 

etmek yerine birçok çalışmaya 

değinilmelidir. 

•Girişte söz edilen sorulara atıfta 

bulunularak tartışılmalıdır. 

•Bir çalışmayı diğeri ile pozitif veya negatif 

yönlerde birleştirmeye çalışılmalıdır. 



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi- 
– Yorum –   

•Girişte sorulan soruya yanıt burada 

verilmeye çalışılır. Bu kısımda elde edilen 

bulgular, yazarların yorumları ve 

çözülmemiş sorunların belirlenmesi söz 

konusudur. Makalenin yaklaşık %5-

10’unu oluşturur.  



Derlemenin Yapısı 

• Başlık- 
• Özet –   
• Giriş –   

– Yöntemler –   

• Tartışma –    
– Sonuçlar –   
– Literatür Derlemesi- 
– Yorum –   

• Kaynaklar 

Kaynak taramasının yeni yapılmış olmalı, 

Kaynaklar düzgün ve doğru şekilde yazılmalı  

Gereksiz  tekrarlar veya plajirizmden kaçınılmalıdır . 



Sonuçta 
Derleme Yazarken 

• Derleme yazmanın amacı nedir? Derlemeniz özellikle sizin 
amaçlarınızı işlemelidir.   

• Okuduğunuz gibi yazınız, daha çok okudukça düzeltmeler 
yapınız. 

• Özet kısmı okuyana içerik hakkında yol göstermelidir.   
• Taslaklar hazırlayarak işe başlarsanız hafızanızı zorlamadan  

makaleyi yazarken bu taslak size yol gösterir.   
• İlk taslağı kendinize yol göstermek için sonrakileri ise 

başkalarına ne düşündüğünüzü anlatmak için yazın   



Sonuçta 
Derleme Yazarken 

• Bir konuyu, teoriyi yada bir yazıyı değerlendiriniz ve analiz 
ediniz.(hepsini kullanmasanız da yazarken aklınızda tutunuz) 

• Literatürlerde bulgu ve metodoloji açısından spesifik  ve 
önemli noktalara dikkat çekin, az ve öz bilgiyi kullanın. 

• Çok sayıda bilgiyi incelerken seçici olun önemli noktalara 
dikkat çekin. 

• Literatür yeni mi? Kaç yıllık ? Bu konuda daha yeni çalışma var 
mı)? Yazının tarihi arka planı  nasıl ? 

• İddeanız nedir? Kanıtınız var mı? (Kanıtın kaynağı  ???) 
• Literatürdeki aynı ve karşı görüşleri yazınızda buluşturunuz. 
•  Spesifik bir sonuç vermeye çalışın. 





• Teşekkürler 


