
Akademik Çalışmalar 
(Bilimsel Yayınlar) 

Kemal Şahin 



Ne yapıyoruz? 

Bir önceki çalışmaların üzerine  

yeni birşeyler eklemek,  

katkıda bulunmak  



Nasıl yapıyoruz? 

Konuyu belirle 

Başlığı tanımla 

Literatürü tara 

Araştırma yöntemini hazırla 

YAZDIKLARINI TOPARLA 

YAYINLA! 



Alanlarımızı belirleyerek başlayalım! 



Benim alanlarım 

Bir de buna çalışmaktan zevk alabileceğiniz alanları ekleyin! 



Konu belirleme 

• Alanı veya alanları belirle 

• Alanlar arasında ilişki kur 

• İlişkiden çıkan sonuçlar üzerine 
araştırma yap 

• Eksikleri, yarım kalmış 
çalışmaları tespit et 

 



Konu buldun! Şimdi sıkıştır! 

• Konuyu daralt (kapsam) 

• Sınırlılıklarını belirle (Şartlar) 

 

Konu sana hakim olmasın  
sen konuya hakim ol! 



Başlık belirleme 

• Kapsayıcı olmalıdır. 
• Ne çok uzun, çok çok kısa…  

(Fikir ve Kartvizit kuralı) 
• Makalenin başlığı bir etikettir. Bir cümle değildir. 

 
 

ÖRNEKLER: 
• Uzaktan eğitim üzerine çalışmalar 

Uzaktan öğrenmenin hangi dalı?  
Senkron mu? Asenkron mu? Yoksa, yoksa E-öğrenme mi?  
 

• Bir Obje ile Ortamı veya Objenin Belli Parçaları 
Arasında Renk-Zıtlığı Üreten Yeni Bir Yolla 
Mikroskopik Araştırmaya İlâveler Üzerine 
(J.Rheinberg, J.R. Microsc. Soc. 1896: 373) 
 





Başlık belirleme – SORU? 

ÖRNEKLER: 
• Öğrenci tutumlarının e-öğrenme  

Üzerine Etkileri 



Başlık belirleme … 

ÖRNEKLER: 
• Öğrenci tutumlarının e-öğrenme  

Üzerine Etkileri 
 

Tutum ama hangi tutum, nasıl tutum? 
– Çevresel tutum,  
– Fiziki tutum 
– Teknolojiye yönelik tutum 
– Duyuşsal alana ilişkin tutum  
– … 

 



Başlık belirleme 

• Çok kısa olan başlıkların çoğu, özelden ziyade 
genel terimler içerdikleri için çok kısadırlar.  

• Yukarıdaki başlıkla verilen çalışma, tüm öğrenci 
tutum şekilleri üzerindeki etkilerini denememiştir. 

• Sadece bir veya birkaç tutum şekli üzerinde 
çalışıldıysa, başlıkta tek tek sıralanması gerekirdi.  

• Bir veya birkaç tutum şekli denendiyse, başlıkta 
yine tek tek sıralanması gerekirdi.  

• Eğer tutum şekilleri, başlıkta sıralanamayacak 
kadar çok ise, belki yerine grup adı konabilirdi.  
 

BAŞLIK ÖNERİLERİ 

Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumları ile  
e-öğrenme süreçlerine etkisi 
 

 



Literatür taraması 

• çok önceden makale olarak 
yayınlanmış bir konuyu aynı şekilde 
uygulaması ve daha öncekilere atıf 
yapmaması durumunda  
fikir hırsızlığı ile suçlanabilir veya 
itibar kaybeder. 
 

• Literatür taraması araştırmanın 
geleceği açısından çok önemlidir. 



Literatür taraması 

• Alıntı belirtmenin gereksiz olduğu 
durumlar 
– Herkesçe bilinen, herkesçe 

tekrarlanan terimler. 
– Üzerinde çok konuşulmuş ve yazılmış 

bulgular. 
– Sözlük, ansiklopedi, el kitabı 

bilgilerindeki anonim yazılar. 
– Orijinalliği olmayan gözlem ve fikirler. 
– Telif hakkı koruması bitmiş eserler. 
– Kamuoyuna açık, genel bilgiler. 
– Atasözleri, deyişler. 



Literatür taraması 

• İnternet arama motorları 
• Tartışma listeleri 
• Meta arama programları 

– Copernic Agent 
– BullsEye 
– Webferret 

• E-posta listeleri 
• Kütüphane tarama sistemleri 





Literatür taraması 

• Tararken dikkat edilmesi gereken hususlar; 
– Güncel ve doğru bilgi / kaynak  
– Doğru ve tutarlı  bilgi / kaynak  
– Geçerli  bilgi / kaynak  

 

• Popüler olan bilgi doğru ve geçerli bilgi 
değildir! 
– Kime göre neye göre doğru?  

Bilginin doğruluğunu teyit etmek 
 

– Yanlış bilgiyi yayabilmek adına 
2 gerekli unsur 

• Bilgiyi ortaya atan kişi 
• Onu beğenip yayılmasına/dağılmasına destek 

veren kişiler 





Literatür taraması ve alıntı yapma problemi 

• Alanlara göre farklı alıntı yapma stilleri 
 

• Sosyal Bilimler 
– APA : American Psychological Association 

 

• Fen Bilimleri 
– MSGSÜ Özelinde 2 stil tercih ediliyor; 
– 1. Numara ile kaynak gösterimi 
– 2. Yazar Soyadına göre kaynak gösterimi  

(Harvard referencing) 
 

• En yaygın olanlar 
– Chicago Style (CMOS) 
– Harvard referencing 
– MLA (Modern Language Association) 
– MHRA (Modern Humanities Research Association) 

 



Alıntı için araç kullanımı 

• Mendeley 

www.mendeley.com 



Alıntı için araç kullanımı 

• Zotero 

www.zotero.org 



Araştırma Yöntemi 

• Durum vaka inceleme 
 

• Deneysel çalışma  
– Uygulama geliştirme / Ölçek geliştirme 
– Uygulamayı / Ölçeği test etme ve değerlendirme  

 

• Veri Toplama ve analiz 
– Ölçek kullanımı  
– Elde edilen verilerin analiz edilmesi  
 

• Uzman görüşü 



Akademik Yayınlar 

Akademik yayın (publication),  
bilimsel bir yazı türüdür. 
• Özgün olmalıdır 

• Tekrar (`daha önceden yapılmış bir çalışma`) 

olmamalıdır. 

• İntihal (aşırma, kaynak göstermeme) olmamalıdır. 

• Medeniyete, ülkeye bir katkısı olmalıdır. 

• Bilimsel bir çerçevede ele alınmalıdır. 



Akademik Yayınlar 

Akademik yayın (publication),  
bilimsel bir yazı türüdür. 
• Değişik bakış açıları ve düşünceler de ele 

alınmalıdır. 

• Başkalarının referans vereceği (“cite” edeceği) 

kaliteli bir çalışma olmalıdır. 

• Başka çalışmaları doğuracak “verimli” bir alan 

olmalı ve devamı olmalıdır. 



Araştırma Yöntemine Göre Yayın Türleri 

• Var olan yayınları özetleyen literatür 
taraması 
 

• Durum incelemesi (Vaka incelemesi) 
 

• Nicelik ve nitelik araştırma çalışmaları 
 

• Karşılaştırma çalışmaları  
(Yeni tezler ortaya koyan ve önceki tezleri 
çürüten çalışmalar) 



Yayınlanma Türüne göre 

• Tez  

• Bildiri (Sözlü Sunum) 

• Poster (Sergi) 

• Makale (Bilimsel) – Dergi Yayını 
Özgun araştırma sonuçlarını 

tanımlayan, yazılmış ve basılmış 

rapordur. 

 



Bir yayını değerli kılan en önemli unsur; 

Atıf 



Makalenin etkisi nasıl ölçülüyor? 

• Citation index = Bibliographic Database 

• Institute for Scientific Information (ISI)  

Merkezi Philadelphia (ABD) 

1960, Eugene Garfield 

• Science Citation Index (SCI) 

• Social Sciences Citation Index (SSCI)  

• Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

 

• 1997 ilk defa otomatize edildi. (CiteSeer ve Google Scholar) 

 

 



Makalenin etkisi nasıl ölçülüyor? 

• Impact factor – Akademik Derginin etki değeri 
 

Önceki iki yılda makalelerin aldığı atıf sayısı 
Önceki iki yılda yayımlanan toplam makale sayısı ED = 

ÖRNEK 
Eğer etki faktörü 1,5 ise, dergide 2009-2010 yılında basılan makalelerin  
2011 yılında ISI’ya kayıtlı dergilerde makale başına aldığı atıf sayısı 1,5 demektir. 
 
UBYT Arama Motoru : http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergiler.php 

http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergiler.php


Yaptığım Çalışmalardan 
Örnekler 



The Impact of Social Networks on  
Basic Design Education  

• Giriş 
• LİTERATÜR 

– Design Education 
– Social Network and New Media 
– Collective Consciousness 
– E-learning and e-learning environments 
– Relationship between E-learning and new media 

• YÖNTEM 
– Social Media Based Design Education (DESNEP) 

• SONUÇ 
– Yöntem ve Bulgular 



The Impact of Social Networks on  
Basic Design Education  



The Impact of Social Networks on  
Basic Design Education  



The Impact of Social Networks on  
Basic Design Education  



The Impact of Social Networks on  
Basic Design Education  



The Impact of Social Networks on  
Basic Design Education  



The Impact of Social Networks on  
Basic Design Education  



Kişisel Web Sayfalarının Öğretim Süreçlerine Dahil 
Edilmesi (WordPress İçin Lms Eklentisi Örneği) 

• Giriş 
• LİTERATÜR 

– Web Sitesi Kavramı ve İçerik Yönetim Sistemleri 
– E-öğrenme Süreçleri 
– Kişisel web sitelerinde e-öğrenme süreçleri 

• YÖNTEM 
– Örnek model geliştirme (WordPress İçin Lms Eklentisi ) 

• SONUÇ 



Kişisel Web Sayfalarının Öğretim Süreçlerine Dahil 
Edilmesi (WordPress İçin Lms Eklentisi Örneği) 



Kişisel Web Sayfalarının Öğretim Süreçlerine Dahil 
Edilmesi (WordPress İçin Lms Eklentisi Örneği) 
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