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Klinik çalışmalar düzgün yazılmalıdır  

• Hekimler çağdaş literatüre inanmak ve ona göre 
hasta tedavi etmek durumundadır 

 

• Bazen uzun süredir kullanımda olan tedavinin 
yerine yenisini tercih etmek gerekebilir 

 

• Klinik araştırmalar doğru biçimde raporlanmalıdır 



Temiz yazı yazma 

• Mesaj net olmalı 

• Temiz yazı yazıldığında mesaj anlaşılır olur 

• IMRAD 



IMRAD  

Introduction 

Material & Methods 

Results 

And 

Discussion  

Araştırma sorusu? 

Soruya cevap verme yoludur 

Verilerin yazıldığı yerdir 

 

Sorunun cevabı ve buna 
dayanak teşkil eden bilgilerin 
olduğu kısımdır 



Başlık 
 

• En fazla okunan yerdir 

• İndeksleme için anahtar kelimeler kadar önemlidir 

• Anabaşlık ve alt başlık olarak ayrılır (daha spesifik) 

Mümkünse,  

 Değişkenlerden bahsetmeli 

 Denek türünden bahsetmeli 

 

 

Robert Day, in How to Write and Publish a Scientific Paper 



Özet 
 

• Giriş: Amaç ne idi?  

• Materyal ve metod: Araştırma deseni, teknikler, 
istatistiksel yöntem 

• Bulgular: Önemli bulgular neler ? 

• Sonuç: Sonuçların önemi ?  

Robert Day, in How to Write and Publish a Scientific Paper 



Özet tipleri 
En sınırlı yerde en çok bilgi 

Yapısallaştırılmış 

• Alt başlıklar kullanır    

• IMRAD 

• 250 kelime civarında 

Yapısal olmayan 

• 1 paragraf 

• IMRAD 

• 125-150 kelime 



İyi özet? 

• Referans olmaz,  

• Anahtar kelime olur,  

• Kısaltma ve jargon olmaz 

• Makaleden ayrıldığında bile tamamen 
anlaşılabilirdir 

• Kolay okunabilir 

• Veri içerir 



Giriş 
 

 

• Bilinenle başla 

• Bilinmeyenden bahset 

• Çalışma neyi bildirecekse onunla bitir 

 

 



Giriş  
 

• Çalışmanın amaç ve içeriğine ilişkin bilgilerden olan 
bir iki cümle kur 

• Yeterince ayrıntılı olsun, ama okuyucuyu bilgiyle 
boğma 

• Sadece konu ile ilgili olan bilgiyi sun 

• Hikayeni ilerlet 



Giriş  
 

• Makale hangi açıkları dolduracak ? 

• Diğer makalelerden bahset 

• Aşırı referans ve lüzumsuz veriden kaçın 



Giriş 
 

• Temel araştırma sorusu nedir? 

• Kalıp = “Bu çalışmada biz…” veya “Bu soruya cevap 
vermek için, biz…” 

• En yeni bilgiden ve en önemli olanından emin ol! 

• Heyecan uyandırsın 



Materyal ve metod  
 

• Çok detaylı yazılmalıdır 

• En önce yazılması gereken bölümdür! 

• Çalışma nasıl yapılmıştır? 

• Kronolojik olarak yazılmalı 

• Alt başlıklara ayrılmalı 

– Materyal: Kimyasallar, deney, denek 

– Metod: Haızlrlama, protokol, protokolün amacı, veri analiz 
yöntemi 



Çalışma deseni 

Komplians! 

• örnek: “Çalışma protokolü katılımcı hastane etik 
kuurulları tarafından onaylanmıştır…” 

• örnek: “Bu çalışma çift kör plasebo kontrollü 
randomize tipte …”  

• IRB protokol numarası  



Protokol  
Ne yapıldı? 

• Popülasyon özellikleri 

• Çalışmaya alınma ve dışlanma kriterleri 

• Randomizasyon yöntemi 

• Örneklem büyüküğü ve son değerlendirme 
parametrelerinin nasıl belirlendiği 

• Materyallerle ilgili her türlü bilgi 
(ilaç, kültür vasatları, ekipman vs,)  



Protokol  
 

• İstatistik analiz  

 -İstatistiksel test, değerlendirme ölçümleri, P değeri, 
CI, Merkezi yayılım ölçütleri 

• İstatistikçiye başvurun 



Sonuçlar 
 

• Deneyin sonuçlarını ver ve destekleyen makalelerle 
anlat 

• İçerik: Sonuçlar ve bulgular 

• Verilerin uyumu: sonuç, tartışma ve özette aynı 
olmalı 

• Kronoloji: önemliden önemsize 

 



Sonuçlar 

• Kısa olmalı 

• Geçmiş zaman kullanılmalı 

• Özgün mukayeseler verilmeli 

• Veri detaylandırması tablo ile yapılmalı 

• İstatistik detaylar uygun şekilde açıklanmalı 

• Her bulgu yeni bir paragrafla başlamalı 



Tartışma 
Bulduğumuzun anlamı nedir? 

• Girişte  sorulan sorunun cevabıdır 

• Bulguların anlamını açıklar 

• Bulguları, birbirleriyle olan ilişkileri ve bulguların 
genelleştirilebilmesi olsaılığını açıklar 

• Sonuçların araştırma sorusunun cevabındaki 
desteğini açıklar, bunun çağdaş literatürde nereye 
uyduğunu tartışır 

• Başlangıç, gelişme ve sonuç bölümü vardır 



Tartışma  
 Başlangıç 

Girişte sorulan soru… 

“… robotik cerrahinin ameliyat süresini uzatıp 
uzatmadığının ortaya konması...” 

Tartışmada verilen cevap… 

“…Adrenal bez cerrahisinde Robotik cerrahinin 
uygulanması laparaskopik cerrahiye göre süreyi…” 



Başlangıç   
en önemli bulguyu en önce yaz 

Sonuçların önemiyle başla 

– Eski makale sonuçlarından bahsetme 

– Girişteki bilgileri tekrar etme 

 



Gelişme  
Sonuçları tanımla ve yorumla 

• Literatürle karşılatır, uyumu göster 

• En önemliden en önemsize doğru tanımla 

• Her bir paragraf bir fikre adanmış olsun 

 
 



Son 

 

• Sonucu tekrar irdele 

• Muhtemel uygulama, etkinlik veya spekülasyon 
alanlarını ortaya koy 

• Sonuç cümlesini ayrı bir paragrafta kur 

• İleri çalışmalara gerek varsa belirt 



Randomize kontrollü çalışmalar 



RKÇ önemli ögeler 

• Çalışmanın evreni 

• Tedavi ilkeleri 

• Deneysel deseni 

• Hastalar 

• Çalışmanın kalite kontrol parametreleri 

• İstatistik analiz 



Metod RKÇ  

– Sonuç Parametreleri 

– Çalışmaya uygunluk kriterleri 

• Alınma 

• Dışlanma  

– Randomizasyon 

– Örneklem büyüklüğü hesabı 

– Tedavi- kontrol 



Randomizasyon 

• Randomizasyon tipi 
– Kullanılan metod 

• Uygulama 

– Kim randomize etti, gruplara dağılımı kim sağladı 

• Maskeleme 

– Yanlı tutum 



Metod RKÇ 2 

• Değerlendirme 

– Maskeleme 

– Yanlı tutum 

• Hasta güvenliği- yan etkilerin ölçümü 

• Alt grupların önceden belirlenmesi 

• Veri izleminin nasıl yapıldığı- monitörizasyon 

• Analiz planı özeti 

 



CONSORT 

• “Deneysel sürecin berrak olarak yazılması ve 
tanımlanması yoluyla makalenin değeri hakkında 
okuyucuya fırsat tanıma amaçlıdır 

– www.consort-statement.org 

 

http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/




CONSORT2010 checklist of information to include when 
reporting a randomised trial 

 



CONSORT2010 checklist of information to include when 
reporting a randomised trial 
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Çalışmaya katılanların  
akış şeması 



Raporlama RKÇ 

Bulguların yazılması 

 a.  Bütün hastaların bildirilmesi 

   - Kaç kişi 

   - Çalışmadan çıkanlar 

 b. ITT, Gruplardaki olguların temel özelliklerinin 
bildirilmesi 

 c.  Ana değerlendirme ölçütlerinin basit 
istatistikle karşılaştırılması ortalama, %, ortanca, P 
değeri, vs..   

 d.  Yan etki profilinin detaylı incelenmesi 
 

   



Raporlama RKÇ 

Tartışma 

 Sonuçların güvenirliği 

  a. Çalışmaya katılan merkezler, araştırmacılar 

  b. Aynı ilaç ve benzerini konu alan diğer bağımsız 
çalışmalar 

  c. Alt grup analizlerinin güvenirliği 

  d. Birincil ve ikinci değerlendirme parametreleri 

 



Raporlama RKÇ 

Tartışma 

  e.   Çalışmaya uyumsuzluğun, çalışmadan 
çıkanların, kayıp değerlerin sonuçlara etki gücü 
hakkında bilgi verilmesi 

  f. Ara analiz neticesi üzerinde yorum yapılması 



Raporlama RKÇ 

Sonuç 

  a. Kısa özet 

  b. Zayıf /kuvvetli yönler 

  c. Topluma genellenebilirlik 

   



Çıkar beyanı 

• Kaynak, kim ödedi? 

• Çıkar çakışmasının kaynağı nedir? 

• Beyan 

• IRB numarası 



• KAYNAKLAR 
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