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Kimlere ve neden davet yapılır?

• Konusunda uzman kişiler

– Literatür taraması

– Bilimsel çevrede tanınır/bilinir olamak

– İlgili konuda akademik bilgi birikimi

– Yapılan bilimsel çalışmalar

– İyi izlenim

– Tanışlık



Neden kitap bölümü yazarız?

➡ Başasistanlık, doçentlik,  profesörlük dosyası için

➡ Hoca istiyor diye

➡ Honorarium için

➡ Tanınır, bilinir olmak

➡ Sizin katkınız olmadan o kitap çıkamayacağı için

➡ Kitap zaten çıkacaktır, ücretsiz siz de katkıda bulunun diye

➡ Konunun uzmanı olduğunuz için



• Kapak sayfası

• Sayfa sayısı

• Sayfa düzeni

• Yazı tipi/büyüklüğü

• İçeriği

• Tablo/şekil sayısı

• Kaynak sayısı/yerleştirme biçimi

Editörün koşulları/instructions



• TESLİM SÜRESİ

• Taslak

• Literatür tarama 

• Yapılmamış / yapılanı pekiştirme

• Amaç nedir?

• Hedef kitle kim?

• Pratiğe dönüştürebilme/kullanılabilme

Kitap bölümü tasarımında nelere dikkat etmeliyiz? 



Yararlanılacak kaynaklar

• PRKÇ

• Metaanalizler

• Sistematik derlemeler

• Kılavuzlar

• Uzman görüşleri

• KENDİ DENEYİMLERİNİZ





Sistematik derleme

• “Sağlık literatürünün bir özeti”

• Kritik çalışmalar ve geçerli veriler toplanır

• Uygun tekniklerle veriler kantitatif olarak değerlendirilir

• Ek olarak kalitatif veriler de toplanarak değerlendirilir

• Analizler/kanıtlara dayanarak standartlar oluşturulmaya 
çalışılır 



Prospektif
• “Sıfır” zamandan başlayarak, ileriye dönük

• Dikkatle hazırlanmış bir protokole sadık kalarak

• Tahmin edici değişkenleri ölçerek

• Belirlenmiş bir denek grubunda (cohort)

• Zaman içinde toplanan veriler

• “Klinik çalışmaların en saf biçimi”, 

• “Taraf tutmayı engellemenin en iyi yolu”

• Bir olayın uygulanmasının (BPH’da ARB kull) 
zaman içinde yaratacağı durumu (Perioral 
dermatit) araştıran çalışmalar

Retrospektif

• “Sıfır” zamandan geriye doğru

• Geçmişte elde edilen verileri değerlendirme

• “Archival analysis”

• Mevcut durum ile (SCC) geçmişte olan bir 
olayı (Sigara kull) ilişkilendirmeye yönelik 
çalışmalar



Girişimsel (Deneysel) çalışma özellikleri 

• Karşılaştırmalı (Kontrollü)

• Prospektif

• Klinik / deneysel 

(insanda/hayvanda)

• Çaprazlama

• Rastgelleme

• Körleme

• Tek/Çok merkezli



Oxford sistemine göre kanıt ve öneri düzeyi

1. A) RKÇ`ların metaanalizinden elde 
edilen veriler

B) En az bir tane RKÇ`dan elde edilen 
veriler

2. A) Randomizasyon olmaksızın iyi 
düzenlenmiş kontrollü bir çalışmadan 
elde edilen veriler

B) İyi düzenlenmiş en az bir girişimsel 
çalışmadan elde edilen veriler

3. A) İyi düzenlenmiş, girişimsel olmayan 
çalışmalardan elde edilen veriler 
(karşılaştırmalı çalışmalar)

B) Tek vaka-kontrol

5. Olgu serileri

6. Uzman görüşleri, komite raporları

A. Şiddetle önerilir (Spesifik 
önerileri içeren tutarlı ve iyi 
kalitede en az bir RKÇ verilerine 
dayanan klinik çalışma)

B. Önerilir (RKÇ olmadan, iyi 
düzenlenmiş klinik çalışma 
verilerine dayanır)

C. Şüpheyle önerilir (Doğrudan 
uygulanabilecek iyi kalitede 
çalışmaya dayanmayan, ancak 
bulguları bazı sonuçlar 
çıkarmaya elverişli)

D. Önerilmez (Konuyla ilgili 
yeterince kanıt yok)

Oxford Center for EBM Levels of Evidence, May 2001



Hangisi daha değerli?

RKÇk
RKÇ

Vaka-kontrol
Vaka serileri

Editoryal
Hayvan araştırmaları
İn vitro araştırmalar

Hacim Geçerlilik
Güvenilirlik



Cover Page 
“Title=Başlık”







Cover Page 
“Authors=Yazarlar”



Cover Page 
“Running Head

Kısa Başlık”



Cover Page 
“Keywords”



Cover Page 
“Correspondence”







Summary 
“Özet”

“İçeriğe bakmaya karar verdirtecek kısım”



Introduction
“Giriş”

➡ Bir kaç paragraf

➡ Sonunda bu bölümün amacı/ları

➡ EN SON YAZ!

➡ Sayfa numaraları eklemeyi unutma!



Body of Text
“Ana Yazı/Bölümler”

➡ Çift satır aralığı

➡ Paragraflar arası boşluk

➡ Alt başlıkları numaralandır

➡ Tablo/şekilleri metin içinde belirt





Conclusion



Key Points
“Ana Noktalar”



Acknowledgements

➡ Teşekkür

➡ İkrar

➡ Doğruluğunu kabul etmek



Kaynakları ekleme

➡ Belirtilen kadar kaynak

➡ Önerilen formatta

➡ Olabildiğince güncel

➡ Olabildiğince güvenilir

➡ Turkish Journal of Urology



Legends
“Açıklama Yazısı”

➡ Yalnızca şekiller için

➡ Kaynaklardan hemen sonra, şekillerden önce

➡ Şekli tam olarak ifade eden

➡ Şekildeki kısaltmaların, okların, işaretlerin açılımlıyla



Tablolar















Şekiller

Çok

Özgün 

Açıklayıcı













➡ Bir kaç kez oku

➡ Dil konusunda tereddüt varsa “native writer” desteği (TÜD)

➡ 2 hafta süreyle unut!

➡ Son bir kez daha kontrol et!

Sonuçlandırma













➡ Deadline?

➡ İçine sindi mi? İletişim çağındayız unutma!

➡ Cover page sonrasında ilk tablo/şekilleri oluştur!

➡ Tablo/şekil maksimum olsun!

➡ Yazım sırası alışkanlığa göre değişebilir

➡ Etik kurallara, doğru alıntılamaya dikkat et!

➡ Yazıyı yollamadan önce Kurallar’a uygunluğunu bir kez daha kontrol et!

Sonuçlar


