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EBSQ sözlü yay›n de¤erlendirme s›navlar›nda
kullan›labilecek basit yay›n de¤erlendirme rehberini
sizlerin kullan›m›na sunuyoruz.. Burada amac›m›z s›nav
aday›na d¤erlendirmek için verilen bilimsel yay›n›n
de¤erlendirmesinin belli bir s›ra ile h›zl› ve net olarak
yap›lmas›n› sa¤lamakt›r

‹puçlar›

• Yay›n de¤erlendirmesini direk ç›kt› üzerine yap›n›z
• ‹ki farkl› renkte kalem kullan›n
• Olumlu ve olumsuz olanlar› farkl› rekte iflaretleyiniz.

Sunumunuzu kolaylaflt›r›r.
• Akademik sözlü s›nav sadece istetistik egzersizinin

yap›ld›¤› bir s›nav de¤ildir.
• Yay›n için afla¤›daki d¤erlendirme kriterlerini göz

önünde bulundurunuz.

Bafll›k, Yazarlar, Çal›flman›n yaz›ld›¤› yer

• Çal›flman›n bafll›¤› aç›k ve net mi?
• Çal›flman›n konusu güncel ve önemli mi?
• Çal›flma akademik bir kurumdan m› yoksa küçük

bir hastaneden mi geliyor?
• Yazar say›s› çal›flma ile uyumlu mu?
• Yazarlar çal›flma konusunda daha önceden çal›flma

yapan bilinen kimseler mi?

Girifl

• K›sa ve yeterli mi?
• Çal›flman›n haz›rl›k çal›flmas› yeterli mi?
• Çal›flmada refere edilen çal›flmalar güncel mi?
• Bu konuda daha once yap›lm›fl çal›flmalar dengeli

olarak irdelenmifl mi?
• Çal›flman›n hedefleri aç›k olarak belirtilmifl mi?



Metod

• Çal›flma ne tür bir yap›ya sahiptir? (Derleme-
sistemmatik analiz-meta analiz- randomize-
prospektif- Retrospektif- Prognoz- Kohort- Vaka
control-Demografik)

• Çal›flmada hedeflenen sonuca ulaflmak için çal›flma
türü uygun mudur?

• Çal›flma gruplar› nas›l oluflturulmufltur? Çal›flma
süresi yeterlimidir?

• Randomizasyon nas›l yap›lm›flt›r?
• Grup say›lar› yeterlimidir?
• Çal›flma için güç analizi yap›lm›flm›d›r?
• Kör veya çiftkör çal›flma ise denekler veya çal›flmay›

tamamlayanlar kriterleri karfl›lamaktam›d›r?
• Çal›flma sonucu ilgili konuda hangi tür bir kan›t (I.-

V derece))oluflturacak düzeydedir?
• Çal›flmaya dahil edilme ve çal›flmadan hariç tutulma

kriterleri belirtilmifl midir?
• Çal›flman›n primer ve sekonder sonuçlar› aç›klanm›fl

m›?
• Uygun istatistik yöntemi kullan›lm›fl m›?
• Sistemik bais’tan kaç›n›lm›fl veya en az düzeye

indirilmifl mi?
• Kay›p veri var m›d›r?

Sonuçlar

• Çal›flmay› tüm bireyler tamamlayabilmifl mi?
• Öngürülerin sonuçlar› tüm guruplar için ayn› m›?
• Sonuçlar yaz› içerisinde, flekil ve tablolarda tam

olarak verilmfl mi?
• Sonuçlar aç›s›ndan yaz› içerindekiller ile tablolar

aras›nda uyumsuzluk var m›?

Tart›flma

• Çal›flma sonuçlar› önerilen hipotez ile uyumlu mu?
• Sonuçlar mevcut literature ile uyumlu mu?

Çal›flman›n zay›f yönleri tart›fl›lm›fl m›?

References

• Referanslar güncel mi?

Yaz›n›n genel olarak de¤erlendirme sonucu

• Çal›flmas› 5-6 cümlede özetleyiniz. Çal›flman›n szice
önemi nedir?

• Çal›flman›n olumlu ve olumsuz yönlerini aç›klay›n›z
• Çal›flman›n sonuçlar› uygulaman›zda de¤iflikli¤e

yol açacak m› özetleyiniz
• Siz olsayd›n›z bu çal›flma dizayn›n› nas›l yapard›n›z?
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