
Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıkları kullanarak yapabilirsiniz.  

 

Makalenin kısa özeti:  

Bu çalışmanın daha önce tamamen veya kısmen yayımlanmış olduğunu düşünüyor musunuz?  

 

Başlık  

Başlık yazının içeriğini yeterince yansıtıyor mu?  

 

Anahtar kelimeler  

Anahtar kelimeleri uygun mu?  

 

Özet  

Araştırma makalesi ise Özet; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç şeklinde yapılandırılmış 

mı?  

Özet makaleyi yeterince özetliyor mu?  

Özet makalenin tamamı okunmasa da, çalışmanın yeterince anlaşılmasına olanak veriyor mu?  

Özet; başlıca bulguları ihtiva ediyor mu ve bu sonuçlar uygun istatiksel yöntemlerle desteklenmiş 

mi?  

Özet ile çalışmanın geri kalanı arasında herhangi bir tutarsızlık var mı?  

 

Giriş  

Giriş yeterince kısa ve öz mü?  

Çalışmanın yapılma gerekçesi tıbbi literatür gözden geçirilerek açıklanmış mı?  

Çalışmanın amacı açıkça tanımlanmış mı? İyi tanımlanmış bir hipotezi var mı?  

 

Gereç ve Yöntem  

Çalışmada kullanılan yöntemler test edilecek hipoteze uygun mu?  

Başka bir araştırmacı özetlenen yöntemleri kullanarak çalışmayı tekrarlayabilir mi?  

Araştırmada kullanılan denek ya da örneklerin çalışmaya katılım ve hariç tutulma kriterleri ayrıntılı 

olarak tarif edilmiş mi?  

Aydınlatılmış Onam ve Etik Kurul Onayı var mı? (şayet gerekliyse)  

Kullanılan istatistiksel yöntemler belirtilmiş mi? Belirtilen yöntemler araştırma için uygun mu?  

 

Bulgular  

Araştırmanın bulguları açıkça ortaya konmuş mu?  

Bulguların sunum sırası, yöntemlerin sunum sırası ile paralellik gösteriyor mu?  

Bulgular inandırıcı ve makul mü?  

Daha önce yöntem kısmında bahsedilmeyen herhangi bir bulgu verilmiş mi?  



 

Tartışma  

Tartışma araştırmanın en önemli bulgusu ile başlıyor ve bulguları özetliyor mu?  

Tartışma çalışmanın bulguları ile ilgili mi?  

Tartışma  bulgular ilgili literatür ile karşılaştırılmış mı?  

Beklenmeyen bulgular yeteri kadar açıklanmış mı?  

Çalışma bulgularının klinik uygulanabilirliği tartışılmış mı?  

Çalışmanın sınırlılıkları açıkça belirtilmiş mi?  

 

Resimler ve Grafikler  

Tüm resimler metinde geçiyor mu?  

Resim ve grafikler önemli bulguları yeterli şekilde gösteriyor mu?  

Resim alt yazıları tek başına yeterli mi ve makalenin geri kalan kısmına bakmaya ihtiyaç 

duyulmadan anlaşılabiliyor mu?  

 

Tablolar  

Tablolar bulguları uygun olarak açıklıyor mu?  

Tablolarda kullanılan kısaltmaların açıklaması tablo altlarında verilmiş mi?  

 

Kaynaklar  

Kaynaklar listesi dergi yazım stiline uygun mu?  

Kaynaklar listesi bariz hatalar içeriyor mu?  

Eklenmesi gereken önemli bir kaynak var mı?  

 


