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Önsöz

Dünyada yenidoğan alanında gerek bilimsel gerek teknolojik gelişmelere 
paralel olarak, ülkemizde de son yıllarda alanımızda çok hızlı gelişmeler 
yaşanmaktadır. Yetiştirdiğimiz yenidoğan uzmanlarının sayısının giderek 
artması,  daha küçük ve riskli bebeklerin yaşatılabilmesi, bunların yaşam 
kalitelerinin iyileşmesi, hepimizi gururlandırmaktadır.

Biz yenidoğan hekimlerinin görevi sadece yenidoğan yoğun bakım üni-
telerinde bebeklerimizi yaşatmak için uğraşmak değil, aynı zamanda bilgiyi 
üretmek, paylaşmak ve yaygınlaştırmaktır. Derneğimizin ana hedefleri ara-
sında Neonatoloji alanında bilimsel çalışmaları teşvik etmek, gerekli destek 
ve danışmanlığı vermek de vardır. Bu amaçla her yıl araştırma makalesi, 
araştırma projesi ve sözel bildiri ödülleri verilmekte, genç arkadaşlarımıza 
klinik araştırma ve makale yazma konusunda kurslar düzenlenmektedir. 

Bilişim teknolojileri gerek ülkemizdeki verilerin toplanması, gerekse yurt 
içi ve uluslararası çok merkezli çalışmaların yapılması için önemli bir ge-
reç haline geldiği için, yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda internet 
tabanlı, çok merkezli çalışma alt yapısı olan FAVOR Web Kayıt Sistemi al-
tında bir Neonatoloji kategorisi oluşturulmuş ve çalıştırılmaya başlanmıştır. 
Sistemin uzun vadeli, hedef odaklı ve verimli yürütülebilmesi, adil ve bilim-
sel bir yönetim yapılabilmesi ve herkesi kucaklayabilmesi  için iyi planlanma 
ve organizasyon önemlidir.  Bu nedenle hem katılımcılara yol göstermek, 
hem de ileride karşılaşılacak problemleri en aza indirmek amacıyla;  Türk 
Neonatoloji Derneği’nin ‘FAVOR for Neonatology’ başlığı ile çalışmalarına 
başlayan internet tabanlı kayıt sisteminin işleyiş kuralları, proje başvuru pro-
sedürleri, değerlendirme kriterleri, formlar gibi dokümanlarını bu kitapçıkta 
toplayıp sizlerin kullanımına sunmak istedik. Bu kitapçıktaki dokümanlara 
www.neonatology.org.tr adresinden ulaşmanız da mümkündür.

Bu sistem üzerinden yapacağımız çok merkezli çalışmalarla, ‘Türk Neo-
natoloji Çalışma Grubu’ olarak dünya tıbbına önemli katkılar sağlayan ya-
yınlara imza atacağımıza ve kısa sürede çok önemli yol kat edeceğimize 
inanıyoruz. Hepinizi yeni projeler üreterek bu sistemi kullanmaya davet 
ediyoruz.

                                                                   Prof.Dr.Esin Koç                                                              
FAVOR for Neonatology
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 FAVOR WEB TABANLI ÇOK MERKEZLİ  
ÇALIŞMA SİSTEMİ PROTOKOLÜ

“FAVOR for Neonatology” Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sisteminde 

proje oluşturma, yürütme, verilerin toplanması ve makalenin yazılması ile 

ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Metinde geçen bazı ifadelerin karşılıkları aşağıdaki gibidir.

Proje Yürütücüsü: Proje başvurusunu yapan kişiyi tanımlar ve dernek üyesi 

olmalıdır.

Bilimsel Danışma Kurulu: Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu üye-

lerinden oluşur.

Bilimsel Danışma Alt Kurulu: TND yönetim kurulu tarafından 3 yılda bir 

seçilen, projeleri ön değerlendirmeden geçirmek, sisteme hazır hale getir-

mek ve proje yürütücüsünün istemesi halinde çalışma süresince her aşama-

da danışmanlık yapmaktan sorumlu 5 dernek üyesinden oluşur.

Kategori Editörü: Veri Toplama Formunun elektronik formata dönüştü-

rülmesini ve diğer dokümanlarla birlikte sisteme entegre edilmesini sağlar. 

Ayrıca proje yürütücüsü ile birlikte sisteme girilen vakaların/verilerin ek-

siksiz olduğunu kontrol eder. Veri eksiklerinde veya planlanan sayıda vaka 

girilmemiş olması durumunda katılımcı araştırmacılar ile görüşür ve tamam-

lanmasını sağlar (neonatology@favorsci.org).
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Proje ile İlgili Hususlar 

1.  Neonatoloji alanında web tabanlı çalışma sisteminde proje gerçekleş-
tirmek isteyen araştırmacılar,  “FAVOR for Neonatology” kategorisini 
kullanabilirler. 

2.  Bir projenin  “FAVOR for Neonatology”  üzerinde yürütülebilmesi için, 
projenin Etik Kurul Onayı ile alınması gereken diğer izinlerinin  (İdari 
Amir veya Eğitim Sorumlusu veya Bilim Dalı Başkanı) alınmış ve maddi 
kaynağının temin edilmiş olması gereklidir.  

3.  Projenin  “FAVOR for Neonatology”  Bilimsel Danışma Kurulunda de-
ğerlendirilmesi için araştırmacılar, Proje Öneri Dilekçesi (Ek-1), Proje 
Öneri Formu (Ek-2) ve Veri Toplama Formunu hazırlayarak Bilimsel 
Danışma Alt Kuruluna web sitesi üzerinden  (www.favorsci.com adre-
sindeki “Offer Project” formu doldurularak) gönderir.  

4.  Bilimsel Danışma Alt Kurulu,  projeleri Proje Değerlendirme Formuna 
(Ek-3) göre ve en geç 30 günlük bir süre içinde değerlendirir ve Bilimsel 
Danışma Kuruluna sunar.  Bilimsel Danışma Kurulu 15 gün içinde baş-
vuruyu değerlendirir ve 7 kişilik kurulun en az 5 kişisinin onayını alan 
proje, “FAVOR for Neonatology” kategorisinde yapılır.   

5.  Veri Toplama Formunun elektronik formata dönüştürülmesini ve diğer 
dokümanlarla birlikte sisteme entegre edilmesini kategori editörü sağ-
lar. Veri Toplama Formunun elektronik formata dönüştürülmesi için 
yapılacak harcamalar proje bütçesinden karşılanır.  

6.  Sisteme entegre edilen projeler, Türk Neonatoloji Derneği üyelerine 
duyurulur.  

7.  Türk Neonatoloji Derneği üyelerinden projeye katılmak isteyenler, sis-
tem üzerinden giriş yaparak bu taleplerini iletebilirler.  Ayrıca Bilimsel 
Danışma Kurulunun onayı ile proje yürütücüsü Türk Neonatoloji Der-
neği üyesi olmayan araştırmacıların da projeye katılımını talep edebilir.
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8.  Proje yürütücüsü, projeye katılım taleplerini değerlendirerek (hasta po-
tansiyeli ve gerekli diğer özellikleri göz önüne alarak) Bilimsel Danışma 
Kurulunun onayı ile projede çalışmasını onaylar veya reddeder.  

9.  Katılımcı araştırmacılar,  vaka verilerini,  sisteme kendi  “FAVOR for 
Neonatology”  hesapları üzerinden giriş yaparak kaydederler. Her ka-
tılımcı araştırmacı, sadece kendi olgularının verisini görebilir. Girdikleri 
verilerin doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamak kişisel sorumluluğundadır.  

10.  Katılımcı araştırmacılar,  veri girişini araştırma takvimini aksatmayacak 
şekilde yapmaya ve gerekli prosedürleri tam uygulayarak eksik veri kal-
mamasına özen gösterirler. 

11.  Projelerde toplanacak verilerin Microsoft Excel formatına dönüştürül-
mesini “FAVOR for Neonatology” kategori editörü yapar.  

12.  Kategori editörü ve proje yürütücüsü girilen vakaların/verilerin eksiksiz 
olduğunu kontrol eder. Veri eksiklerinde veya planlanan sayıda vaka 
girilmemiş olması durumunda katılımcı araştırmacılar ile görüşür ve ta-
mamlanmasını sağlar.  

13.  Proje yürütücüsü veri toplama aşaması sonunda, toplanan veriler ken-
disine teslim edildikten sonraki altı ay içinde çalışmayı yayına hazır hale 
getirmekten yükümlüdür. Altı ay içinde yazım aşaması tamamlanma-
ması halinde,  Bilimsel Danışma Kurulu çalışmanın özelliğine göre bu 
süreyi 3-6 ay daha uzatabilir ya da makalenin yazılması için başka kişi 
ya da kişileri görevlendirebilir.
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Makale İle İlgili Hususlar 

1.  “FAVOR for Neonatology” kategorisinde yapılan projelerin makaleleri 
yazılırken, isim sıralamasının adil yapılmasına azami dikkat gösterilir.  

2.  Makalede isim sırası belirlenirken hipotezin geliştirilmesi ile araştırma-
nın planlanması, yürütülmesi,  yazılması ve yayınlanması sürecindeki 
işlemlere verilen katkılar göz önüne alınır.  

3.  Makalenin temel isim sıralaması proje oluşturma safhasında belirlenir.  
Proje yürütücüsü,  makaledeki isim sıralaması hakkındaki kuralları, Pro-
je Öneri Formunda belirledikten sonra Bilimsel Danışma Kurulunun 
görüş ve onayı ile isim sıralaması kuralları netleştirilir.  Makalede isim 
sıralaması, isim hakkı elde etme önceliğine göre belirlenir. Buna göre:

a.  Birinci Öncelikte İsim Hakkı Elde Eden Araştırmacılar: Araştırma-
nın hipotez,  tasarım,  projelendirme,  yürütme,  yazım aşamaların-
da önemli katkı sağlayanlar bu gruba girer.  Proje Öneri Formuna 
bu araştırmacıların isimleri ve sıralaması yazılır.

b.  İkinci öncelikte İsim Hakkı Elde Edenler:  Araştırmaya hasta/veri 
tabanına vaka girişi yapan katılımcı araştırmacılar bu gruba girer. 
Toplam hasta sayısının yüzde kaçı ile ya da kaç hasta ile katılım 
sağlandığında isim hakkı doğacağı Proje Öneri Formunda net ola-
rak belirtilir.

c.  Üçüncü Öncelikte İsim Hakkı Elde Edenler: Projeye veya makaleye 
isim hakkı oluşturacak kadar katkıda bulunanlar bu gruba girer.

d.  Proje bittikten sonra proje yürütücüsü yukarıdaki kriterlere göre 
isim sıralaması yapar. Ancak gerek duyulursa Bilimsel Danışma Ku-
rulu’nun onayı ile makaleye araştırmacı ilave edilebilir.

e.  Makalede isim hakkı elde edemeyecek kadar hasta sayısı ile çalış-
maya katılan katılımcılara “Acknowledgement” kısmında teşekkür 
edilir.  

4.  “FAVOR for Neonatology” kategorisine “Acknowledgement” kısmında 
teşekkür edilir.

5.  Proje yürütücüsü, makale yazımı, dergi seçimi gibi konularda katılımcı-
ların görüşlerini alır.  
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Bilimsel Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Esin Koç

Prof. Dr. Mehmet Vural

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Prof. Dr. Eren Özek

Prof. Dr. Rahmi Örs

Prof. Dr. Nuray Duman

Doç. Dr. Ahmet Karadağ

Bilimsel Danışma Alt Kurulu:

Doç. Dr. Turan Tunç 

Doç. Dr. Ömer Erdeve

Doç. Dr. Ahmet Yağmur Baş

Doç. Dr. Merih Çetinkaya

Doç. Dr. İbrahim M. Hirfanoğlu

Kategori Editörü: 

Doç. Dr. Turan Tunç

Epidemiyolog:

Doç. Dr. Cengizhan Açıkel
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Proje Öneri Dilekçesi Örneği 

“FAVOR for Neonatology” Danışma Kurulu’na, “…………………………
…………………………………………………………………………………
……………………” başlıklı proje önerim için aşağıda belirtilen tüm proje 
teklif kurallarını ve şartlarını sağlamış bulunmaktayım. Proje önerimin de-
ğerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini arz ederim. 

                                                     Proje Yöneticisi  
                                                              Adı Soyadı  

İmza

Proje Teklifi Kontrol Listesi 
1.  Çalışma önerim, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı sağlayacak 

özelliktedir (+)

2.  Yeterli literatür incelemesi yapılmıştır (+)

3.  Gerekli etik kurul izinleri alınmış ve etik kurul fotokopisi ekte sunulmuş-
tur. Çok merkezli çalışmalarda sadece yürütücü merkezin onam alması 
yeterlidir (+)

4.  Gerekli izinler (İdari ve Akademik) alınmıştır (+)

5.  Proje için gerekli hasta sayısına ulaşmak mümkün gözükmektedir. Sayı 
yeterliliği için istatistik hesapları yapılmıştır (+)

6.  Proje için gerekli maddi kaynak temin edilmiştir (+)

7.  Proje yürütmedeki iş bölümü belirlenmiştir (+)

8.  Proje Öneri Formu yazılmış ve ekte sunulmuştur (+)

9.  Çalışmaya katılacak merkezlerin özellikleri belirlenmiştir (+)

10.İsim sıralaması kuralları belirlenmiştir ve Proje Öneri Formunda yer al-
maktadır (+)
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“FAVOR for Neonatology” 
Proje Öneri Formu

Projenin Adı 

Projenin İngilizce Adı 

Proje Yürütücüsü 

Projeye Katılacak Merkezlerde Aranacak 
Özellikler  

Yardımcı Araştırmacılar 

Projenin Gerekçesi/Amacı 

Uygulanacak Yaklaşım/Yöntemler (Vaka Seçim 
Kriterleri,  Dahil Olma ve Dışlama Kriterleri, 
Araştırma Hipotezi ve Diğer Tasarım Konuları) 
(Ek-1: En az iki literatür) 

Projenin Başlama Zamanı 

Öngörülen Çalışma Süresi 

Araştırma Sonlandırma Kriterleri

Hedeflenen Hasta Sayısı 

Proje Bütçesi Hakkında Bilgi 

Onayı Alınan Etik Kurul 
(Ek-2: Karar Fotokopisi) 

İdari veya Akademik İzinler 
(Ek-3: İzin Fotokopileri) 

Destekleyen Kuruluş 

Yayında İsim Sıralamasına Ait Açıklama 

Çalışma Bittikten Sonra Yayın Yazım Süresi 

Aydınlatılmış Onam Formu 
(Ek-4: Onam Formu Örneği) 

Veri Toplama Formu Örneği
(Ek-5: Form Örneği) 

Yazışma Adresi
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İdari İzin Örneği

“FAVOR for Neonatology” Danışma Kurulu’na, “…………………………
…………………………………………………………………………………
…………………..”  başlıklı  projenin  yapılmasında  herhangi bir sakınca 
yoktur. 

Adı Soyadı  
İmza
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Taahhütname Örneği

FAVOR for Neonatology Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi’nde 
yürütülecek ……………………………………………………………………
……………………………………….. isimli proje kapsamında, 

•   Araştırmanın, alınmış etik kurul ve diğer izinlere uygun yürütüleceğini, 

•   Araştırmayı yürütmek üzere izin verilen web tabanlı çalışma sistemine 
giriş yetkilerinin uygun kullanılacağını, 

•   Proje ile ilgili hazırlanan dokümanlar, geliştirilen formlar ve diğer bi-
limsel materyalin araştırma amacı dışında kullanılmayacağını, kopya-
lanmayacağını ve dağıtılmayacağını, 

•   Verilerin gizliliği ve hasta mahremiyetinin korunması konularında ge-
rekli tüm önlemlerin alınacağını,  

•   Gerek hasta verisi toplama, gerekse bilişim alt yapısı kullanma konu-
larında evrensel etik ilkelere ve ulusal mevzuata uyulacağını,  

•   Projenin evreleri hakkında veri katılımcı araştırmacılar ve Bilimsel Da-
nışma Kurulu’nun düzenli olarak bilgilendirileceğini, 

•   Proje sonlandıktan sonra verilerin yayın haline getirilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılacağını,  

•   Toplanan verinin başka amaçlarla kullanılmayacağını, 

•   Projenin yayına dönüştürülmesinde isim sıralaması ve yazarlık hakla-
rının korunması konularına proje önerisinde belirtilen ilkelere riayet 
edileceğini, 

•   Maddi sorumlulukların proje yürütücüleri tarafından yerine getirilece-
ğini,  Taahhüt ediyorum.  

Proje Yürütücüsü  
Adı Soyadı:



favor 

www.favorsci.org 14

for Neonatology

Bilimsel Danışma Kurulu Proje Değerlendirme Formu

Değerlendirmeyi Yapan: …………………………………….

PROJE ADI 

1. 
Çalışma ulusal ve/veya uluslararası alanda bilime katkı sağlayacak 
niteliktedir.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

2.
Çalışma özgün bir araştırmadır. 
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

3.
Çalışma uygun hipotezlere sahiptir.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

4.
Çalışma tasarımı uygundur
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

5.
Yeterli literatür incelemesi yapılmıştır.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

6.
Gerekli etik kurul izinleri alınmıştır
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

7.
Gerekli izinler (İdari ve Akademik) alınmıştır.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

8.
Sayı yeterliliği için istatistik hesapları yapılmıştır. Proje için gerekli hasta 
sayısına ulaşmak mümkün gözükmektedir.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

9.
Proje için gerekli maddi kaynak temin edilmiştir.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

10.
Proje yürütmedeki iş bölümü belirlenmiştir.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

11.
Proje Öneri Formu yazılarak sunulmuştur.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

12.
Çalışmaya katılacak merkezlerin özellikleri belirlenmiştir.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

13.
İsim sıralaması kuralları belirlenmiştir ve Proje Öneri Formunda yer 
almaktadır.
Uygun □           Uygun değil □      Açıklama: 

Karar: Söz konusu proje önerisinin “FAVOR for Neonatology”  kategori-
sinde yürütülmesi uygundur/uygun değildir.
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Bilimsel Danışma Kurulu Proje Değerlendirme Raporu

“FAVOR for Neonatology” önerilmiş “…………………………..………......

......…………………………………………………….” başlıklı proje Bilimsel  

Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmiş, projenin reddinin/kabulünün/

düzeltildikten sonra yeniden başvurmasının uygun olduğu kararlaştırılmıştır.  

Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı  

Adı Soyadı  

İmza




