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Türk Pediatrik Onkoloji gurubu çalışma sayısının artmaya başlaması nedeniyle üyelerinden gelen istekler üzerine,
TPOG çalışmalarının yazılı ve sözel sunumları için aşağıdaki tavsiyeleri almıştır. Bu tavsiyeler oluşturulurken, uluslararası
örnekler dikkate alınmış, aşırı katı kuralların engelleyiciliği, gevşek kuralların ise yararsızlığı nedeniyle oluşabilecek
sorunlar nedeniyle “bu kuralların mutlak” kurallar olmaması yönünde yönetim kurulu tavsiyelerde bulunmuştur.
Bu rapor, 2007-2009 TPOG Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk tarafından hazırlanmış, TPOG 2007-2009 Başkanı
Prof. İnci İlhan ve Seçilmiş Başkan Prof. Dr. Rejin Kebudi ile incelenerek geliştirilmiş ve son olarak Kasım 2009’da TPOG
Genel Kurulunda üyelerin görüşüne sunulduktan sonra kabul edilmiştir.

TANIMLAR
Çalışma Koordinatörü Principal Investigator
Çalışmayı tasarlıyan ve yürüten ekibin yöneticisidir. Araştırmanın niteliğine göre 2 ya da 3 kişi olabilir ama sayının
artmasından kaçınılmalıdır. Genellikle 1-2 kişiden oluşmalıdır.

Çalışma Gurubu Üyesi Member of the Protocol Committee, Study Committee
Araştırma protokolünü oluşturan gurubun üyesidir. Koordinatörün başkanlığında araştırma protokolünün
hazırlanmasında bizzat katkıda bulunmalıdır. Bizzat katkının olmadığı durumlarda çalışma gurubunun dışında
tutulmalıdır.

Çalışma Alt Gurubu Üyesi Member of the Subcommittee
Cerrahi, patoloji, radyoloji gibi alanlarda protokol hazırlanırken bizzat katkısı olan, protokol yürütülürken bizzat
danışılan kişidir. Bizzat bu görevleri yürütmeyenler alt grup üyesi olmamalıdır. Tüm merkezlerin geniş katılımlı
çalışmalarında alt grup üyesi gerekmeyebilir. Yani alt gurupların oluşturulması araştırmaya ve uygulanış şekline göre
değişir, her zaman oluşturulmak zorunda değildir.

Çalışma Üyesi Study Participant
O çalışmaya/protokole hazırlanma aşamasında katkısı olmayan, ancak protokol son haline almadan önce genel
görüşmeye açıldığı zaman görüş bildiren ve protokole bu şekilde katkıya başlayan daha sonra da, görevli olduğu
merkez adına o çalışmaya katılan/vaka bildiren, çalışma koordinatörü ve grubu ile sürekli iletişim halinde olan kişidir.

İleriye Dönük Çalışmaları Prospective Studies
• Çalışma açıldığı zaman, çalışmanın yürütücülerinin çalışmaya katkılarına göre çalışma grubuna girmesi ve çalışma
boyunca katkılarının sürekliliğinin sağlanması yayın aşamasındaki zorlukları giderici olacaktır.
• Çalışma koordinatörü (principal investigator) birinci isim olmalıdır. Ancak koordinatör birinci isim olmadığı durumlarda
kendi rızası olduğu takdirde 2. isim ya da son isim olabilir. Bu durumda “haberleşme yetkilisi” (contact person) çalışma
koordinatörü olmalıdır.
• Çalışma gurubundaki yardımcı araştırmacılar çalışmaya bizzat katkıda bulunan kişiler olmalıdır.
• Her çalışma ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
• Çalışma koordinatörünün çalışmanın başlangıcında çalışmaya katılan araştırmacıları doğru ve yeterli bilgilendirmesi
ileride çıkabilecek uygunsuzlukların önlenmesi için gereklidir.
• Çalışmaya hiçbir katkısı olmayan isimler eklenmezler
• Araştırmacının/merkezin araştırmaya katkısı oranında 2,3,4,…. isim olarak çalışmaya girmesi genelde yaygın kullanılan
ve tavsiye edilen bir kuraldır. Klinik tedavi protokollerine vaka veren araştırmacı ve merkezler ile, çalışma koordinatörü
ve yardımcı araştırmacılarının isim sıralamasında TPOG standart bir sıralama önermemektedir. Ancak genel olarak,
çalışma koordinatörü 1. isim, diğer çalışma gurubu üyeleride ilk sıralardaki isimler arasında olabilir. Ancak çalışmaya
genel ortalamanın üzerinde fazla sayıda vaka veren merkezlerde vaka ağırlığına göre ilk sıralarda yer almalıdır. Burada
birebir vaka sayısının fazlalığı dikkate alınmalıdır.
• Aynı çalışmanın farklı aşamalarında katkı miktarı araştırmacılar ve merkezlere göre değişiyorsa, isimlendirme de
değişiklik yapılabilir.

