DERGÝLER ÝÇÝN ORTAK YAZIM DÝLÝ:
“BÝYOMEDÝKAL DERGÝLERE GÖNDERÝLECEK
METÝNLERDE ARANAN ORTAK KOÞULLAR (*)
M. Mahir ÖZMEN

Giriþ ve Yorum
Ocak 1978' de, Ýngilizce yayýmlanan belli baþlý biyomedikal dergilerin
editörlerinden oluþan bir grup, British Columbia, Vancouver' da toplanmýþ ve
dergilerine gönderilecek metinlerde aradýklarý ortak teknik koþullarý
saptamýþtýr. Sonralarý bu grup Vancouver grubu olarak adlandýrýlmýþtýr. Aranan
bu özellikler; National Library of Medicine' ýn, Vancouver grubu için belirlediði
bibliyografik kaynaklarýn yazým düzenleri de dahil olmak üzere, 1979'un
baþlarýnda üç dergide birden yayýmlanmýþtýr(Lancet, JAMA, Ann Intern Med).
Vancouver grubu sonradan geniþleyerek, yýlda bir kez toplanan International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (Uluslararasý Týbbi Dergi
Editörler Kurulu)' na dönüþmüþtür. Ýzleyen yýllar içinde, grup ilgi alanýný
geniþletmiþ ve yayýn etiði prensiplerini de bu kurallara dahil etmiþtir.
1997 yýlýnda 500'ün üzerinde dergi, hazýrlanan metinlerin yayýmlanan bu
koþullara uygun olarak gönderilmesini öngörmekteydi. Tüm metnin 1997
yýlýnda yeniden gözden geçirilmesini takiben, 1999 ve 2000 Mayýslarýnda bazý
bölümler elden geçirilmiþtir.
(*) www.icmje.org adresinden 'Uluslararasý Týp Dergileri Editörler Komitesinin Kasým 2003' te aldýðý kararlar' doðrultusunda Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals' ýn 1978, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 versiyonlarý dikkate alýnarak hazýrlanmýþtýr.

Doç. Dr. M. Mahir ÖZMEN - Türk Geriatri Dergisi Editör Yardýmcýsý
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Mayýs 2001 yýlýnda kurul, özellikle 'conflict of interest' (çýkar çatýþmasý) baþlýklý

Altýncý versiyonda detaylý olarak incelenen bir diðer konu 'çýkar çatýþmasý-iliþkisi'

bölümle ilgili konularý elden geçirmiþtir. Son olarak da 2003 yýlý kasým ayýnda

(=conflict of interest) baþlýðý ile ele alýnan bölümdür. Bu da aslýnda, yazar (ya da

toplanan komite bütün metni bir kez daha gözden geçirerek yeniden

yazarýn çalýþtýðý kurum), danýþman, editörler, dergi çalýþanlarý arasýnda karar

yayýnlanmýþtýr. Bugün tarama indekslerine dahil olsun olmasýn birçok dergi bu

vermelerini uygunsuz biçimde etkileyebilecek tarzda bir iliþkinin varlýðý

kurallara uygun yazýlarý kabul etmektedir.

þeklinde açýklanabilir. Ancak her iliþkinin mutlak bir çýkar çatýþmasý olduðu

2003 yýlýndaki toplantýda hazýrlanan ve 2004 yýlýnda yayýmlanan altýncý ve son
formatýn özelliði makale hazýrlýðýyla ilgili pek az yeni deðiþiklik yanýnda çok
geniþ ve detaylý bir yayýn etiði bölümü içermesidir. Bu versiyonun yarýdan fazlasý
biyomedikal dergilere gönderilen makalelerin deðerlendirme ve yayýnlanma
sürecindeki etik prensipler yanýnda, editörler, yazarlar, danýþmanlar, firmalar ve
medya kuruluþlarý arasý iliþkilere ayrýlmýþtýr.

anlamýna gelmediði; öte yandan çýkar çatýþmasýnýn, bireyin iliþkinin bilimsel
yargýlamasýný etkileyeceðine inanýp inanmadýðýna bakýlmaksýzýn var olabileceði
de akýldan çýkarýlmamalýdýr. Bu nedenle bir çok dergi yazarlardan 'conflict of
interest' baþlýðý altýnda imzalý bir belge ya da en azýndan yayýn hakký devir
formunda '…yazarlar çalýþmalarý ile ilgili olarak potansiyel bir 'çýkar çatýþmasýiliþkisi' olmadýðýný beyan ve kabul ederler..' þeklinde bir cümlenin yer almasýný
istemektedirler. Öte yandan bir çok derginin deneyimi bu tarz bir bildirimde

Yayýn etiði en az araþtýrma etiði kadar önemlidir. Yayýn bilimsel araþtýrmanýn en

bulunan yazarlarýn oldukça azýnlýkta olduðunu göstermektedir. Merak edenler

önemli kýsmýdýr ve aslýnda yayýnlanana kadar da bilimden söz edilmesi olasý

bu konuda daha detaylý bilgilere The British Medical Journal'ýn web sayfasýndan

deðildir. Etik konular baþlýðý içinde ele alýnan en önemli bölüm 'yazarlýk hakký'

ulaþabilirler (www.bmj.com).

bölümüdür. Her ne kadar bu konuda yapýlacak etik dýþý bir davranýþýn halk
saðlýðý üzerine etkisi olmadýðý ileri sürülse de, halkýn biyomedikal bilimlere
bakýþý ve güveni üzerine olumsuz etkileri olacaðý kesindir. Aslýnda belki de
biyomedikal bilimlerle uðraþan yazarlarýn çoðu 'yazarlýk hakký' kriterlerini
bilmemektedir. Bu nedenle de isimlerin sýralanmasý bazý subjektif kriterler
kullanýlarak yapýlabilmektedir. Bir çoðumuz kendi uygulamalarýmýz sýrasýnda
da benzer durumlarla bir çok kez karþýlaþmýþýzdýr. Ýngiltere de bir Üniversite
hastanesinde yapýlan çalýþmada yaklaþýk yarýsý 30'un üzerinde makale
yayýmlamýþ olan 66 araþtýrýcýya bu kriterler sorulmuþ, sadece 5 tanesi ICMJE'nin
bu alandaki üç kriterini doðru olarak sýralayabilmiþ ve bunlarýn da yalnýzca bir
tanesinin bir çalýþmada yazar olabilmek için her üç kriterinde gerekli olduðunu

Bireyin kiþisel beklentileri ile kurumsal ve kamusal sorumluluklarý arasý çýkar
iliþkisi-çatýþmasý biyomedikal yayýnlarda oldukça sýk rastlanýlabilen bir
durumdur. Sadece yazarlara odaklandýðýmýzda, hemen herkes hak edip
etmediðine bakmaksýzýn, akademik kariyerinde yükselmek, daha iyi bir
pozisyon elde etmek veya araþtýrma proje desteði almak ister. Ancak hiç kimse bu
hedefe/lere ulaþmak için yayýn yaptýðýný kendine dahi itiraf etmek istemez. Yine
çalýþmalara saðlanan finansal destek ve endüstri-araþtýrýcý iliþkileri de bu açýdan
önemli bir sorundur. Bu güne kadar basýna yansýmýþ çýkar çatýþmasý ile ilgili
birçok önemli olay, ya ilaç araþtýrmalarý ya da sigarada olduðu gibi direk halk
saðlýðýný ilgilendiren konularla ilgilidir.

bildiði ortaya çýkmýþtýr. Aþaðýda daha detaylý ele alýnan bu konunun ülkemiz

ICMJE, yazarlardan mutlaka gönderdikleri makalenin ön kýsmýna çalýþmanýn

açýsýndan da son derece güncel ve önemli olduðuna bir kez daha dikkat çekmek

daha önce yayýmlanýp yayýmlanmadýðýný, çýkar çatýþmasý-iliþkisi bulunup

istiyorum.

bulunmadýðýný ve yazarlýk hakkýný açýklayan bir mektup eklemelerini
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istemektedir. Eðer makale daha önce baþka bir dergi tarafýndan reddedildiyse, bu

bunlarý o derginin yayým stiline uygun halde hazýrlamaya uðraþmamalý; yalnýzca

dergideki danýþmanlarýn ve editörün yorumu ve bunlara verilen yanýtlarýn da

“Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koþullar”a

makaleye eklenmesi editörün deðerlendirme sürecini kýsaltmasýna yol açacaktýr.

uymalýdýr.

Ancak bu öneri, bir çok dergi editörü ve yayýn kurulu üyelerinin baþka bir dergi
tarafýndan çeþitli gerekçelerle reddedilmiþ bir yazýya bakýþ açýlarýnýn önyargýlý
olabileceði gerekçesiyle sakýncalý olabilir.

Bununla birlikte, yazarlarýn o dergi için hangi konularýn uygun olduðunu ve
gönderilebilecek özgün araþtýrma, derleme, olgu bildirisi gibi yazý tiplerine
iliþkin dergiye özgü kurallarý göz önünde bulundurmalarý da zorunludur. Ayrýca,

Her ne kadar zor ve zahmetli bir süreç olsa da saðlýk bilimlerinde makale yazýp

dergi kurallarý arasýnda, metnin örneklerinin sayýsý, kabul edilebilen diller,

yayýnlamak bilginin paylaþýmý ve halk saðlýðý açýsýndan son derece önemlidir.

makalelerin uzunluðu ve onaylanmýþ kýsaltmalar gibi o dergiye özgü baþka

ICMJE tarafýndan hazýrlanan metnin bu altýncý versiyonu, aslýnda bu zahmetli
süreci kýsaltýp kolaylaþtýrmak için konulmuþ ortak bazý temel kurallarý

koþullar da olabilir.
Koþullarý benimseyen dergiler, kurallarý arasýnda “Biyomedikal Dergilere

içermektedir. Bu kurallarýn hedefi sadece yazarlar deðil ayný zamanda editörler

Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koþullar”a uyulmasý gerektiðini

ve okuyuculardýr. Bu nedenle komite bu metnin yayýnlanmasýný, çoðaltýlarak

belirtmeli ve bunun yayýmlanmýþ biçimlerinden birini kaynak olarak

kullanýlmasýný ve hemen tüm dergi editörlerince 'yazarlara bilgi' bölümünde

göstermelidir.

özellikle belirtilmesini ve okuyuculara duyurulmasýný kuvvetle tavsiye

Bu koþullar, çalýþmalarýn yazýlmasý ve deðerlendirilmesi ile ilgili kurallar

etmektedir.

Bu makale 2003 yýlýnda yapýlan deðiþiklikler de göz önünde

yanýnda, bir araþtýrmanýn yapýlmasý ve rapor edilmesi sýrasýnda uyulmasý

bulundurularak, bu ortak koþullarýn duyurulmasý amacýyla hazýrlanmýþtýr.

gereken etik kurallar hakkýnda da bilgiler içerir. Bu bilgiler genel olarak 'kanýta

Ancak, öncesinde bu koþullarýn ne anlama geldiðinin vurgulanmasý önemlidir.

dayalý' araþtýrmalardan çok, çok sayýdaki yazar ve editörün doðruluðu yýllar

Ýlk olarak, bu koþullar editörlerin uygulayacaklarý yayým stilini deðil yazarlarýn

içinde kanýtlanmýþ deneyimlerine dayanmaktadýr. Yazarlar bu koþullarý ve

metinlerini nasýl hazýrlayacaklarýný açýklamaktadýr. (Yine de birçok dergi, bu

onlara uymayý kullanýþlý bulacaklardýr, çünkü bu koþullara uymak, hangi dergiye

koþullarý kendi yayým stillerinin birer öðesi olarak benimsemiþtir.) Bu koþullar

gönderilirse gönderilsin yazýlan raporun kalitesini olduðu kadar,

hem yazarlara hem de editörlere biyomedikal çalýþmalarla ilgili doðru, açýk ve

deðerlendirilmesini de kolaylaþtýracaktýr.

kolayca ulaþýlabilecek raporlar hazýrlama ve daðýtma olanaðý sunar.

Aþaðýda 2003 kasým ayýnda yayýnlanan en son versiyon detaylý olarak ele alýnmýþ,

Ýkinci olarak, eðer yazarlar metinlerini bu koþullara uygun stilde hazýrlarlarsa,

ancak diðer versiyonlarda yayýmlanan ve deðiþtirilmeyen kurallarýn da bu

bu koþullarý benimsemiþ dergilerin editörleri, metinleri stile iliþkin

bölüme dahil edilmesine özen gösterilmiþtir. Bu kurallar her ne kadar dergiler

ayrýntýlardaki deðiþiklikler için geri göndermeyeceklerdir. Yine de dergiler,

tarafýndan yazým kurallarý gibi algýlansa da bir kez daha anýmsatmakta yarar var:

metinleri kendi yayým stillerine uygun hale getirecek þekilde deðiþtirebilirler.

asýl hedef çalýþmalarýný rapor etmeye hazýrlanan yazarlardýr.

Üçüncü olarak, bu koþullarý benimsemiþ bir dergiye metin gönderecek yazarlar,
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A).METNÝ GÖNDERMEDEN ÖNCE GÖZ ÖNÜNDE

açýklanabilir. Teþekkür edilecek bu kiþilerden de mutlaka yazýlý onaylarý

BULUNDURULACAK NOKTALAR YAYIN ETÝÐÝ KURALLARI

alýnmalýdýr. Editörler de, yazarlardan yazarlýða katýldýklarýný doðrulamalarýný

I. Yazarlýk Hakký
Yazar olarak gösterilen herkes yazarlýða hak kazanmýþ olmalýdýr. Yazarlýk

isteyebilirler.
II. Editörler ve Danýþmanlar

sýralamasý, tüm yazarlarýn katýlýmýyla alýnan karara göre olmalýdýr. Her yazarýn,

Bir derginin editörü onun tüm içeriðinden sorumlu olan kiþidir. Bu nedenle

içeriðin genel sorumluluðunu almaya yetecek ölçüde, çalýþmaya katýlmýþ olmasý

derginin yazýnsal içeriðini belirlemede tam otoriteye sahip olmalýdýr(editorial

gerekir.

freedom). Bu özgürlüðün korunabilmesi için dergi sahibi veya sahipleri dergiye
gönderilen yazýlarýn deðerlendirme, seçim ve yayýmlanma sürecine direk veya

Yazarlýk hakký ancak,
(a) düþünce ve tasarýma ya da verilerin toplanmasý, incelenmesi ve yorumuna,
(b) makalenin kaleme alýnmasýna ya da içeriðindeki önemli bilgilerin eleþtirel

oluþturduklarý komitelerle indirek yollarla etki etmemelidir. Editörler yazýlarý

olarak gözden geçirilmesine önemli bir katkýda bulunan, ve (c) son biçimde

önemini göz önünde bulundurmalýdýr. Editörler yayýncýnýn ticari çýkarlarýyla

yayýmlanmasýný onaylayanlarýn olmalýdýr. Yazarlýk hakkýnýn doðmasý için (a),

çeliþse de týbbýn her alanýnda sorumlu ve yapýcý eleþtiriler yapmakta özgür

(b) ve (c) koþullarýnýn hepsi gerçekleþmiþ olmasý gerekir. Yalnýz mali kaynak

olmalýdýr. Editörler ve ilgili organizasyonlar 'editör özgürlüðü'nü destekleyen ve

saðlamak ya da verilerin toplanmasýna katýlmakla yazarlýða hak kazanýlmaz.

bilim, týp ve akademi dünyasýnýn dikkatini bu özgürlüðe yoðunlaþtýran

Araþtýrma grubunu genel olarak denetlemek de yazar olmak için yeterli deðildir.

çalýþmalar yapmak zorundadýr.

Bir makalede, varýlan baþlýca sonuçlara iliþkin kritik bir bölümden en azýndan
bir yazarýn sorumlu olmasý zorunludur.

seçerken derginin ticari baþarýsýný deðil, çalýþmanýn deðerini ve okuyucularý için

Dergiye gönderilen yazýlarýn, editörler kurulu dýþýndaki uzmanlarca
deðerlendirilmesi yayýnlanma sürecindeki en önemli aþamalardan biridir. Her ne

Yazarlarýný bir ekibin oluþturduðu (kollektif) bir yazýda, makaleden sorumlu

kadar gerçek deðeri yeterince ele alýnmamýþ olsa da bu süreç, hem yazarlara hem

olan kilit mevkideki kiþilerin adlarý bulunmalýdýr, çalýþmaya katkýsý olan ve

de editörlere yayýn kalitesinin artýrýlmasý konusunda yardýmcý olur. 'Peer-

yazarlýk hakký kriterlerine uymayan diðer kiþi/ler ayrýca belirtilmelidir (Bkz

reviewed journal' dan kastedilen yayýnlarýnýn çoðunu deðerlendirilmek üzere

"Teþekkür"). Teknik yardým saðlayan, yazýlma iþinde rol alan ya da sadece genel

danýþmanlara gönderen dergilerdir. Deðerlendirilmek üzere gönderilen yazýlarýn

destek saðlayan bölüm baþkaný bu kiþilere örnek olarak verilebilir.

tipi, sayýsý, danýþmanlarýn sayýsý, deðerlendirme süreçleri ve danýþman

Grup çalýþmalarýnda katký saðlayan ancak yazarlýk hakký kriterlerine uymayan
kiþi/ler, 'klinik araþtýrmacýlar' veya 'katýlýmcý araþtýrmacýlar' þeklinde
gruplanabilir ve katký fonksiyonlarý 'bilimsel danýþman olarak görev aldý',

deðerlendirmelerinin alýnma þekli dergiden dergiye farklýlýk gösterebilir.
Þeffaflýk ilkesi uyarýnca her dergi 'yazarlara bilgi' kýsmýnda bu süreçlerle ilgili
bilgi vermelidir.

'çalýþma protokolünü gözden geçirip eleþtirilerde bulundu', 'datalarý topladý' veya
'çalýþmalara dahil edilen hastalarýn tedavilerine katkýda bulundu' þeklinde
136
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III. Çýkar Ýliþki-Çatýþmasý (Conflict of Interest)
Dergiye ve yayýmlanan yazýlara olan güven en azýndan kýsmen, yazýlma,
deðerlendirme ve editörün kararý arasýndaki süreçte, çýkar iliþki-çatýþmalarýnýn
(conflict of interest) nasýl ele alýndýðýna baðlýdýr. Bu da aslýnda, yazar (ya da yazarýn
çalýþtýðý kurum), danýþman, editörler, arasýnda karar vermelerini uygunsuz
biçimde etkileyebilecek tarzda bir iliþkinin(maddi-manevi) varlýðý þeklinde
açýklanabilir. Bu iliþki, göz ardý edilebilecek düzeyden asla göz ardý edilemeyecek
bir potansiyele dek deðiþebilir. Finansal iliþki (iþ vermek, danýþmanlýk, hissedar
olmak, uzman görüþü ücreti, ya da honoraryum ödemesi þeklinde) en sýk
karþýlaþýlan ve en kolay tanýnan þeklidir. Bu tarz bir iliþkinin varlýðý, derginin,
yazarlarýn ve sonuçta bilimin deðerini düþürecektir. Bunun dýþýnda çýkar iliþkisiçatýþmasý nadiren, kiþisel iliþkiler, akademik yükselme ve entelektüel
beklentilerden de kaynaklanabilir. Yazýnýn deðerlendirme veya yazýlma
sürecinde rol alan her birey bu anlamdaki iliþkilerini açýklamalý ve bu
açýklamalar olasý çýkar iliþki-çatýþmalarý yönünden dikkatle
deðerlendirilmelidir. Bu tarz iliþkilerin deðerlendirilmesi özellikle 'editörden' ve
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almaktadýr. Bilim adamlarý yapmýþ olduklarý çalýþmalardan elde ettikleri önemli
sonuçlarý yayýnlama sorumluluðundadýrlar. Bu nedenle, veriye ulaþma, analiz
etme, yazma ve yayýnlama özgürlüklerini etkileyebilecek iliþkilere girmekten
kaçýnmalýdýrlar. Yazarlar eðer varsa, çalýþma sponsorlarýnýn çalýþma tasarýmý,
verilerin toplanmasý, deðerlendirilmesi ve yorumlanmasý, makalenin yazýlmasý
ve yayýnlanmak üzere gönderilmesi aþamasýndaki rollerini açýklamakla
yükümlüdürler. Eðer sponsorla bu tarz bir iliþki yoksa onu da mutlaka
belirtmelidir. Bazý dergiler sponsorlarýn çalýþma ile olan iliþkilerini 'yöntem ve
gereç' bölümünde belirtmek eðilimindedir. Editörler firmalarca desteklenmiþ
çalýþmalarda yazarlardan 'Bu çalýþmadaki tüm datalara ulaþtým ve bu datalarýn
toplanmasý ve deðerlendirilmesinin doðruluðu ile ilgili tüm sorumluluðu alýyorum'
þeklinde bir ifadeyi imzalamalarýný isteyebilirler. Editörler özellikle proje
bazýndaki çalýþmalarda protokol/kontratýn bir kopyasýný görmeye özen
göstermelidirler. Editörler, sponsorun, yazarýn yayýnlama hakký üzerinde
kontrolü olduðunu saptamasý durumunda makaleyi deðerlendirmeden reddetme
hakkýna sahiptirler.

'derleme' tarzýndaki yazýlarda 'araþtýrma yazýlarý' na oranla çok daha zor olabilir.

Editörler, özellikle makaleyi deðerlendirmeye gönderecekleri danýþmanlarý

Editör, yazarlarca bu konuda yapýlan açýklamalarý kararýna temel olarak

seçerken, yazarlarýn herhangi birisi ile ayný bölüm ya da kurumdan olmamalarýna

kullanabilir ve yazýnýn deðerlendirilmesi için önemli olduðunu düþünürse de

özen göstermelidir. Yazarlar genellikle bu olasý iliþki nedeniyle deðerlendirmeye

yayýnlamaktan kaçýnmamalýdýr.

gönderilmemesi gereken kiþi veya kiþilerin adlarýný belirtirler. Eðer gerek

Yazarlar ister mektup ister makale olsun yazýyý gönderdiklerinde ya baþlýk
sayfasýndan önce ayrý bir sayfada ya da editöre yazýlan mektup içinde
çalýþmalarýný etkileyebilecek nitelikteki finansal veya kiþisel iliþkileri
açýklamakla yükümlüdürler. Editörler de bu tarz açýklamalarýn ne zaman
yayýmlanacak kadar önemli olduðunu belirlemek zorundadýrlar. Herhangi bir
þüpheli durum yayýnýn yanýnda belirtilmelidir.
Artan oranda çalýþma ticari firmalardan, özel fonlardan veya hükümetten destek
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görürse editör iliþki-çatýþmanýn nedenini sorabilir. Danýþmanlar da editöre
yazýyý deðerlendirme sürecinde kararlarý konusunda þüphe uyandýrabilecek her
türlü olasý iliþkiyi açýklamalýdýr. Danýþmanlar, çalýþma ile ilgili bilgilerini yazý
yayýnlanmadan önce hiçbir amaçla ve özellikle de kendi çýkarlarý doðrultusunda
kullanmamalýdýr.
Yazýnýn basýlmasý ile ilgili son kararý alan editörler veya editörler kurulunda yer
alan diðer kiþilerin kararlarýný etkileyebilecek tarzda bir kiþisel, kurumsal veya
finansal baðlantý içinde olmamalarý gereklidir. Eðer bu tarz bir iliþki varsa bunu
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mutlaka editöre bildirmeli, gerek görülmesi durumunda da karar sürecinden

durumu, danýþmanlarýn eleþtirileri veya sonuç) yasal amaçlarla kullanýlmak

çýkmalýdýrlar. Dergi çalýþanlarý da makalelerin deðerlendirilme ve yayýn

üzere istenmeleri de dahil olmak üzere, yazarlar ve danýþmanlar dýþýnda hiç

sürecinde elde ettikleri bilgileri özel bazý amaçlarla kullanmamalýdýrlar.

kimseye vermemelidir.

Editörler dergi çalýþanlarýnýn bu süreçteki rollerini etkileyebilecek olasý çýkar
iliþki-çatýþmalarýný da açýklamaktan çekinmemelidir.
IV.Gizlilik ve Özel alan
Hastalar ve Çalýþmaya Katýlanlar
Hastalara ait ya da onlarýn tanýnmasýný kolaylaþtýracak adý-soyadý, isminin baþ

Editörler, danýþmanlara deðerlendirilmek üzere gönderdikleri makalelerin
gizliliði olduðunu ve yazarýn özel malý olduðunu anýmsatmalýdýrlar. Bu nedenle
de hem editörler hem de danýþmanlar makale yayýnlanmadan önce o makale ile
ilgili hiçbir konuyu ortaya dökmemeli gizliliðine özen göstermelidirler. Ayrýca
danýþmanlarýn makalenin bir kopyasýný almalarý ve baþkalarý ile paylaþmalarý

harfleri, hastane protokol numaralarý, fotoðraflarý ve soy aðaçlarý gibi bilgiler,

editörün özel iznine baðlý olmalýdýr. Danýþmanlar, deðerlendirme süreci bittikten

bilim için vazgeçilmez olmalarý ve hastanýn yayýnlanmasý için yazýlý izin vermesi

sonra makaleyi ya geri göndermeli ya da imha etmelidir. Editörler reddedilen

dýþýnda hiçbir þekilde yayýnlanamaz. Hastalardan alýnan yazýlý iznin de, bu

makalelerin kopyasýný tutmamalýdýr.

çalýþmanýn yayýnlanabileceði konusunda gerekli bilgilerin verildiðini içermesi

Danýþman raporlarý yazar, danýþman ve editörün izni olmaksýzýn

gereklidir.

yayýnlanmamalýdýr. Danýþmanlarýn gizli kalmasý ile ilgili ortak bir görüþ yoktur.

Eðer tanýmlayýcý ayrýntýlar esas deðilse göz ardý edilebilir. Ancak fotoðraflarda

Bazý dergiler danýþman raporlarýný da makale ile birlikte yayýmlamakta ya da

hastalarýn sadece gözlerinin siyah bir bantla kapatýlmasýnýn da yeterli olmadýðý

danýþmanlarýn isimleri ile göndermektedir. Eðer danýþman isminin

akýldan çýkarýlmamalýdýr.

kullanýlmasýna imzalý bir izin verecek olursa, ancak o zaman ismi deðerlendirme
raporu ile birlikte açýklanabilir. Öte yandan, bir makaleyi deðerlendiren

Dergiler 'yazarlara bilgi' kýsmýnda yazarlardan ilgili çalýþmalarda hastalarýndan

danýþmanlarýn görüþlerinin biri birlerine gönderilmesi, danýþmanýn hem

bilgilendirilmiþ onam almalarýný ve alýndý ise makale içinde bunu belirtmelerini

deðerlendirme süreci hem de diðer danýþmanlarýn görüþlerinden ve editörün

istemelidirler.

kararýndan haberdar olmasýný saðlayacaðýndan son derece önemlidir.

Yazarlar ve Danýþmanlar
Makaleler yazarlarýn gizliliðine özen gösterilerek deðerlendirilmelidir. Yazarlar

Çalýþmalarda Kullanýlan Ýnsan ve Hayvanlarýn Korunmasý
Ýnsanlarla ilgili çalýþmalarý rapor ederken yazarlar, ilgili etik komisyondan izin

çalýþmalarýný bir dergiye gönderirken, o çalýþma ve kariyerleri ile ilgili olarak

alýndýðýný ve 1975 yýlýnda açýklanan ve 2000 yýlýnda revize edilen Helsinki

editöre güvenirler. Danýþmanlarýn da gizlilik haklarý vardýr ve onlar da bu

Bildirgesi'ne uygun hareket edildiðini belirtmek zorundadýrlar. Herhangi bir

konuda editöre güvenmelidirler. Gizlilik, ancak sahtelik veya onursuzluk söz

þüphe halinde yazarlar bu kurallara uygun hareket ettiklerini belgelemek

konusu ise bozulmalý, yoksa ona sadýk kalýnmalýdýr.

zorundadýrlar.

Editörler yazý ile ilgili hiçbir bilgiyi (alýnmasý, içeriði, deðerlendirme sürecindeki

Hayvan çalýþmalarý rapor edilirken, yazarlardan deney hayvanlarýnýn bakým ve
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kullanýmý ile ilgili ulusal ve kurumsal düzenlemelere uygun hareket ettiklerini

yayýndan kaldýrma yazýsý yayýmlamalýdýr. Eðer bu tarz bir araþtýrma tatminkar

belgelemeleri istenmelidir.

deðilse editör kendi araþtýrmasýný yaparak karar alabilir. Yayýndan kaldýrmaya bir

BÝYOMEDÝKAL DERGÝLERDEKÝ YAYINLARLA ÝLGÝLÝ EDÝTÖRÝYAL
KONULAR VE YAYIMLAMA
I.Negatif Çalýþmalarýn Yayýmlanmasý Zorunluluðu

diðer alternatif ise editörün bu durum ve yayýnla ilgili þüphelerini içeren bir yazý
yazmasýdýr.
Yayýndan kaldýrma veya 'þüphe ifadeleri' derginin hem basýlý hem de online
formatýnda sayfa numarasý verilerek yayýnlanmalý, içindekiler kýsmýnda yer

Editörler her hangi bir konuda özenle yapýlmýþ, her türlü kurala uyulmuþ ancak

almalý ve orijinal yazýnýn baþlýðý ve yazar isimlerini de içermelidir. Sadece editöre

sonuçlarý bilinenlere karþý olan çalýþmalarý (negatif çalýþmalar) da yayýnlamaktan

mektup tarzýnda olmamalýdýr. Ýdal olaný yayýndan kaldýrlma yazýsýndaki ilk

kaçýnmamalýdýr. Böyle negatif çalýþmalarýn gönderilmemesi veya

yazarýn orijinal yazýdaki ilk yazar olmasýdýr veya özel durumlarda sorumlu kiþi de

yayýnlanmamasý yayýn etiði açýsýndan ciddi bir sorundur. Negatif olduðu kabul

olabilir. Bu yazý yayýndan kaldýrýlma-çekilme gerekçelerini ve orijinal

edilen çalýþmalarýn çoðu aslýnda sonuçsuzdur ve bu tarz çalýþmalar önemli bir

kaynaklarýn tümünü içermelidir.

katký sunmadýðýndan yayýnlanmalarý da zordur. Ancak, The Cochrane Library bu
tarz sonuçsuz çalýþmalarý yayýmlamakla ilgilenebilir (www.cochrane.org).
II.Düzeltme ve Yayýndan Kaldýrma(çekilme)
Editörler yazarlarýn gönderdikleri çalýþmalarýn dürüst gözlemler olduðunu kabul
etmek zorundadýrlar. Ancak, bazen basýlý materyal de düzeltilmesi zorunlu
yanlýþlar olduðu fark edilebilir. Bu yanlýþlarla ilgili düzeltme 'erratum' baþlýðý

III. Yayýn Hakký Devri
Bir çok dergi, yazarlardan 'yayýn hakký devir formu' imzalayarak her türlü
haklarýný dergiye devretmelerini isteyebilir. Ancak son yýllarda artan sayýda
elektronik dergi bunu istememektedir.
IV. Üst üste Yayýmlama (overlapping publication)
Önceden veya Tekrar Yayýmlama (redundant or duplicate publication)

altýnda ayrý bir sayfada tüm yazarlarýn isimleri dahil edilerek yer almalýdýr.
Nadiren tüm makalenin yayýnlanmasý da gerekebilir. Yazýya yeni bilimsel

Bu durum daha önce yayýmlanmýþ bir yazý ile büyük oranda örtüþen, ya da týpatýp

verilerin eklenmesi isteði düzeltme yapýlmasýný veya yazýnýn çekilmesini gerekli

ayný bir makalenin yayýmlanmasý durumudur.

kýlmaz.

Dergilerin çoðu, önceden yayýmlanmýþ bir yazýda bildirilmiþ ya da baþka bir

Önemli bir konu da bilimsel sahteciliktir. Eðer çalýþmanýn dürüstlüðü ve

yerde yayýmlanmak üzere gönderilmiþ veya yayým için kabul edilmiþ çalýþmaya

güvenilirliði ile ilgili yeterli þüphe varsa ister gönderilmiþ ister yayýmlanmýþ

dayalý bir yazýyý, yayým için dikkate almak istemezler. Bu politika, çoðunlukla

olsun þüphenin aydýnlatýlmasý editörün sorumluluðundadýr. Ancak, tam bir

baþka bir derginin geri çevirdiði bir yazýnýn ya da çoðu kez bir özet þeklinde

araþtýrma yapýp karara varmak editörün sorumluluðu olmayýp, çalýþmanýn

yayýmlanmýþ olan bir ön bildirinin, bitmiþ bir þeklinin dikkate alýnmasýna engel

yapýldýðý veya ona maddi desteði saðlayan kuruluþun sorumluluðudur. Editör

deðildir. Ayný þekilde bir kongrede bildirilmiþ ancak tam olarak proceeding'te

nihai karar hakkýnda bilgilendirilmeli ve eðer düzmece bir yayýn yapýldý ise dergi

veya baþka bir kongre kitabýnda yayýnlanmamýþ yazýlarýn da dikkate alýnmasýna
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engel deðildir. Planlý toplantýlarýn basýn bildirileri de bu kuralý bozmaz ancak

(1)Söz konusu her iki derginin editörlerine eksiksiz bilgi verilir, tekrar yayýn

bu bildirilerde makalede yer alacak tablo veya grafik gibi bazý dökümanlarýn yer

yapýlacak derginin editörüne ilk yayýnýn bir fotokopisi, ayrý basýsý veya metni

almamasý gerekmektedir.

verilmelidir.

Yazý gönderileceði zaman, yazar, editöre ayný ya da çok benzer bir çalýþmanýn

(2)Yayýmlanmasýnýn üstünden en az bir hafta geçmesi beklenerek ilk yayýmýnýn

önceden yayýmlandýðýný düþündürebilecek materyalle ilgili bir açýklama

önceliðine saygý gösterilir (editörler arasýnda özel bir anlaþma olmasý dýþýnda).

yapmalýdýr. Bu materyal mutlaka refere edilmeli ve yeni makalenin kaynaklarý
arasýnda da yer almalýdýr. Editörün, konuyu deðerlendirirken karar vermesine
yardýmcý olmak için, yazýya bu tür materyalin birer örneði eklenmelidir.
Herhangi bir açýklama yapýlmaksýzýn, bu tarz bir yazý tekrar yayýmlanmaya

(3)Tekrar yayýmlamada metin, deðiþik bir okuyucu kitlesi için kaleme alýnýrsa,
kýsaltýlarak yazýlmasý yeterli olacaktýr.
(4)Tekrar yayýmda, veri ve yorumlarý yansýtýrken ilk yayýna baðlý kalýnýr.

çalýþýldýðýnda yazarlar, editörlerin - en azýndan gönderilen makalenin reddedilmesi

(5)Tekrar yayýmlamada, baþlýk sayfasýnda, okurlara, meslektaþlara ve

gibi - bir karþý tavýr içinde olacaðýný bilmelidirler. Eðer editör ya da editörler

dökümantasyon kuruluþlarýna, bir dipnot ile yazýnýn daha önce basýlmýþ olduðu,

kurulu, iþlenen bu suçtan haberdar deðilse ve makale çoktan yayýmlandýysa, fark

ayný verilere ve yorumlara dayanan ilk biçime uygun olarak ulusal bir okuyucu

edildiði anda yazarlarýn fikrini almaksýzýn veya açýklama istemeksizin tekrar

kitlesi için tekrar yayýmlanmakta olduðu bildirilir. Uygun bir dipnot þu þekilde

yayýnla ilgili bir duyuruyu sonraki sayýlardan birinde yayýmlama hakkýna

olabilir: "Bu makale, ilk kez [tam kaynak bilgisiyle birlikte] Dergisi 'nde yayýmlanan

sahiptir.
Yayýnlanmak üzere kabul edilmiþ ancak henüz yayýnlanmamýþ bir makalede

bir çalýþmaya dayanmaktadýr...”
(
6)Ýkincil yayýnýn baþlýðý bunun bir ikincil yayýmlama olduðuna iþaret

veya editöre mektupta yer alan bilgilerin medyaya, hükümet kurumlarýna veya

etmelidir(complete republication, abridged republication, complete translation,

firmalara duyurulmasý bir çok derginin yayýn politikasýna aykýrýdýr. Bu tarz

abridged translation). NLM orijinal makalenin MEDLINE'da indekslenmesi

giriþimler ancak editörle de uzlaþmak þartýyla, tedavide önemli bir ilerleme, ya

durumunda çevirilerini 'ikincil yayýmlama' olarak kabul etmemekte ve indekste

da aþýlar, ilaçlar, biyolojik materyaller veya týbbi cihazlara ait halk saðlýðý

yayýmlamamaktadýr.

sorunlarý söz konusu olduðunda kabul edilebilir.
Kabul Edilebilir Ýkincil Yayýmlama(Acceptable secondary publication)
Birden çok yayýmlanma - yani üslubun ayný olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn ayný
çalýþmanýn sonuçlarýnýn bir kezden daha çok yayýmlanmasý - pek az durumda haklý
görülür. Aþaðýdaki koþullara uyulduðu takdirde, haklý görülebilecek
durumlardan biri, tekrar yayýmlamanýn baþka bir dilde olmasýdýr.
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Editörler, yukarýda belirtilenin dýþýnda kalan durumlarda, tekrar yayýmlamayý
uygun bulmazlar. Yazarlar bu kurala uymazlarsa, editör yazar hakkýnda harekete
geçebilir.
V. Klinik Araþtýrmalarý Kayýt Zorunluluðu
ICMJE'e üye dergiler yayýnlanmak üzere gönderilecek klinik araþtýrmalarýn
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baþlandýðýnda veya öncesinde mutlaka kaydettirilmelidir. Bu kural, 1 Temmuz

göz önünde bulundurulacak önemli noktalarý içermektedir.
Genel Prensipler

2005'ten itibaren hasta kabul etmeye baþlayacak tüm çalýþmalarý kapsamaktadýr

Gözlemsel ve deneysel çalýþmalara ait makaleler(þart olmasa da) genellikle Giriþ

ve bu tarihten önce hasta kabülüne baþlamýþ olan tüm çalýþmalarýn ise 13 Eylül

(introduction), Yöntem (methods), Bulgular (results) ve Tartýþma (discussion)

2005 tarihine kadar kayýt yaptýrmalarý istenecektir. Biz sadece ICMJE' e üye

bölümlerinden oluþur. 'IMRAD' olarak adlandýrýlan bu yöntem sadece basit bir

dergiler olarak kendi adýmýza konuþuyoruz ancak diðer biyomedikal dergilerin

yayýn formatý deðildir ayný zamanda bilimsel bir buluþun yansýmasýdýr. Bazý

editörlerini de benzer politikalar geliþtirmeye çaðýrýyoruz.

uzun makaleler özellikle 'bulgular' ve 'tartýþma' bölümlerinde alt baþlýklar

ICMJE, bu amaçla prospektif olarak insanlar üzerinde yapýlan, çalýþma ve

içerebilirler. Olgu Sunumu, Derleme ve Editörden bölümleri genelde

kontrol gruplarý olan, týbbi bir giriþimle saðlýk getirisi arasýndaki neden-sonuç

kendilerine has bir formatta yazýlýrlar.

iliþkisini araþtýran çalýþmalarý kaydý gerekli klinik çalýþmalar olarak nitelemiþtir.

Özel Çalýþma Tasarýmlarý için 'Guideline' rapor edilmesi

Farmokokinetik veya major toksisite gibi diðer amaçlar için tasarlanmýþ
çalýþmalar bunun dýþýnda býrakýlmýþtýr.

Araþtýrma yazýlarý genelde önemli bazý bilgileri vermeyi unutur. Aþaðýdaki
yapýlanma her tür araþtýrma için uyulmasý gereken kurallarý içermektedir.

Bu kayýt sistemi hiçbir ücret talep edilmeden herkesin rahatça ulaþabileceði bir

Yazarlar kendi spesifik çalýþma tasarýmlarýna uygun 'guideline'ý bildirmek

þekilde düzenlenecek ve kar amacý gütmeyen bir organizasyon olacaktýr.

konusunda desteklenmelidir. Randomize kontrollü çalýþmalar için yazarlar

Kaydedilen verilerin doðruluðunu deðerlendirilecek bir sistem kurulacak ve

CONSORT kurallarýný kaynak göstermelidir(www.consort-statement.org). Bu

tüm veriler elektronik olarak taranabilecektir. Kayýt için istenen minimum

guideline çalýþmayý rapor ederken dikkate alýnacak bir dizi kurallarý

bilgiler: kayýt numarasý, giriþim veya giriþimlerin amacý, karþýlaþtýrmalar,

sýralamaktadýr ve hasta akýþ diyagramý içermektedir. Bazý dergilerin yazarlardan

çalýþma hipotezi, primer ve sekonder kazanç ölçütleri, dahil olma kriterleri,

isteyebilecekleri diðer rapor etme rehberleri de geliþtirilmiþtir. Yazarlar

önemli tarihler(kayýt, beklenen veya gerçek baþlama tarihi, beklenen veya gerçek

seçtikleri derginin 'yazarlara bilgi' bölümüne bakarak bu durumu kontrol

son takip süresi, veri giriþinin sonlandýrýlacaðý tarih, çalýþma verilerinin

etmelidirler.

tamamlanma tarihi), hedeflenen hasta sayýlarý, finans kuruluþlarý ve birincil
araþtýrýcýnýn adres ve telefon detaylarý.

Teknik Özellikler

B. GÖNDERÝLECEK METÝNLERDE DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR

1.Metni oluþturan bütün bölümler çift aralýklý olarak yazýlmalýdýr.Bu tarz yazým,
makalenin editörler ve deðerlendiren kiþilerce (reviewers) satýr satýr

Editörler ve yazýyý deðerlendiren yazarlar bir çok saatlerini makale okumaya

deðerlendirilmesine, yorum ve isteklerin direk makale üzerine not edilmesine

ayýrdýklarýndan, kolay okunabilen ve düzenli yazýlmýþ makaleleri almaktan
memnun olurlar. Bir çok derginin 'Yazarlara Bilgi' bölümündeki detaylarýn çoðu

olanak saðlar.
2.Her bölüme yeni bir sayfadan baþlanmalýdýr. Baþlýk sayfasýndan baþlamak

bu amaca yöneliktir. Aþaðýdaki bilgiler her tür dergi için hazýrlanacak yazýlarda

üzere tüm sayfalar numaralanmalýdýr.
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3. Metin yazýlýrken þu sýra izlenmelidir: Baþlýk sayfasý, özet ve anahtar kelimeler,
ana metin, teþekkür, kaynaklar, tablolar (her biri baþlýk ve dipnotlarýyla birlikte
ayrý bir sayfada olmak üzere), þekil alt yazýlarý.
4. Þekiller, 203x254mm'den büyük olmamalý ve çerçeve kullanýlmamalýdýr.
5.Daha önce yayýnlanmýþ materyal veya þeklin ya da çalýþmaya konu olan
insanlarýn fotoðraflarýnýn kullanýlmasý için alýnan izinler eklenmelidir,
6. Telif hakkýnýn devredilmesinde dergi kurallarýna uyulmalýdýr.
7. Ýstenilen sayýda kopya gönderilmelidir.
8.Yazarlar, gönderdikleri her yazýnýn birer örneðin saklamalýdýr.
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Baþlýk Sayfasý (Title Page)
Baþlýk sayfasýnda bulunmasý gerekenler:
a) kýsa ancak yeterince bilgi veren bir makale baþlýðý,
b) her yazarýn en üst akademik derecesi ve çalýþtýðý kuruluþlar ile birlikte adý,
ikinci adýnýn baþ harfi ve soyadý,
c) çalýþmanýn mal edilmesi gereken kurum ve bölüm ad(lar)ý,
d) varsa reddedenler,
e) metinle ilgili yazýþmadan sorumlu yazarýn adý ve elektronik posta ve açýk
adresi. Yazýþmadan sorumlu yazar mail adresinin yayýnlanmasýný isteyip

C. METNÝN HAZIRLANMASI

istemediðini açýkça belirtmelidir.
f) ayrý baský isteklerinin gönderileceði yazarýn adý ve adresi veya yazarda ayrý

Metin, kenarlarýndan en az 25 mm boþluk býra1alamk 216 x 279 mm veya ISO A4

baský bulunmayacaðýna iliþkin açýklama,
g) mali destek, aygýtlar veya ilaçlarýn ya da bunlarýn hepsinin birden saðlandýðý

(212 x 279 mm) boyutlarýndaki kaliteli beyaz kaðýda daktilo edilmeli, kaðýdýn
yalnýz bir yüzü kullanýlmalýdýr. Baþlýk sayfasý, özet, ana metin, teþekkür,

kaynak(lar),
h) baþlýk sayfasýnýn en altýna yazýlan ve yazýyý tanýtan, en çok 40 harflik (harfleri

Aþaðýdaki bölümlerin her birine yeni bir sayfayla baþlayýnýz: baþlýk sayfasý, özet

ve aralýklarý sayýnýz) kýsa bir baþlýk veya dipnot.
ý) Kelime Sayýsý. Özet, teþekkür, þekil-tablo ve kaynaklar dýþýndaki metnin

ve anahtar kelimeler, ana metin, teþekkür, kaynaklar, tablolarýn her biri ve þekil

kelime sayýsý, editörlerin gönderilen makalenin kendisine ayrýlacak yer kadar

alt yazýlan. Sayfalara, baþlýk sayfasýndan baþlayarak, sýrayla numara verilmeli ve

önemli olup olmadýðýný ve dergide ne kadar yer ayrýlabileceðini önceden

sayfa numaralarý her sayfanýn sað üst veya alt köþesine yazýlmalýdýr.

kestirmesine olanak saðlar.
i) Þekil ve Tablolarýn sayýsý. Eðer Taþlýk sayfasýnda bu sayý ve liste verilmezse

Metnin Diskete Kaydedilmesi

editör ya da deðerlendiriciler için tablo ve þekillerin tam olduðunu anlayabilmek

kaynaklar, tablolar ve þekillerin alt yazýlan hep çift aralýkla yazýlmalýdýr.

Bazý dergiler, kabul edilme aþamasýndaki yazýlarýn bilgisayar disketinde kayýtlý

son derece zor olabilir.

bir kopyasýný da isteyebilirler.

Çýkar Ýliþki-Çatýþmasý Bildirme Sayfasý (Conflict of Interest Notification Page)

Disket gönderilirken þu noktalara dikkat edilmelidir :
1.Diskette kayýtlý metnin bir yazýcý çýktýsý eklenmelidir. Metnin sadece en son

Olasý bir çýkar iliþki-çatýþmasýnýn varlýðýnda yanlýþ deðerlendirilmesini
engellemek için böyle bir iliþki daha önceki sayfalarda açýklandýðý gibi ayrý bir

hali diskete kaydedilmelidir.
2.Dosyaya açýk ve anlaþýlýr bir isim verilmelidir.
3.Disket, dosya adý ve dosyanýn kaydedildiði program formatý yazýlarak

Özet ve Anahtar Sözcükler(Abstract and Key words)

etiketlenmelidir.
4.Kullanýlan "hardware" ve "software" programlarý hakkýnda bilgi verilmelidir.

Ýkinci sayfada, yapýsý ve Sözcük sayýsý dergiden dergiye deðiþebilen ancak çok
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149

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

uzun olmayan bir özet bulunmalýdýr. Özette; çalýþmanýn ve araþtýrmanýn

(parantez içinde üretici firmanýn adý ve adresini yazýnýz) ve iþlemleri ayrýntýlý

amaçlarý, temel iþlemler (Çalýþmadaki kiþilerin veya deney hayvanlarýnýn

olarak tanýtýnýz. Ýstatistiksel yöntemler de dahil olmak üzere, yöntemler için

seçilmesi, gözlem ve analiz yöntemleri), baþlýca bulgular (mümkünse özgül

kaynak gösteriniz. Yayýmlanmýþ, ancak iyi bilinmeyen yöntemler için kaynaklar

verileri ve istatistiksel önemini belirtiniz) ve varýlan balýca sonuçlar

ve kýsa tanýmlar veriniz; yeni ya da önemli ölçüde deðiþtirilmiþ yöntemleri

açýklanmalýdýr. Çalýþma ve gözlemlerin yeni ve önemli olan yönleri

tanýmlayýnýz, niçin kullanýldýðýný belirtiniz ve sýnýrlarýný deðerlendiriniz.

vurgulanmalýdýr.

Kullanýlan tüm ilaçlarý ve kimyasal maddeleri jenerik adlarý, dozlarý ve

Özet çalýþmanýn bir çok elektronik veri tabanýnda kullanýlan ve bir çok okuyucu
tarafýndan okunan kýsmý olduðu için, yazar özetin çalýþma içeriðini tam ve
eksiksiz yansýttýðýndan emin olmalýdýr. Özet yazým formatý dergiden dergiye
deðiþtiðinden ve bazen birden fazla format istenebildiðinden yazarlar seçtikleri
dergiye ait özelliklere dikkat etmelidirler.

uygulama yollarýyla birlikte kesin olarak belirtiniz.
Etik
Ýnsan denekler üzerindeki deneyleri bildirirken izlenen yollarýn, insan
deneylerinden sorumlu kurulun (kurumsal veya bölgesel) etik standartlarýna
veya 1975 Helsinki Bildirisi'nin 1983'de gözden geçirilmiþ biçimine uygun olup

Özetin altýnda, indeks hazýrlayanlara makalenin çapraz indekslenmesinde

olmadýðýný belirtiniz. Hastalarýn adlarýný, adlarýnýn baþ harflerini veya protokol

yardýmcý olacak ve özetle birlikte basýlabilecek üç ila on anahtar sözcüðe yer

numara1anný, özellikle resimlerde, kullanmayýnýz. Hayvanlar üzerindeki

veriniz. Index Medicus'un Medical Subjects Headings (Týbbi Konu Baþlýklarý

deneyleri bildirirken, kurumun veya National Research Council (Ulusal

(MeSH)'teki terimlerini kullanýnýz; týp literatürüne yeni girmiþ terimlere uygun

Araþtýrma Kurulu)'ýn laboratuvar hayvanlarýnýn bakýmý ve kullanýlmasýna

MeSH terimleri henüz yoksa mevcut terimler kullanýlabilir.

iliþkin kurallarýna ya da herhangi bir ulusal yasaya uyulup uyulmadýðýný

Giriþ (Introduction)
Makale ile ilgili ön bilgiler verilir. Makalenin amacý belirtilir. Çalýþma ya da

belirtiniz.
Ýstatistik

gözlemin gerekçesi özetlenir. Bu bölümde kesin olarak, ilgili kaynaklardan

Bildirilen sonuçlarý doðrulamak için, konuyu bilen bir okurun özgün verileri

baþkasýný vermeyiniz; konuyu geniþ olarak gözden geçirmeyiniz. Çalýþmanýzýn

deðerlendirebilmesini saðlamak üzere, istatistik yöntemlerini ayrýntýlý olarak

verilerini veya sonuçlarýný bildirmeyiniz.

tanýmlayýn. Mümkünse, bulgularý sayýsal olarak bildiriniz ve bunlarý uygun

Yöntem ( Methods)

ölçümde yanýlgý ya da belirsizlik göstergeleriyle (güvenirlik aralýklarý gibi)
birlikte sununuz. Yalnýzca p deðerleri gibi, önemli nicel bilgi vermeyen

Bu bölümde çalýþmanýn planlandýðý ve yazýldýðý sýrada var olan bilgiler ýþýðýnda

istatistiksel varsayým testlerine dayanmaktan kaçýnýnýz. Çalýþma tasarýmý ve

var olan bilgiler yer almalýdýr. Gözlem ya da deneye konu olanlarý (kontroller

istatistiksel yöntemlerle ilgili kaynaklar, tasarým ya da yöntemlerin ilk

dahil, hastalarý veya deney hayvanlarýný) nasýl seçtiðiniz açýkça anlatýnýz. Diðer

bildirildikleri yazýlardan çok, mümkün oldukça (sayfalarý belirtilerek) standart

araþtýncý1arýn ayný sonuçlarý elde etmelerini saðlamak için yöntemleri, aygýtlarý

çalýþmalara dayandýrýlmalýdýr. Kullanýlmýþsa, genel kullanýmlý bilgisayar
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programlarýný belirtiniz.
Ýstatistiksel terimleri, kýsaltmalarý ve sembolleri tanýmlayýnýz. Kullandýðýnýz

ileri sürünüz; ancak bunlarýn yeni olduðunu açýkça belirtiniz. Uygun olduðunda
öneriler de bu bölüme dahil edilebilir. Yazarlar ekonomik veriler içermeyen

bilgisayar programýný açýklayýnýz.

çalýþmalardan ekonomik sonuçlar çýkarmamaya özen göstermelidir.

Sonuçlar (Results)

Teþekkür (Acknowledgments)

Bulgularýnýzý mantýklý bir sýraya göre metin, tablolar ve þekiller üzerinde

Makalenin uygun bir yerinde (her derginin kendi kurallarýna göre baþlýk

gösteriniz. Tablo ve þekillerdeki verilerin hepsini metin içinde tekrarlamayýnýz;

sayfasýnda dipnotu olarak ya da metnin sonunda) bir ya da daha çok cümleyle

yalnýz önemli gözlemleri vurgulayýnýz ya da özetleyiniz. Ekstra veya ilave

belirtilmesi gerekenler þunlardýr: (a) Minnettarlýðýn belirtilmesini gerektiren,

materyaller veya teknik detaylar ek olarak verilebilir veya daha da iyisi derginin

ancak yazarlýða hak kazandýrmayan katkýlar, örneðin bir birim baþkanýnýn genel

sadece elektronik formatýnda yayýnlanabilir.

desteði; (b) teknik yardýmla ilgili minnettarlýðýn dile getirilmesi; (c) mali ve

Bulgularý verirken sayýsal deðerleri yüzdelere tercih ediniz. Bu sayýlarý bulmada

gereçlerle ilgili destekçilere, desteðin türü belirtilerek, minnettarlýðýn dile

kullanýlan istatistik metodlarý belirtiniz. Makale için önemli olan tablo ve

getirilmesi; (d) çýkar çatýþmasý durumu yaratabilecek mali iliþkilerin

þekilleri kullanmaya çalýþýnýz ve mümkün olduðunca grafikleri tablolara

bildirilmesi.

alternatif olarak tercih ediniz. Ýstatistikteki 'random', 'normal', 'significant',

Yazýya bilgileriyle katkýlarý olan, ancak bu katkýlarý yazar olmalarýna hak

'correlations' ve ' sample' gibi terimleri istatistik dýþý anlamlarda kullanmamaya

kazandýrmayan kiþilerin adlarý belirtilebilir ve görev ya da katkýlarý "bilimsel

çalýþýnýz. Eðer bilimsel olarak ta uygunsa verilerin yaþa ve cinse göre daðýlýmý ve

danýþman" , "çalýþma önerisini dikkatle gözden geçirme", "veri toplama", "klinik

analizine de yer verilmelidir.

çalýþmaya katýlma" þeklinde tanýmlanabilir. Böyle kiþilerin adlarýný kullanmak

Tartiþma (Discussion)

için izinlerinin alýnmasý zorunludur. Okuyucular, veriler ve varýlan sonuçlara
onlarýn da katýldýðý anlamýný çýkarabileceði için yazarlarýn kendilerine adlarý

Çalýþmanýn yeni ve önemli yönlerini ve bunlardan çýkan sonuçlarý vurgulayýnýz.
Giriþ ya da Bulgular bölümünde yer alan verileri ve diðer bilgileri ayrýntýlý olarak

belirtilerek teþekkür edilecek kiþilerden yazýlý izin almalarý gerekir.
Teknik yardým için minnettarlýk, diðer katkýlara teþekkürün yer aldýðý

tekrarlamayýnýz. Deneysel çalýþmalara, temel bulgularý özetleyerek baþlamak son

paragraflardan ayrý olarak dile getirilmelidir.

derece akýllýca olur. Daha sonra, ileri araþtýrma için saðlanan ipuçlarý da dahil
olmak üzere bulgularýn ne anlama geldiðine ve bunlarýn sýnýrlarýna yer veriniz.
Gözlemlerin, benzer çalýþmalarla iliþkisini belirtiniz. Varýlan sonuçlarýn,

Kaynaklar
(References)

çalýþmanýn amaçlarýyla baðlantýsýný kurunuz; ancak verilerinizin tam olarak

Son versiyonda da belirtildiði gibi orijinal araþtýrmalardan oluþan kaynaklar,

desteklemediði açýklama ve sonuçlardan kaçýnýnýz. Öncelik istemekten ve

derlemelere tercih edilmelidir. Her ne kadar dergiler ve kiþilerin impact faktörü

bitmemiþ bir çalýþmaya deðinmekten kaçýnýnýz. Gerektiðinde yeni varsayýmlar

buna baðlýysa da çok sayýda kaynak kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Bu durum
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entelektüel tembellik göstergesidir ve yaratýcýlýðý olumsuz yönde etkiler.
Kaynaklar stili genel olarak NLM'in kendi veri tabaný için oluþturduðu ANSI
standartlarýna dayanýr. Bu standartlara uygun örnekleri görmek isteyen yazarlar
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html adresini ziyaret
edebilirler.
Kaynaklarý, ana metinde ilk geçtikleri sýraya göre numaralayýnýz. Ana metin,
tablolar ve alt yazýlardaki kaynaklarý Arap rakamlarýyla (1,2,3,...) belirtiniz.
Sadece tablolarda veya þekil altyazýlarýnda geçen kaynaklar, o tablo veya þeklin
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Ýlk altý yazarýn ismini yazdýktan sonra geri kalanlarý "et al" þeklinde ekleyin.
(Amerikan Ulusal Týp Kütüphanesi-NLM- yirmi beþ yazara kadar isim listesi
vermekte, eðer yazar sayýsý daha fazla ise ilk yirmi dört yazarý sýraladýktan sonra
geri kalanlarý "et al" ekiyle belirtmektedir.) Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart
transplantation is associated with an increased risk for pancreato-biliary disease.
Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3.
Bir çok medikal dergi, ciltler arasýnda devam eden sayfalandýrmayý tercih
etmektedir. Bu durumda, söz konusu derginin ay ve sayýsý belirtilmeyebilinir.

metinde ilk kez tanýtýlmasýyla belirlenen sýraya uygun olarak

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased

numaralandýrýlmalýdýr.

risk for pancreato-biliary disease. Ann Intem Med 1996;124:980-3.

US National Library of Medicine (ABD Ulusal Týp Kitaplýðý)' ýn Index
Medicus'ta kullandýðý düzene dayanan, ekteki örneklerin stilini kullanýnýz.

Yazar sayýsý altýdan fazla ise:
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al.

Dergi adlarý, Index Medicus' ta kullanýlan stile uygun olarak kýsaltýlmalýdýr. Bu

Childhood leukaemia in Europe after Chemobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer

konuda her yýl Index Medicus'un ocak sayýsýnda bir liste halinde yayýmlanan List

1996;73: 1006-12.

of Journals Indexed in Index Medicus (Index Medicus 'ta Ýndekslenen Dergilerin

2. Bir grup ya da kurum tarafindan kaleme alýnan yazýlar

Listesi)'a baþvurunuz. Liste (http://www.nlm.nih.gov) adresinden de alýnabilir
The Cardiac Society of AustraIia and New Zealand. Clinical exercise stress
Özetleri kaynak olarak kullanmaktan kaçýnmaya çalýþýnýz, "yayýmlanmamýþ

testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996;164:282-4.

gözlemler" ve "kiþisel görüþmeler" kaynak olarak kullanýlamaz; ancak sözlü
deðil yazýlý olan iletiþim ana metinde -parantez içinde; ( . . . .. . ..)- kaynak
gösterilebilir. Kabul edilmiþ, ancak henüz yayýmlanmamýþ yazýlara kaynaklar
arasýnda yer verilebilir; ancak derginin adý belirtilir ve (baskýda) açýklamasý
eklenir. Yayým için gönderilmiþ, ancak henüz kabul edilmemiþ metinlerdeki
bilgiler ana metin içinde (yayým1anmamýþ gözlemler) þeklinde belirtilmelidir.

3. Yazar belirtilmemiþse
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84: 15.
4. Yazý dili Ýngilizce deðilse
(Not: NLM, yazýnýn baþlýðýnýn Ýngilizce karþýlýðýný köþeli parantez içinde

Yazar (lar)'ýn özgün belgeleri inceleyerek kaynaklarýn gerçekliðini saptamalarý

vermekte ve yazýda kullanýlan dili de kýsaltma ile belirtmektedir.) Ryder TE,

zorunludur.
Dergilerde yayýmlanan yazýlar :
1. Tipik dergi makalesi

Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk
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kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996;116:41-2.
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5. Eklerde yer alan yazýlar
Shen RM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational

13. Alýntý içeren makale
Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect

lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.

associated with epilepsy in EL mice [retraction of Garey CE, Schwarzman AL,

6. Eklerde yer alan yazýlar için derginin sayýsý da belirtilerek
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women' s psychological reactions to breast
cancer. Semin Oncol 1996;23 (l SuppI 2):89-97.
7. Cilt içindeki bölüm belirtilerek
Ozben T, Nacitaeban S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin
dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Cht 3):303-6.

Rise ML, Seyfried TN. In: Nat Genet 1994;6:426-31). Nat Genet 1995;11:104.
14. Alýntý makale
Liou Gl, Wang M, Matragoon S. Precocious IRBP gene expression during mouse
development [retracted in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127]. Invest
Ophthalmol Vis Sci 1994;35:1083-8.
15. Hatalý basýlmýþ makale
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following

8. Cilt içindeki sayý ve bölüm birlikte belirtilerek
Poole GH, Mil1s SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg

inguinal hemia repair [published erratum appears in West J Med 1995;162:278).

in ageing patients. N Z Med J 1994;107(986 Cht 1):377-8.

West J Med 1995;162:28-31.

9. Cilt numarasý verilmeksizin sadece derginin sayýsý ile
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in

Kitap veya diðer tek yazýmlar :
(Not: Daha önceki Vancouver stilinde yayýnevi ile tarih arasýnda, yanlýþlýkla,
Noktalý virgül yerine virgül kullanýlýrdý.)

rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995;(320):110-4.
10. Cilt ve sayý belirtmeksizin
Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the

16. Kitap yazarlýðý
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed.
A1bany (NY): Delmar Publishers; 1996.

effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg
1993:325-33.
11. Sayfa numaralarýnýn Rumen rakamý ile belirtilmesi
Fischer GA, Sikic BI. Dnýg resistanee in clinical oncology and hematology.
Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii.
12. Yazýnýn türünün belirtilmesi gerekiyorsa
Enzensberger W, Fischer PA... Metronome in Parkinson's disease [letter]. Lancet
1996;347:1337.
Clement J, De Bock R... Hematologica1 complications of hantavirus nephropathy
(HVN) [abstract). Kidney Int 1992;42:1285.
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17. Yazar(lar), editör(ler) veya derleyici(ler) ise
Norman IJ, Redfern SJ, editors... Mental health care for elderly people. New York:
Churchill Livingstone; 1996.
18. Yazar ve yayýncý bir kurum ise
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program.
Washington: The Institute; 1992.
19. Kitap içinde bir bölüm
(Not: Daha önceki Vancouver stilinde, sayfa sayýsýný yazmadan önce 'p.' yerine ':'
kullanýlýrdý.)
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,
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editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed.
New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
20. Konferans tutanaklarý
Kimum J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology.
Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical
Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
21. Konferans kitabýnda yer alan yazý
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security
in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O ,
editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on
MedicalInformatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North
Holland; 1992. p. 1561-5.
22. Bilimsel veya teknik rapor
"Sponsor/Fon" tarafýndanyayýnlanmýþtýr: Smith P, Golladay K. Payment for
durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final
report. Dallas (TX): Dept. Of Health and Human Services (US), Office of
Evaluation and Inspection; 1994 ;Oct. Report Ne.: HHSIGOEI69200860.
"Hazýrlayan birim" tarafýndan basýlmýþtýr:
Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force
and educational issues. Washington: National Academy Press; 1995. Contract
No.: AHCPR282942008. Sponsored by the Agency for Health Care Policy and
Research.
23. Tez veya inceleme yazýsý
Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly's access and
utilization[dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
24. Patent
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee.
Methods for procedures related to the electrophysiology of the heart. US patent
5,529,067. 1995 Jun 25.
Diðer yayýmlanmýþ materyaller
25. Gazete makalesi
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000
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admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col. 5).
26. Sesli ve görsel materyal
HlV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): MosbyYear Book; 1995.
27. Resmi belge
Yasa maddesi:
Preventive Health Amendments of 1993, Pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226
(Dec. 14, 1993).
Yasa tasarýsý:
th
st
Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360, 104 Cong., 1 Sess.
(1995). Federal düzenleme kodu:Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441.257
(1995).
Oturum :
Increased Drug Abuse: the Impact on the Nation's Emergency Rooms:
Hearings Before the Subcomm. on Human Resources and Intergovermenta1
Relations of the House Comm. on Government Operations, 103rd Cong., 1st Sess.
(May 26, 1993).
28. Harita
North Carolina. Tuberculosis rates per 1000,000 population, 1990 [demographic
map]. Raleigh: North Carolina Dept. Of Environment, Health, and Natural
Resources, Div. of Epidemiology; 1991.
29. Kutsal kitaplar
The Holy Bible. King James version. Grand Rapids (MI): Zondervan
Publishings House; 1995. Ruth 3:1-18.
30. Sözlük veya benzeri kaynaklar
Stedman's medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995.
Apraxia; p. 119-20.
31. Klasik eser
The Winter's Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The complete works of William
Shakespeare. London: Rex; 1973.
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Yayýmlanmamýþ materyal
32. Baskýda (In press)
(Not: NLM'nin tercihi "forthcoming :yakýnda yayýmlanacak" kelimesidir.)
Leshner AI. Molecu1ar mechanism of cocaine addiction. N Engl J Med. In
press 1996.

yaratabilir. Ana metindeki 1000 sözcük baþýna kaç tablo kullanýlabileceðini

Elektronik materyal
33. Elektronik formattaki dergi makalesi
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis
[serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available
from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

yayýmlanamayacak kadar çok sayýdaki tablolarý ABD'de National Auxiliary

kestirmek için yazýnýzý göndermeyi düþündüðünüz dergilerin örnek sayýlarýný
inceleyiniz.
Editör yazýyý kabul ederken, önemli destekleyici veriler içeren; ancak
Publication Service (Ulusal Yardýmcý Yayým Servisi) gibi ya da yazarlarýn
saðlayacaklarý bir arþiv servisinde saklamayý önerebilir. Bu durumda ana metne
uygun bir açýklama eklenecektir. Böyle tablolarý, deðerlendirmeleri için yazýyla
birlikte gönderiniz.

34. Elektronik formattaki tek yazým
CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT,
Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San
Diego: CMEA; 1995.
35.Bilgisayar Dosyasý
Hemodymanics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program].
Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.
Tablolar (Tables)

Þekiller ve Fotoðraflar (Illustrations)
Þekilleri, tam takým halinde istenen sayýda gönderiniz. Þekiller profesyonelce
çizilmiþ ve fotoðraflanmýþ olmalýdýr, el yazýsýyla ya da daktilo ile
harflendirilmeler kabul edilmez. Özgün çizimler, röntgenogramlar ve diðer
gereçler yerine çoðunlukla 127 x 173 mm.(5x7inç) boyutlarýnda ancak 203 x 254
mm'yi geçmeyen temiz, parlak, siyah-beyaz basýlmýþ fotoðraflarý gönderiniz.
Harfler, sayýlar ve semboller, her yerde açýk ve eþit olmalý ve basým için

Her tabloyu ayrý bir kaðýda çift aralýklý olarak daktilo ediniz. Tablolarý fotoðraf

küçültüldüðü zaman bile okunaklý katacaklarý boyutta olmalýdýr. Baþlýklara ve

þeklinde göndermeyiniz. Tablolara ana metin içinde ilk geçtikleri sýraya göre

ayrýntýlý açýklamalara resimlerin üstünde deðil alt yazýlarýnda yer verilir. Her

numara veriniz ve her biri için kýsa bir baþlýk koyunuz. Her sütun için kýsa ya da

þeklin arkasýnda þeklin numarasýný, yazar adým ve þeklin üste gelecek yönünü

kýsaltýImýþ bir baþlýk veriniz. Açýklayýcý bilgiyi baþlýkta deðil dipnotta veriniz.

belirten bir etiket yapýþtýrýlmalýdýr. Þekillerin arkasýna yazý yazmayýnýz veya

Her tabloda kullanýlan standart dýþý tüm kýsaltmalarý dipnotlarda açýklayýnýz.

þekilleri ataçla tutturarak çizip bozmayýnýz. Þekilleri bükmeyiniz, karton

Dipnotlar için sýrayla þu sembolleri kullanýnýz: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡

üzerine yapýþtýrmayýnýz. Fotomikrograflarýn içinde ölçek çizgileri olmalýdýr.

Ortalamanýn, standart sapmasý ve standart hata gibi istatistiksel deðiþiklik

Fotomikrograflarda kullanýlan semboller, oklar ya da harfler zeminle kontrast

ölçülerini belirtiniz. Tablo içinde yatay ve dikey çizgiler kullanmayýnýz.

oluþturmalýdýr. Kiþilerin fotoðraflarý kullanýlýyorsa, ya tanýnma1arý önlenmiþ

Yayýmlanmýþ ya da yayýmlanmamýþ baþka bir kaynaðýn verilerini

olmalý ya da fotoðrafýn kullanýlmasý için bu kiþilerden alýnan yazýlý izinler

kullanýyorsanýz, izin alýnýz ve bu durumu eksiksiz olarak bildiriniz. Ana metin

metinle birlikte gönderilmelidir. Bazý dergiler daha kaliteli bir görüntü

uzunluðuna oranla çok fazla tablo kullanýlmasý sayfa düzeninde güçlük

saðladýðýndan þimdi resimleri elektronik formatta (JPEG veya GIF) da kabul
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etmektedirler. Þekiller, ana metinde ilk deðinildikleri sýraya göre
numaralandýrýlmalýdýr. Eðer bir þekil baþka bir yerde yayýmlanmýþsa özgün
kaynaðý be1irtiniz ve yeniden basýmý için teklif hakký sahibinden alýnmýþ yazýlý
izni metinle birlikte gönderiniz. Kamuya mal olmuþ belgeler dýþýnda yazar veya
yayýmcýsý kim olursa olsun izin alýnmasý gerekir.
Renkli þekiller için derginin renkli negatifler, pozitif filmler ya da renkli
basýmlar isteyip istemediðini öðreniniz. Yeniden basýlmasý gereken bölgeyi
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Kýsaltmalar ve Semboller (Abbreviations and Symbols)
Yalnýz standart kýsaltmalar kullanýnýz. Standart olmayan kýsaltmalarýn
kullanýlmasý okuyucu için son derece kafa karýþtýrýcý olabilir. Baþlýkta ve özette
kýsaltmalardan kaçýnýnýz. Standart kýsaltma deðil ise; kýsaltmanýn ana metinde
ilk geçtiði yerin önünde, kýsaltýlan terimin açýk yazýlýþý bulunmalýdýr.
D. METÝNLERÝN GÖNDERÝLMESÝ

gösterin. Ýþaretli çizimlerin birlikte gönderilmesi editör için yararlý olabilir. Bazý

Metnin, istenen sayýdaki, örneklerini kalýn bir zarf içinde postaya veriniz.

dergiler, renkli resimleri ancak yazara ilave bir ücret öderse yayýmlamaktadýr.

Postada bükülmelerini önlemek için, metnin örneklerini, fotoðraflarý ve þekilleri

Þekil Alt Yazýlarý (Legends)
Þekil alt yazýlarýný, ayrý bir sayfaya þekillere uyan Arap rakamlarýyla
numaralandýrarak, çift aralýklý olarak yazýnýz. Þekillerin bölümlerini belirtmek
için semboller, oklar, numaralar ve harfler kullanýldýðý zaman, alt yazýda her
birini açýkça belirtip gerekli açýklamalarý yapýnýz. Fotomikrograflarda iç ölçeði
ve boyama yöntemini belirtiniz.
ÖLÇÜ BÝRÝMLERÝ (Units of Measurement)
Uzunluk, yükseklik, aðýrlýk ve hacim ölçümleri, metrik birimleri (metre,
kilogram, litre) ya da bunlarýn ondalýk katlarýyla bildirilmelidir.

mukavva arasýna yerleþtiriniz. Fotoðraflarý ve filmleri ayrýca kalýn bir zarfa
koyunuz.
Metinler, tüm yazarlarýn imzaladýðý bir üst yazýyla gönderilmelidir. Bu yazýda
þunlar bulunmalýdýr: (a) çalýþmanýn veya herhangi bir bölümünün daha önce
baþka bir yerde yayýmlanmadýðýna ya da baþka bir yere teslim edilip
edilmediðine iliþkin bilgi; (b) çýkar çatýþmasýna yol açabilecek mali ya da diðer
iliþkilerin açýklamasý; (c) metnin tüm yazarlarca okunduðunu ve onaylandýðýný,
yazarlýk hakkýnýn doðabilmesi için yukarýda belirtilen þartlarýn gerçekleþtiðini
ve her bir yazarýn metnin dürüst çalýþmaya dayandýðýna inandýðýný belirten bir
belge; (d) düzeltmelerin yapýlmasý ve baský provalarýnýn gözden geçirilmesi ile
ilgili olarak diðer yazarlarla iletiþimi saðlamaktan sorumlu yazýþmacý yazarýn

Sýcaklýk, santigrad derece (Celsius) olarak verilmelidir. Dergi baþka türlü

adý, adresi ve telefon numarasý. Mektupta, metnin söz konusu dergi için hangi

istemediði sürece, kan basýnçlarý, milimetre civa (mm Hg) olarak belirtilmelidir.

makale tipine uyduðu ve yazar(lar)'ýn renkli resimlerin basým masraflarýný

Tüm hematolojik ve klinik kimya ölçümleri International System of Units
(Uluslararasý Birimler sistemi [SI])' e göre metrik sistemde bildirilmelidir.
Editörler, yayýmdan ince yazardan alternatif veya SI dýþý birimlerin eklenmesini
isteyebilirler.
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karþýlamaya istekli olup olmadýklarý gibi editöre yararlý olabilecek ek bilgiler de
verilmelidir.
Baþka bir yerde yayýmlanmýþ materyalin yeniden basýlmasý, tanýnabilecek
kiþilerin resimlerinin ya da duyarlý kiþisel bilgilerinin kullanýlmasý ya da
katkýlarýndan dolayý kiþilerin adlarýnýn belirtilmesi için alýnmýþ izinlerin birer
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sureti de metinle birlikte gönderilmelidir.
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