YAZARLARA BÝLGÝ
Süleyman Demirel Üniversitesi
Týp Fakültesi Dergisi Yayýn Kurallarý
1. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi, Süleyman Demirel
Üniversitesi Týp Fakültesinin bilimsel yayýn organýdýr.
2. Yýlda 4 sayý olarak yayýnlanan dergi, sadece online makale baþvurusu kabul
eder. Online deðerlendirme sistemine (http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/)
adresinden ulaþýlabilir.
3. SDÜ Týp Fakültesi Dergisinde yayýnlanabilecek yazýlar;
Klinik ve Deneysel Araþtýrmalar: Kliniklerde yapýlan çalýþmalar öncelikli olarak
yayýnlanýr. Bunun yaný sýra her türlü deneysel araþtýrmalar yayýnlanýr.
Makalede, Türkçe baþlýk, özet ve anahtar kelimeler. Ýngilizce baþlýk, özet
(abstract) ve anahtar kelimeler (key words) bulunmalý. Ýngilizce ve Türkçe
özetler yapýlandýrýlmýþ öz (Giriþ, Gereç ve Yöntem, Bulgular Sonuç ve Tartýþma
/ Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion) olarak düzenlenmeli
ve en fazla 300 kelime olmalýdýr. Giriþ (amacý içerecek þekilde), Gereç (veya
hastalar) ve Yöntem, Bulgular, Tartýþma Sonuç(lar), Kaynaklar düzeninde
olmalýdýr. Takiben tablolar, þekil yazýlarý ve þekiller eklenmelidir. Yazýnýn
tamamý eðer Ýngilizce ise düzen : Title, Abstract, Introduction, Material(s) (veya
Patients) and Method(s), Results, Discussion, Conclusion ve References þeklinde
olmalýdýr. Takiben tablolar, þekil yazýlarý ve þekiller eklenmelidir. Araþtýrma
yazýlarýnýn 5000 kelimeyi geçmemesi önerilmektedir.
Derlemeler : Dünya ve Türk týp çevrelerinin gündeminde olan konularda yeterli
sayýda yerli ve yabancý bilimsel çalýþmayý tarayarak hazýrlanmýþ, mümkünse
yazarlarýn deneyimlerini de içeren 5000 kelimeyi aþmayacak þekilde hazýrlanmýþ
derleme makaleler,
Olgu Sunumlarý: 1500 kelimeyi geçmeyecek þekilde, yeterli sayýda fotoðraf ve
þemalarla desteklenmiþ, öðretici özelliði olan olgularýn sunumlarýdýr, Olgu
sunumlarýnda; Türkçe baþlýk, Türkçe öz, Türkçe anahtar kelimeler, Ýngilizce
baþlýk, Ýngilizce öz, Ýngilizce anahtar kelimeler, Giriþ, Olgu Sunumu, Tartýþma
ve Kaynaklar yer almalýdýr. Olgu sunumlarýnýn 1500 kelimeyi geçmemesi
önerilir.
Editöre Mektuplar: Daha önce dergimizde yayýnlanan yazýlara eleþtiri getirmek
ya da katký saðlamak amacýyla okuyucularýn deðiþik görüþ, tecrübe ve sorularýný
içeren yazýlardýr. Kýsa-öz, en fazla 500 kelime olmalý, öz içermemeli ve kaynak
sayýsý en fazla 10 ile sýnýrlý olmalýdýr.
Bilimsel özetler: Uluslararasý týp literatüründe yayýnlanmýþ önde gelen bilimsel
çalýþmalarýn 100-150 kelimelik özetleri, Yeni yayýnlanan kitaplarý ve bilimsel
çalýþmalarý özet olarak tanýtan, kritik eden makaleler ilgili kurullarýn onayýndan
geçirdikten sonra yayýnlanýr.
4. Derginin resmi yayýn dili Türkçe ve Ýngilizce'dir. Türkçe yazýlarda Türk
Dil Kurumunun Türkçe Sözlüðü ve Yazým Kýlavuzu temel alýnmalýdýr
(http://tdk.org.tr). Yazýlarda konuþulan Türkçe kullanýlmalý, Türkçede karþýlýðý
olmayan yabancý kelimelerden mümkün olduðu kadar kaçýnýlmalýdýr. Ancak
bütün týp mensuplarýnýn bildiði yabancý kelimeler (Nomina Terminologica)
kullanýlabilir.
5. Anatomik terimlerin Latinceleri kullanýlmalýdýr. Günlük týp diline yerleþmiþ
terimler ise okunduklarý gibi Türkçe yazým kurallarýna uygun olarak yazýlmalýdýr.
Ýngilizce veya baþka bir yabancý dildeki þekli ile yazýlan terimler týrnak içinde
belirtilmelidir.
6. Yayýn metni "Times New Roman" karakterinde 10 punto, çift satýr aralýðýnda
ve Word dosyasý olarak hazýrlanmýþ olmalýdýr. Sayfanýn her iki kenarýnda 2 cm
boþluk býrakýlmalýdýr. Sayfalara baþlýk sayfasýndan baþlayarak sýrayla numara
verilmelidir. Numaralar sayfanýn sað alt köþesinde yer almalýdýr. Yazýnýn
gönderildiði ana metin dosyasýnýn içinde yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi
yer almamalýdýr. Yazar isimleri ve kurumlara ait bilgiler baþka bir dosyada ek
dosya olarak yüklenmelidir.
7. Yazýnýn baþlýk sayfasýnda, yazýnýn Türkçe ve Ýngilizce baþlýðý ve sayfa
üstünde kullanýlmak üzere boþluklar da dahil 40 karakteri aþmayacak þekilde
Türkçe ve Ýngilizce kýsa baþlýk önerisi bulunmalý. Ayrýca yazarlarýn açýk ad,
soyadlarý akademik ünvanlarý ile birlikte yazýlmalýdýr. Çalýþmalarýn yapýldýðý
klinik, anabilim dalý/bilim dalý, enstitü ve kuruluþun adý belirtilmelidir. Baþlýk
sayfasýnda yazýþmalarýn yapýlacaðý kiþinin adý, yazýþma adresi, elektronik posta
adresi, telefon ve faks numaralarý yer almalýdýr. Çalýþma, daha önce bir kongre
ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmuþ ise yer ve tarih belirtilerek bu
sayfada yer almalýdýr.
8. Makalede kullanýlan kýsaltmalar uluslararasý kabul edilen þekilde olmalý,
ilk kullanýldýklarý yerde açýk olarak yazýlmalý ve parantez içinde kýsaltýlmýþ
þekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca kýsaltýlmýþ þekil kullanýlmalýdýr.
Uluslararasý kullanýlan kýsaltmalar için "Bilimsel Bir Makale Nasýl Yazýlýr ve
Yayýmlanýr (http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/)" kaynaðýna
baþvurulabilir.
9. Yayýnlanmasý amacýyla gönderilen yazýlar Uluslararasý Týp Dergi Editörleri
Komitesi (ICMJE) tarafýndan oluþturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere
Gönderilen Makalelerde Bulunmasý Gereken Standartlara (Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak

hazýrlanmýþ olmalýdýr (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/).
10. S ü l e y m a n D e m i r e l Ü n i v e r s i t e s i T ý p F a k ü l t e s i
Dergisi, Helsinki Bildirgesi etik standartlarýna
(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uymayý prensip
olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yapýlan tüm çalýþmalarda,
yazýnýn Gereç ve Yöntem kýsmýnda etik kurul onayý alýndýðý belirtilmelidir.
Çalýþmanýn yapýldýðý hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek yazýlý onaylarý
alýnmalý ve makalenin Gereç ve Yöntem kýsmýnda yazýlmalýdýr. Hayvanlar
üzerinde yapýlan çalýþmalarda, yazýnýn Gereç ve Yöntem kýsmýnda çalýþmanýn
Laboratuvar Hayvanlarýnýn Bakýmý ve Kullanýmý Kýlavuzu
(www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doðrultusunda yapýldýðý ve ilgili
kurumdan etik kurul onayý alýndýðý belirtilmelidir. Gerek görülürse editör
tarafýndan etik kurul onayýnýn bir örneði yazarlardan istenebilir.
11. Editör yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý; düzeltmek üzere yazarýna geri
gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir. Yazýlarýný geri
çekmek isteyen yazarlar bunu yazýlý olarak editöre bildirmek durumundadýr.
Editör görülen lüzum halinde bazý makaleler hakkýnda yayýn yürütme kurulunun
görüþüne baþvurur.
12. Gönderilen yazýlar, editör ve yardýmcý editörler ile en az iki danýþman
(hakem) tarafýndan incelenir. Editör ve yardýmcý editörler gerek gördüðünde
makaleyi üçüncü bir danýþmana gönderebilir. Danýþman belirleme yetkisi
tamamen editör ve yardýmcý editörlere aittir. Danýþmanlar belirlenirken derginin
uluslararasý yayýn danýþma kurulundan isimler seçilebileceði gibi yazýnýn
konusuna göre ihtiyaç duyulduðunda yurt içinden veya yurt dýþýndan baðýmsýz
danýþmanlar da belirlenebilir. Yazýlarýn kabulüne editör karar verir.
13. Yazýlarýn geliþ tarihleri ve kabul ediliþ tarihleri makalenin yayýmlandýðý
sayýda belirtilir.
Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
14. Online deðerlendirme sisteminde yer alan, yazýnýn daha önce bir dergide
yayýnlanmamýþ veya yayýnlanmak üzere gönderilmemiþ olduðunu ve gönderilen
yazýya tüm yazarlarýn onay verdiðini bildiren Yayýn Hakký Devir Formu
makaledeki isim sýrasýna uygun biçimde yazarlarca imzalanmalýdýr. Bu form
makalenin kaydý sýrasýnda online deðerlendirme sistemine ek dosya olarak
yüklenebilir, scanner ile taranarak e-posta yolu ile (sdu.tip.dergi@gmail.com)
adresine veya 0246 237 11 65 numaraya faks aracýlýðýyla da gönderilebilir.
Formda ayrýca tüm yazarlarýn makale ile ilgili bilimsel katký ve sorumluluklarý
yer almalý, çalýþma ile ilgili herhangi bir mali ya da diðer çýkar çatýþmasý alaný
varsa bildirilmelidir.
15. Teknik yardým, yazma ve düzeltme yardýmý, veri toplama, analiz vs. gibi
konularda yazýlara katkýsý olan; ancak yazarlýk kriterlerini tam karþýlamayan
kiþilerin tümü kaynaklardan önce yer alan teþekkür bölümünde belirtilmelidir.
Söz konusu yazýda çalýþmaya yapýlan tüm mali katkýlar ve varsa sponsoru da
belirtilmelidir. Sponsorun desteði sadece finansal destek boyutunda ise "teþekkür"
kýsmýnda belirtilmelidir. Sponsor kurum, yöntem, istatistik deðerlendirme veya
makale yazýmýnda yer almýþsa, bu katký "gereç ve yöntem" bölümünde
belirtilmelidir. Yazarlar ya da çalýþma sonuçlarý ile ilgili herhangi bir çýkar
çatýþmasý yoksa bu durum da bildirilmelidir.
16. Editöre mektup dýþýndaki tüm yazý türlerinde Türkçe ve Ýngilizce öz yer
almalýdýr. Öz bölümünde kýsaltmalardan mümkün olduðunca kaçýnýlmalýdýr.
Kaynak, þekil, tablo ve atýf yer almamalýdýr.
17. Anahtar kelimeler Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH)'e
uygun olacak þekilde en az üç en fazla beþ adet olmalýdýr. Anahtar kelimeler
için www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresine baþvurulmalýdýr.
Tablolar, Þekil, Grafik ve Resimler
Tablolar, þekil, grafik ve resimler metin içinde atýfta bulunulan sýraya göre
arabik rakamlar ile numaralandýrýlmalýdýr. Tek olduklarýnda Tablo veya Þekil
ifadesi yeterlidir, numara vermeye gerek yoktur. Tablolar, þekil, grafik ve
resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir.
Her tablo ayrý bir sayfaya çift aralýklý þekilde hazýrlanmýþ olmalýdýr. Her bir
tabloya kýsa bir baþlýk verilmelidir. Açýklamalar baþlýkta deðil, dipnotlarda
yapýlmalýdýr. Dipnotlarda standart olmayan tüm kýsaltmalar açýklanmalýdýr.
Dipnotlar için semboller sýrasýyla þu þekilde kullanýlmalýdýr: (*,**,*** ). Metin
içinde her tabloya atýfta bulunulduðuna emin olunmalýdýr.
Þekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoðraflanmalý, fotoðraflar
dijital baský kalitesinde olmalýdýr. Þekiller ve grafiklerin JPEG formatýnda
yüksek çözünürlükte (300 piksel) görüntü oluþturacak biçimlerde elektronik
dosyalarý kaydedilmeli ve kaydedilmeden önce bu dosyalarýn görüntü kaliteleri
bilgisayar ekranýnda kontrol edilmelidir.
Röntgen, BT, MRG filmleri ve diðer tanýsal görüntülemeler ve patolojik örneklerin
fotoðraflarý JPEG formatýnda, yüksek çözünürlükte görüntü oluþturacak elektronik
dosya þeklinde kaydedilebilir. Resimlerin üzerindeki harfler, sayýlar ve semboller
açýk ve tüm makalede eþit, yayýn için küçültüldüklerinde bile okunabilecek
boyutlarda olmalýdýr. Resimler mümkün olduðunca tek baþlarýna anlaþýlabilir
olmalý, fotoðraflarýn siyah-beyaz olarak basýlacaðý unutulmamalýdýr. Eðer
hasta(lar)nýn fotoðrafý kullanýlacaksa, ya hasta(lar) fotoðraftan tanýnmamalý ya
da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yakýnýndan yazýlý izin
alýnmalýdýr.
Ayrý bir sayfadan baþlayarak þekiller, grafikler ve resimler için alt yazýlar ve

dipnotlar çift aralýklý olarak ve numaralar ile hangi þekle karþý geldikleri
belirtilerek yazýlmalýdýr. Semboller, oklar, sayýlar ya da harfler þeklin parçalarýný
belirtmek için kullanýldýðýnda, þeklin altýnda her biri açýkça tanýmlanmalýdýr.
Makale yazarlarý; eðer makalede daha önce yayýnlanmýþ; alýntý yazý, tablo, þekil,
grafik, resim vb. varsa, yayýn hakký sahibi ve yazarlardan yazýlý izin almak ve
bunu belirtmek durumundadýr.
Kaynaklarýn Yazýmý
Kaynaklar yazýmýnda Vancouver style sistemi kullanýlmaktadýr. Kaynaklar
metinde geçiþ sýrasýna göre ve çift aralýklý olarak yazýlmalýdýr. Peþ peþe ikiden
fazla kaynak kullanýmýnda sadece ilk ve son kaynak numaralarý belirtilmelidir,
(2-6) gibi. Dergi isimleri Ýndex Medicus ve Ulakbim/Türk Týp Dizinine göre
kýsaltýlmalýdýr. Ýndex Medicus ve Ulakbim/Türk Týp Dizininde yer almayan
dergi isimleri kýsaltýlmadan yazýlýr. Kaynaklardaki yazar sayýsý 6 veya daha az
ise hepsi yazýlmalý,7 veya daha çok ise 6. isimden sonrasý ve ark., et al.
olarak kýsaltýlmalýdýr. Dergi için: Yazarlarýn Soyadý Adý. Yazýnýn baþlýðý.Dergi
ismi baský yýlý; cilt (sayý): ilk ve son sayfa numaralarý þeklinde yazýlmalýdýr.
Dergilerin isimleri kýsaltýlacaksa Ýndex Medicusta geçtiði gibi kýsaltýlmalýdýr.
Örneklerdeki noktalama iþaretlerinin kullanýmýna titizlikle uyulmalýdýr.
Örnekler;
Dergi için
Neville K, Bromberg A, Bromberg S, Hanna BA,Rom WN. The third epidemic
multidrug resistant tuberculosis. Chest 1994;1(4):45-8
Kitap için
Mygind N. Nasal Allergy. Oxford, Blacwell Scientific 1979;257-70
Kitaptan Bir Bölüm Ýçin
Collins P. Embryology and development, Neonatal anatomy and growth. In:
Williams PL, Bannister LH, Berry MM, Collins P, Dyson M, Dussek JE,
th
Ferguson MWJ. Gray's Anatomy (38 Ed) London, Churchill Livingstone,
1995; 91-342.
Burada açýklanmayan diðer hususlar için Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals (Vancouver style) Ann Intern Med 1997;126:3647 baþlýklý yazý incelenmelidir.
Ýletiþim adresi:
S.D.Ü.Týp Fakültesi Dergisi
Yayýn Kurulu Sekreterliði
32246 - ISPARTA
Tel
: +90(246) 2113297
Faks
: +90(246) 2371165
E-mail
:sdu.tip.dergi@gmail.com
Web
: http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd

