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Ocak 1978’ de, ‹ngilizce yay›mlanan belli baßl› biyomedikal
dergilerin editörlerinden olußan bir grup, British Columbia, Vancouver’ da toplanm›ß ve dergilerine gönderilecek metinlerde arad›klar› ortak teknik koßullar› saptam›ßt›r. Bu grup Vancouver grubu olarak adland›r›lm›ßt›r. Aranan bu özellikler; National Library
Medicine’ ›n, Vancouver grubu için belirledi¤i bibliyografik kaynaklar›n yaz›m düzenleri de dahil olmak üzere, 1979’un baßlar›nda üç dergide birden yay›mlanm›ßt›r. Vancouver grubu, sonradan
y›lda bir kez toplanan International Committee of Medical Journal Editors(ICMJE) (Uluslararas› T›bbi Dergi Editörler Kurulu)’
na dönüßmüßtür. ‹zleyen y›llar içinde, grup ilgi alan›n› genißletmiß ve yay›n eti¤i prensiplerini de bu kurallara dahil etmißtir.
ICMJE’ün haz›rlad›¤› veya gözden geçirdi¤i ve her seferinde
baz› küçük de¤ißiklikler yapt›¤› kurallar›n bu dokuzuncu bask›d›r.
1997 y›l›nda 500’ün üzerinde dergi, haz›rlanan metinlerin yay›mlanan bu koßullara uygun olarak gönderilmesini öngörmektedir. Tüm metnin 1997 y›l›nda yeniden gözden geçirilmesini takiben, 1999 ve 2000 may›slar›nda baz› bölümler elden geçirilmißtir.
May›s 2001 y›l›nda kurul özellikle ‘conflict of interest’ baßl›kl›
bölümle ilgili konular› elden geçirmißtir. En son olarak da 2003
y›l› kas›m ay›nda toplanan komite bütün metni bir kez daha gözden geçirerek yeniden yay›nlanm›ßt›r.
Komite bu metnin yay›nlanmas›n›, ço¤alt›larak kullan›lmas›n› ve hemen tüm dergi editörlerince ‘yazarlara bilgi’ bölümünde
özellikle belirtilmesini ve okuyuculara duyurulmas›n› kuvvetle
tavsiye etmektedir.
Bu makale 2003 y›l›nda yap›lan de¤ißiklikler de göz önünde
bulundurularak, bu ortak koßullar›n Türk Geriatri Dergisi okuyucular›na duyurulmas› amac›yla haz›rlanm›ßt›r. Ancak öncelikle bu

koßullar›n ne anlama geldi¤inin vurgulanmas› önemlidir.
‹lk olarak, bu koßullar editörlerin uygulayacaklar› yay›m stilini de¤il yazarlar›n metinlerini nas›l haz›rlayacaklar›n› aç›klamaktad›r. (Yine de birçok dergi, bu koßullar› kendi yay›m stillerinin birer ö¤esi olarak benimsemißtir.) Bu koßullar hem yazarlara
hem de editörlere biyomedikal çal›ßmalarla ilgili do¤ru, aç›k ve
kolayca ulaß›labilecek raporlar haz›rlama ve da¤›tma olana¤› sunar.
‹kinci olarak, e¤er yazarlar metinlerini bu koßullara uygun
stilde haz›rlarlarsa, bu koßullar› benimsemiß dergilerin editörleri,
metinleri stile ilißkin ayr›nt›lardaki de¤ißiklikler için geri göndermeyeceklerdir. Yine de dergiler, metinleri kendi yay›m stillerine
uygun hale getirecek ßekilde de¤ißtirebilirler.
Üçüncü olarak, bu koßullar› benimsemiß bir dergiye metin gönderecek yazarlar, bunlar› o derginin yay›m stiline uygun halde haz›rlamaya u¤raßmamal›; yaln›z “Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koßullar”a uymal›d›r.
Bununla birlikte, yazarlar›n o dergi için hangi konular›n uygun oldu¤unu ve gönderilebilecek özgün araßt›rma, derleme, olgu
bildirisi gibi yaz› tiplerine ilißkin dergi kurallar›n› göz önünde bulundurmalar› da zorunludur. Ayr›ca, dergi kurallar› aras›nda, metnin örneklerinin say›s›, kabul edilebilen diller, makalelerin uzunlu¤u ve onaylanm›ß k›saltmalar gibi o dergiye özgü baßka koßullar da olabilir.
Koßullar› benimseyen dergiler, kurallar› aras›nda “Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koßullar”a
uyulmas› gerekti¤ini belirtmeli ve bunun yay›mlanm›ß biçimlerinden birini kaynak olarak göstermelidir.
Bu koßullar, çal›ßmalar›n yaz›lmas› ve de¤erlendirilmesi ile
ilgili kurallar yan›nda, bir araßt›rman›n yap›lmas› ve rapor edil-
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mesi s›ras›nda uyulmas› gereken etik kurallar hakk›nda da bilgiler içerir. Bu bilgiler genel olarak ‘kan›ta dayal›’ araßt›rmadan
çok, çok say›daki yazar ve editörün y›llar içindeki deneyimlerine
dayanmaktad›r.
Yazarlar bu koßullar› ve onlara uymay› kullan›ßl› bulacaklard›r, çünkü bu koßullara uymak, hangi dergiye gönderilirse gönderilsin yaz›lan raporun kalitesini oldu¤u kadar, de¤erlendirilmesini
de kolaylaßt›racakt›r.
Aßa¤›da 2003 kas›m ay›nda yay›nlanan en son format›n sizler
içinde son derece yaral› olaca¤›na inand›¤›m›z detayl› bir çevrisini bulacaks›n›z.

“METN‹ GÖNDERMEDEN ÖNCE GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULACAK NOKTALAR
Önceden veya Tekrar Yay›mlama
Bu durum daha önce yay›mlanm›ß bir yaz› ile büyük oranda
örtüßen, ya da t›pat›p ayn› bir makalenin yay›mlanmas› durumudur.
Dergilerin ço¤u, önceden yay›mlanm›ß bir yaz›da bildirilmiß
ya da baßka bir yerde yay›mlanmak üzere gönderilmiß veya yay›m
için kabul edilmiß çal›ßmaya dayal› bir yaz›y›, yay›m için dikkate
almak istemezler. Bu politika, ço¤unlukla baßka bir derginin geri
çevirdi¤i bir yaz›n›n ya da ço¤u kez bir özet ßeklinde yay›mlanm›ß olan bir ön bildirinin, bitmiß bir ßeklinin dikkate al›nmas›na
engel de¤ildir. Ayn› ßekilde bir kongrede bildirilmiß ancak tam
olarak proceeding’te veya baßka bir kongre kitab›nda yay›nlanmam›ß yaz›lar›n da dikkate al›nmas›na engel de¤ildir. Planl› toplant›lar›n bas›n bildirileri de bu kural› bozmaz ancak bu bildirilerde makalede yer alacak tablo veya grafik gibi baz› dökümanlar›n
yer almamas› gerekmektedir.
Yaz› gönderilece¤i zaman, yazar, editöre ayn› ya da çok benzer bir çal›ßman›n önceden yay›mland›¤›n› düßündürebilecek materyalle ilgili bir aç›klama yapmal›d›r.Bu materyal mutlaka refere
edilmeli ve yeni makalenin kaynaklar› aras›nda da yer almal›d›r.
Editörün, konuyu de¤erlendirirken karar vermesine yard›mc› olmak için, yaz›ya bu tür materyalin birer örne¤i eklenmelidir.
Herhangi bir aç›klama yap›lmaks›z›n, bu tarz bir yaz› tekrar
yay›mlanmaya çal›ß›ld›¤›nda yazarlar, editörlerin - en az›ndan
gönderilen makalenin reddedilmesi gibi - bir karß› tav›r içinde
olaca¤›n› bilmelidirler. E¤er editör ya da editörler kurulu, ißlenen
bu suçtan haberdar de¤ilse ve makale çoktan yay›mland›ysa, fark
edildi¤i anda yazarlar›n fikrini almaks›z›n veya aç›klama istemeksizin tekrar yay›nla ilgili bir duyuruyu sonraki say›lardan birinde yay›mlama hakk›na sahiptir.
Yay›nlanmak üzere kabul edilmiß ancak henüz yay›nlanmam›ß bir makalede veya editöre mektupta yer alan bilgilerin medyaya, hükümet kurumlar›na veya firmalara duyurulmas› bir çok
derginin yay›n politikas›na ayk›r›d›r.Bu tarz girißimler ancak editörled e uzlaßmak ßart›yla, tedavide önemli bir ilerleme, ya da aß›lar, ilaçlar, biyolojik materyaller veya t›bbi cihazlara ait halk sa¤l›¤› sorunlar› söz konusu oldu¤unda kabul edilebilir.

Kabul Edilebilir ‹kincil Yay›mlama
Birden çok yay›mlanma - yani üslubun ayn› olup olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n ayn› çal›ßman›n sonuçlar›n›n bir kezden daha çok
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yay›mlanmas› - pek az durumda hakl› görülür. Aßa¤›daki koßullara uyuldu¤u takdirde, hakl› görülebilecek durumlardan biri, tekrar
yay›mlaman›n baßka bir dilde olmas›d›r.
(1) Söz konusu her iki derginin editörlerine eksiksiz bilgi verilir,
tekrar yay›n yap›lacak derginin editörüne ilk yay›n›n bir fotokopisi, ayr› bas›s› veya metni verilmelidir.
(2) Yay›mlanmas›n›n üstünden en az iki hafta geçmesi beklenerek ilk yay›m›n›n önceli¤ine sayg› gösterilir.
(3) Tekrar yay›mlamada metin, ilk yaz›n›n yaln›zca çevrilmiß bir
biçimi de¤ildir ve de¤ißik bir okuyucu kitlesi için kaleme al›n›r; k›salt›larak yaz›lmas› yeterli olacakt›r.
(4) Tekrar yay›mda, veri ve yorumlar› yans›t›rken ilk yay›na ba¤l› kal›n›r.
(5) Tekrar yay›mlamada, baßl›k sayfas›nda, okurlara, meslektaßlara ve dökümantasyon kurulußlar›na, bir dipnot ile yaz›n›n daha
önce bas›lm›ß oldu¤u, ayn› verilere ve yorumlara dayanan ilk
biçime uygun olarak ulusal bir okuyucu kitlesi için tekrar yay›mlanmakta oldu¤u bildirilir. Uygun bir dipnot ßu ßekilde olabilir: “Bu makale, ilk kez [tam kaynak bilgisiyle birlikte] Dergisi ‘nde yay›mlanan bir çal›ßmaya dayanmaktad›r.”
Editörler, yukar›da belirtilenin d›ß›nda kalan durumlarda, tekrar yay›mlamay› uygun bulmazlar. Yazarlar bu kurala uymazlarsa, editör yazar hakk›nda harekete geçebilir.

Gönderilecek Metinlerde Dikkat Edilecek Noktalar
Editörler ve yaz›y› de¤erlendiren yazarlar bir çok saatlerini
makale okumaya ay›rd›klar›ndan, kolay okunabilen ve düzenli
yaz›lm›ß makaleleri almaktan memnun olurlar. Bir çok derginin
‘Yazarlara Bilgi’ bölümündeki detaylar›n ço¤u bu amaca yöneliktir. Aßa¤›daki bilgiler her tür dergi için haz›rlanacak yaz›larda göz
önünde bulundurulacak önemli noktalar› içermektedir.

Genel Prensipler
Gözlemsel ve deneysel çal›ßmalara ait makaleler(ßart olmasa
da) genellikle Giriß (introduction), Yöntem (methods), Bulgular
(results) ve Tart›ßma (discussion) bölümlerinden olußur. ‘IMRAD’ olarak adland›r›lan bu yöntem sadece basit bir yay›n format› de¤ildir ayn› zamanda bilimsel bir bulußun yans›mas›d›r. Baz› uzun makaleler özellikle ‘bulgular’ ve ‘tart›ßma’ bölümlerinde
alt baßl›klar içerebilirler. Olgu Sunumu, Derleme ve Editörden
bölümleri genelde kendilerine has bir formatta yaz›l›rlar.

Özel Çal›ßma Tasar›mlar› için ‘Guideline’ rapor edilmesi
Araßt›rma yaz›lar› genelde önemli baz› bilgileri vermeyi unutur. Aßa¤›daki yap›lanma her tür araßt›rma için uyulmas› gereken
kurallar› içermektedir. Yazarlar kendi spesifik çal›ßma tasar›mlar›na uygun ‘guideline’› bildirmek konusunda desteklenmelidir.
Randomize kontrollü çal›ßmalar için yazarlar CONSORT kurallar›n› kaynak göstermelidir(www.consort-statement.org) .Bu guideline çal›ßmay› rapor ederken dikkate al›nacak bir dizi kurallar›
s›ralamaktad›r ve hasta ak›ß diyagram› içermektedir. Baz› dergilerin yazarlardan isteyebilecekleri di¤er rapor etme rehberleri de
gelißtirilmißtir. Yazarlar seçtikleri derginin ‘yazarlara bilgi’ bölümüne bakarak bu durumu kontrol etmelidirler.

UNIFORM REQUIREMENTS FOR MANUCIPTS SUBMITTED TO BIOMEDICAL JOURNALS

Teknik Özellikler
•

•
•

•
•

•
•
•

Metni olußturan bütün bölümler çift aral›kl› olarak yaz›lmal›d›r.Bu tarz yaz›m, makalenin editörler ve de¤erlendiren kißilerce (reviewers) sat›r sat›r de¤erlendirilmesine, yorum ve isteklerin direk makale üzerine not edilmesine olanak sa¤lar.
Her bölüme yeni bir sayfadan baßlanmal›d›r. Baßl›k sayfas›ndan baßlamak üzere tüm sayfalar numaralanmal›d›r.
Metin yaz›l›rken ßu s›ra izlenmelidir: Baßl›k sayfas›, öz ve
anahtar sözcükler, ana metin, teßekkür, kaynaklar, tablolar
(her biri baßl›k ve dipnotlar›yla birlikte ayr› bir sayfada olmak
üzere), ßekil alt yaz›lar›.
Þekiller, 203x254mm’den büyük olmamal› ve çerçeve kullan›lmamal›d›r.
Daha önce yay›nlanm›ß materyal veya ßeklin ya da çal›ßmaya
konu olan insanlar›n foto¤raflar›n›n kullan›lmas› için al›nan
izinler eklenmelidir,
Telif hakk›n›n devredilmesinde dergi kurallar›na uyulmal›d›r.
‹stenilen say›da kopya gönderilmelidir.
Yazarlar, gönderdikleri her yaz›n›n birer örne¤in saklamal›d›r.

METN‹N HAZIRLANMASI
Metin, kenarlar›ndan en az 25 mm boßluk b›ra1alamk 216 x
279 mm veya ISO A4 (212 x 279 mm) boyutlar›ndaki kaliteli beyaz ka¤›da daktilo edilmeli, ka¤›d›n yaln›z bir yüzü kullan›lmal›d›r. Baßl›k sayfas›, öz, ana metin, teßekkür, kaynaklar, tablolar ve
ßekillerin alt yaz›lan hep çift aral›kla yaz›lmal›d›r. Aßa¤›daki bölümlerin her birine yeni bir sayfayla baßlay›n›z: baßl›k sayfas›, öz
ve anahtar sözcükler, ana metin, teßekkür, kaynaklar, tablolar›n her
biri ve ßekil alt yaz›lan. Sayfalara, baßl›k sayfas›ndan baßlayarak,
s›rayla numara verilmeli ve sayfa numaralar› her sayfan›n sa¤ üst
veya alt kößesine yaz›lmal›d›r.

METN‹N D‹SKETE KAYDED‹LMES‹
Baz› dergiler, kabul edilme aßamas›ndaki yaz›lar›n bilgisayar
disketinde kay›tl› bir kopyas›n› da isteyebilirler.
Disket gönderilirken ßu noktalara dikkat edilmelidir :
• Diskette kay›tl› metnin bir yaz›c› ç›kt›s› eklenmelidir. Metnin
sadece en son hali diskete kaydedilmelidir.
• Dosyaya aç›k ve anlaß›l›r bir isim verilmelidir.
• Disket, dosya ad› ve dosyan›n kaydedildi¤i program format›
yaz›larak etiketlenmelidir.
• Kullan›lan “hardware” ve “software” programlar› hakk›nda
bilgi verilmelidir.

BAÞLIK SAYFASI (Title Page)
Baßl›k sayfas›nda bulunmas› gerekenler:
a) k›sa ancak yeterince bilgi veren bir makale baßl›¤›,
b) her yazar›n en üst akademik derecesi ve çal›ßt›¤› kurulußlar ile
birlikte ad›, ikinci ad›n›n baß harfi ve soyad›,
c) çal›ßman›n mal edilmesi gereken kurum ve bölüm ad(lar)›,
d) varsa reddedenler,
e) metinle ilgili yaz›ßmadan sorumlu yazar›n ad› ve elektronik
posta ve aç›k adresi. Yaz›ßmadan dsorumlu yazar mail adresinin yay›nlanmas›n› isteyip istemedi¤ini aç›kça belirtmelidir.

f) ayr› bask› isteklerinin gönderilece¤i yazar›n ad› ve adresi veya yazarda ayr› bask› bulunmayaca¤›na ilißkin aç›klama,
g) mali destek, ayg›tlar veya droglar›n ya da bunlar›n hepsinin
birden sa¤land›¤› kaynak(lar),
h) baßl›k sayfas›n›n en alt›na yaz›lan ve yaz›y› tan›tan, en çok 40
harflik (harfleri ve aral›klar› say›n›z) k›sa bir baßl›k veya dipnot.
I) Sözcük Say›s›. Öz, teßekkür, ßekil-tablo ve kaynaklar d›ß›ndaki metnin sözcük say›s›, editörlerin gönderilen makalenin
kendisine ayr›lacak yer kadar önemli olup olmad›¤›n› ve dergide ne kadar yer ayr›labilece¤ini önceden kestirmesine olanak sa¤lar.
‹) Þekil ve Tablolar›n say›s›. E¤er baßl›k sayfas›nda bu say› ve
liste verilmezse editör ya da de¤erlendiriciler için tablo ve ßekillerin tam oldu¤unu anlayabilmek son derece zor olabilir.

YAZARLIK HAKKI
Yazar olarak gösterilen herkes yazarl›¤a hak kazanm›ß olmal›d›r. Yazarl›k s›ralamas›, tüm yazarlar›n kat›l›m›yla al›nan karara göre olmal›d›r. Her yazar›n, içeri¤in genel sorumlulu¤unu almaya yetecek ölçüde, çal›ßmaya kat›lm›ß olmas› gerekir.
Yazarl›k hakk› ancak,
(a) düßünce ve tasar›ma ya da verilerin incelenmesi v.e yorumuna,
(b) makalenin kaleme al›nmas›na ya da içeri¤indeki önemli bilgilerin eleßtirel olarak gözden geçirilmesine önemli bir katk›da bulunan,
(c) son biçimde yay›mlanmas›n› onaylayanlar›n olmal›d›r.
Yazarl›k hakk›n›n do¤mas› için (a), (b) ve (c) koßullar›n›n
hepsi gerçekleßmiß olmas› gerekir. Yaln›z mali kaynak sa¤lamak
ya da verilerin toplanmas›na kat›lmakla yazarl›¤a hak kazan›lmaz. Araßt›rma grubunu genel olarak denetlemek de yazar olmak
için yeterli de¤ildir. Bir makalede, var›lan baßl›ca sonuçlara ilißkin kritik bir bölümden en az›ndan bir yazar›n sorumlu olmas› zorunludur.
Yazarlar›n› bir ekibin olußturdu¤u (kollektif) bir yaz›da, makaleden sorumlu olan kilit mevkideki kißilerin adlar› bulunmal›d›r, çal›ßmaya katk›s› olan di¤er kißiler ayr›ca belirtilmelidir.
(Bkz “Teßekkür”).
Editörler, yazarlardan yazarl›¤a kat›ld›klar›n› do¤rulamalar›n›
isteyebilirler.

ÖZ VE ANAHTAR SÖZCÜKLER (Abstract and Key
words)
‹kinci sayfada, yap›s› ve sözcük say›s› dergiden dergiye de¤ißebilen ancak çok uzun olmayan bir öz bulunmal›d›r. Özde; çal›ßman›n ve araßt›rman›n amaçlar›, temel ißlemler (Çal›ßmadaki kißilerin veya deney hayvanlar›n›n seçilmesi, gözlem ve analiz yöntemleri), baßl›ca bulgular (mümkünse özgül verileri ve istatistiksel önemini belirtiniz) ve var›lan bal›ca sonuçlar aç›klanmal›d›r.
Çal›ßma ve gözlemlerin yeni ve önemli olan yönleri vurgulanmal›d›r.
Öz çal›ßman›n bir çok elektronik veri taban›nda kullan›lan ve
bir çok okuyucu taraf›ndan okunan k›sm› oldu¤u için, yazar özün
çal›ßma içeri¤ini tam ve eksiksiz yans›tt›¤›ndan emin olmal›d›r.
Öz yaz›m format› dergiden dergiye de¤ißti¤inden ve bazen birden
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fazla format istenebildi¤inden yazarlar seçtikleri dergiye ait özelliklere dikkat etmelidirler.
Özün alt›nda, indeks haz›rlayanlara makalenin çapraz indekslenmesinde yard›mc› olacak ve özle birlikte bas›labilecek üç ila
on anahtar sözcü¤e yer veriniz. Index Medicus’un Medical Subjects Headings (T›bbi Konu Baßl›klar› (MeSH)’teki terimlerini
kullan›n›z; t›p literatürüne yeni girmiß terimlere uygun MeSH terimleri henüz yoksa mevcut terimler kullan›labilir.

G‹R‹Þ (Introduction)
Makale ile ilgili ön bilgiler verilir. Makalenin amac› belirtilir.
Çal›ßma ya da gözlemin gerekçesi özetlenir. Bu bölümde kesin
olarak, ilgili kaynaklardan baßkas›n› vermeyiniz; konuyu geniß
olarak gözden geçirmeyiniz. Çal›ßman›z›n verilerini veya sonuçlar›n› bildirmeyiniz.

GEREÇ VE YÖNTEM (Material and Methods)
Bu bölümde çal›ßman›n planland›¤› ve yaz›ld›¤› s›rada var
olan bilgiler ›ß›¤›nda var olan bilgiler yer almal›d›r. Gözlem ya da
deneye konu olanlar› (kontroller dahil, hastalar› veya deney hayvanlar›n›) nas›l seçti¤iniz aç›kça anlat›n›z. Di¤er araßt›rmac›lar›n
ayn› sonuçlar› elde etmelerini sa¤lamak için yöntemleri, ayg›tlar›
(parantez içinde üretici firman›n ad› ve adresini yaz›n›z) ve ißlemleri ayr›nt›l› olarak tan›t›n›z. ‹statistiksel yöntemler de dahil olmak üzere, yöntemler için kaynak gösteriniz. Yay›mlanm›ß, ancak iyi bilinmeyen yöntemler için kaynaklar ve k›sa tan›mlar veriniz; yeni ya da önemli ölçüde de¤ißtirilmiß yöntemleri tan›mlay›n›z, niçin kullan›ld›¤›n› belirtiniz ve s›n›rlar›n› de¤erlendiriniz.
Kullan›lan tüm droglar› ve kimyasal maddeleri jenerik adlar›,
dozlar› ve uygulama yollar›yla birlikte kesin olarak belirtiniz.

Etik
‹nsan denekler üzerindeki deneyleri bildirirken izlenen yollar›n, insan deneylerinden sorumlu kurulun (kurumsal veya bölgesel) etik standartlar›na veya 1975 Helsinki Bildirisi’nin 1983’de
gözden geçirilmiß biçimine uygun olup olmad›¤›n› belirtiniz.
Hastalar›n adlar›n›, adlar›n›n baß harflerini veya protokol numara1ann›, özellikle resimlerde, kullanmay›n›z. Hayvanlar üzerindeki
deneyleri bildirirken, kurumun veya National Research Council
(Ulusal Araßt›rma Kurulu)’›n laboratuvar hayvanlar›n›n bak›m›
ve kullan›lmas›na ilißkin kurallar›na ya da herhangi bir ulusal yasaya uyulup uyulmad›¤›n› belirtiniz.

‹statistik
Bildirilen sonuçlar› do¤rulamak için, konuyu bilen bir okurun
özgün verileri de¤erlendirebilmesini sa¤lamak üzere, istatistik
yöntemlerini ayr›nt›l› olarak tan›mlay›n. Mümkünse, bulgular› say›sal olarak bildiriniz ve bunlar› uygun ölçümde yan›lg› ya da belirsizlik göstergeleriyle (güvenirlik aral›klar› gibi) birlikte sununuz.
Yaln›zca p de¤erleri gibi, önemli nicel bilgi vermeyen istatistiksel
varsay›m testlerine dayanmaktan kaç›n›n›z. Çal›ßma tasar›m› ve istatistiksel yöntemlerle ilgili kaynaklar, tasar›m ya da yöntemlerin
ilk bildirildikleri yaz›lardan çok, mümkün oldukça (sayfalar› belirtilerek) standart çal›ßmalara dayand›r›lmal›d›r. Kullan›lm›ßsa, genel kullan›ml› bilgisayar programlar›n› belirtiniz.
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‹statistiksel terimleri, k›saltmalar› ve sembolleri tan›mlay›n›z.
Kulland›¤›n›z bilgisayar program›n› aç›klay›n›z.

SONUÇLAR (Results)
Bulgular›n›z› mant›kl› bir s›raya göre metin, tablolar ve ßekiller üzerinde gösteriniz. Tablo ve ßekillerdeki verilerin hepsini metin içinde tekrarlamay›n›z; yaln›z önemli gözlemleri vurgulay›n›z
ya da özetleyiniz. Ekstra veya ilave materyaller veya teknik detaylar ek olarak verilebilir veya daha da iyisi derginin sadece
elektronik format›nda yay›nlanabilir.
Bulgular› verirken say›sal de¤erleri yüzdelere tercih ediniz.
Bu say›lar› bulmada kullan›lan istatistik metodlar› belirtiniz. Makale için önemli olan tablo ve ßekilleri kullanmaya çal›ß›n›z ve
mümkün oldu¤unca grafikleri tablolara alternatif olarak tercih
ediniz. ‹statistikteki ‘random’, ‘normal’, ‘significant’, ‘correlations ve ‘ sample’ gibi terimleri istatistik d›ß› anlamlarda kullanmamaya çal›ß›n›z.
E¤er bilimsel olarak ta uygunsa verilerin yaßa ve cinse göre
da¤›l›m› ve analizine de yer verilmelidir.

TARTIÞMA (Discussion)
Çal›ßman›n yeni ve önemli yönlerini ve bunlardan ç›kan sonuçlar› vurgulay›n›z. Giriß ya da Bulgular bölümünde yer alan verileri ve di¤er bilgileri ayr›nt›l› olarak tekrarlamay›n›z. Deneysel
çal›ßmalara, temel bulgular› özetleyerek baßlamak son derece
ak›ll›ca olur. Daha sonra, ileri araßt›rma için sa¤lanan ipuçlar› da
dahil olmak üzere bulgular›n ne anlama geldi¤ine ve bunlar›n s›n›rlar›na yer veriniz. Gözlemlerin, benzer çal›ßmalarla ilißkisini
belirtiniz. Var›lan sonuçlar›n, çal›ßman›n amaçlar›yla ba¤lant›s›n›
kurunuz; ancak verilerinizin tam olarak desteklemedi¤i aç›klama
ve sonuçlardan kaç›n›n›z. Öncelik istemekten ve bitmemiß bir çal›ßmaya de¤inmekten kaç›n›n›z. Gerekti¤inde yeni varsay›mlar
ileri sürünüz; ancak bunlar›n yeni oldu¤unu aç›kça belirtiniz. Uygun oldu¤unda öneriler de bu bölüme dahil edilebilir. Yazarlar
ekonomik veriler içermeyen çal›ßmalardan ekonomik sonuçlar ç›karmamaya özen göstermelidir.

TEÞEKKÜR (Acknowledgments)
Makalenin uygun bir yerinde (her derginin kendi kurallar›na
göre baßl›k sayfas›nda dipnotu olarak ya da metnin sonunda) bir
ya da daha çok cümleyle belirtilmesi gerekenler ßunlard›r: (a)
Minnettarl›¤›n belirtilmesini gerektiren, ancak yazarl›¤a hak kazand›rmayan katk›lar, örne¤in bir birim baßkan›n›n genel deste¤i;
(b) teknik yard›mla ilgili minnettarl›¤›n dile getirilmesi; (c) mali
ve gereçlerle ilgili destekçilere, deste¤in türü belirtilerek, minnettarl›¤›n dile getirilmesi; (d) ç›kar çat›ßmas› durumu yaratabilecek
mali ilißkilerin bildirilmesi.
Yaz›ya bilgileriyle katk›lar› olan, ancak bu katk›lar› yazar olmalar›na hak kazand›rmayan kißilerin adlar› belirtebilir ve görev
ya da katk›lar› “bilimsel dan›ßman” , “çal›ßma önerisini dikkatle
gözden geçirme”, “veri toplama”, “klinik çal›ßmaya kat›lma” ßeklinde tan›mlanabilir. Böyle kißilerin adlar›n› kullanmak için izinlerinin al›nmas› zorunludur. Okuyucular, veriler ve var›lan sonuçlara onlar›n da kat›ld›¤› anlam›n› ç›karabilece¤i için yazarlar›n
kendilerine adlar› belirtilerek teßekkür edilecek kißilerden yaz›l›
izin almalar› gerekir.
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Teknik yard›m için minnettarl›k, di¤er katk›lara teßekkürün
yer ald›¤› paragraflardan ayr› olarak dile getirilmelidir.

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

3. Yazar belirtilmemißse

KAYNAKLAR (References)
Kaynaklar stili genel olarak NLM’in kendi veri taban› için
olußturdu¤u ANSI standartlar›na dayan›r. Bu standartlara uygun
örnekleri görmek isteyen yazarlar http: //www. nlm.nih.gov/
bsd/uniform_requirements.html adresini ziyaret edebilirler.
Kaynaklar›, ana metinde ilk geçtikleri s›raya göre numaralay›n›z.
Ana metin, tablolar ve alt yaz›lardaki kaynaklar› Arap rakamlar›yla
(1,2,3,...) belirtiniz. Sadece tablolarda veya ßekil altyaz›lar›nda geçen
kaynaklar, o tablo veya ßeklin metinde ilk kez tan›t›lmas›yla belirlenen s›raya uygun olarak numaraland›r›lmal›d›r.
US National Library of Medicine (ABD Ulusal T›p Kitapl›¤›)’ ›n Index Medicus’ta kulland›¤› düzene dayanan, ekteki örneklerin stilini kullan›n›z. Dergi adlar›, Index Medicus’ ta kullan›lan stile uygun olarak k›salt›lmal›d›r. Bu konuda her y›l Index
Medicus’un ocak say›s›nda bir liste halinde yay›mlanan List of
Journals Indexed in Index Medicus (Index Medicus ‘ta ‹ndekslenen
Dergilerin
Listesi)’a
baßvurunuz.
Liste
(http://www.nlm.nih.gov) adresinden de al›nabilir
Özetleri kaynak olarak kullanmaktan kaç›nmaya çal›ß›n›z,
“yay›mlanmam›ß gözlemler” ve “kißisel görüßmeler” kaynak olarak kullan›lamaz; ancak sözlü de¤il yaz›l› olan iletißim ana metinde -parantez içinde; ( . . . .. . ..)- kaynak gösterilebilir. Kabul edilmiß, ancak henüz yay›mlanmam›ß yaz›lara kaynaklar aras›nda yer
verilebilir; ancak derginin ad› belirtilir ve (bask›da) aç›klamas›
eklenir. Yay›m için gönderilmiß, ancak henüz kabul edilmemiß
metinlerdeki bilgiler ana metin içinde (yay›m1anmam›ß gözlemler) ßeklinde belirtilmelidir.
Yazar (lar)’›n özgün belgeleri inceleyerek kaynaklar›n gerçekli¤ini saptamalar› zorunludur.

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84: 15.

4. Yaz› dili ‹ngilizce de¤ilse
(Not: NLM, yaz›n›n baßl›¤›n›n ‹ngilizce karß›l›¤›n› kößeli parantez içinde vermekte ve yaz›da kullan›lan dili de k›saltma ile
belirtmektedir.)
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar
seneruptur hos tidligere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen
1996;116:41-2.

5. Eklerde yer alan yaz›lar
Shen RM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;
102 Suppl 1:275-82.

6. Eklerde yer alan yaz›lar için derginin say›s› 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(Pt 3):303-6.

8. Cilt içindeki say› ve bölüm birlikte belirtilerek
Poole GH, Mil1s SM. One hundred consecutive cases of flap
lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;107(986
Pt 1):377-8.

9. Cilt numaras› verilmeksizin sadece derginin say›s›

DERG‹LERDE YAYIMLANAN YAZILAR

ile

1. Tipik dergi makalesi

Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle
arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995;(320):1104.

‹lk alt› yazar›n ismini yazd›ktan sonra geri kalanlar› “et al”
ßeklinde ekleyin. (Amerikan Ulusal T›p Kütüphanesi-NLM- yirmi beß yazara kadar isim listesi vermekte, e¤er yazar say›s› daha
fazla ise ilk yirmi dört yazan s›ralad›ktan sonra geri kalanlar› “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 aras›nda devam eden sayfaland›rmay› tercih etmektedir. Bu durumda, söz konusu derginin ay
ve say›s› belirtilmeyebilinir.
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreato-biliary disease. Ann Intem Med 1996;124:980-3.
Yazar say›s› alt›dan fazla ise:
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chemobyl: 5
year follow-up. Br J Cancer 1996;73: 1006-12.

2. Bir grup ya da kurum taraf›ndan kaleme al›nan yaz›lar
The Cardiac Society of AustraIia and New Zealand. Clinical

10. Cilt ve say› belirtmeksizin

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer
patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.

11. Sayfa numaralar›n›n Rumen rakam› ile
belirtilmesi
Fischer GA, Sikic BI. Dn›g resistanee in clinical oncology
and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am
1995 Apr;9(2):xi-xii.

12. Yaz›n›n 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.

13. Al›nt› içeren makale
Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice [retraction of Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. In: Nat
Genet 1994;6:426-31). Nat Genet 1995;11:104.
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14. Al›nt› 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. Hatal› bas›lm›ß makale
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients
following inguinal hemia repair [published erratum appears in
West J Med 1995;162:278). West J Med 1995;162:28-31.

K‹TAP VEYA D‹ÚER TEKYAZIMLAR
(Not: Daha önceki Vancouver stilinde yay›nevi ile tarih aras›nda, yanl›ßl›kla, noktal› virgül yerine virgül kullan›l›rd›.)

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

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 yay›nc› 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 say›s›n› yazmadan önce ‘p.’ yerine ‘:’ kullan›l›rd›.)
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh
JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p.
465-78.

20. Konferans tutanaklar›
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 kitab›nda yer alan yaz›
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 Medical Informatics; 1992
Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland;
1992. p. 1561-5.

22. Bilimsel veya teknik rapor
“Sponsor/Fon” taraf›ndan yay›nlanm›ßt›r:
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.
“Haz›rlayan birim” taraf›ndan bas›lm›ßt›r:
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.
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23. Tez veya inceleme yaz›s›
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.

D‹ÚER YAYIMLANMIÞ MATERYALLER
25. Gazete makalesi
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 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): Mosby-Year Book; 1995.

27. Resmi belge
Yasa maddesi:
Preventive Health Amendments of 1993, Pub. L. No. 103183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993).
Yasa tasar›s›:
Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360, 104th
Cong., 1st 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.

YAYIMLANMAMIÞ MATERYALLER
32. Bask›da (In press)
(Not: NLM’nin tercihi “forthcoming :yak›nda yay›mlanacak”
kelimesidir.)
Leshner AI. Molecu1ar mechanism of cocaine addiction. N
Engl J Med. in press 1996.
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ELEKTRON‹K 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

34. Elektronik formattaki tekyaz›m
CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CDROM]. Reeves JRT, Maibach
H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0.
San Diego: CMEA; 1995.

35.Bilgisayar Dosyas›
Hemodymanics III: the ups and downs of hemodynamics
[computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized
Educational Systems; 1993.

TABLOLAR (Tables)
Her tabloyu ayr› bir ka¤›da çift aral›kl› olarak daktilo ediniz.
Tablolar› foto¤raf ßeklinde göndermeyiniz. Tablolara ana metin
içinde ilk geçtikleri s›raya göre numara veriniz ve her biri için k›sa bir baßl›k koyunuz. Her sütun için k›sa ya da k›salt›Im›ß bir
baßl›k veriniz. Aç›klay›c› bilgiyi baßl›kta de¤il dipnotta veriniz.
Her tabloda kullan›lan standart d›ß› tüm k›saltmalar› dipnotlarda
aç›klay›n›z. Dipnotlar için s›rayla ßu sembolleri kullan›n›z:
*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡
Ortalaman›n, standart sapmas› ve standart hata gibi istatistiksel de¤ißiklik ölçülerini belirtiniz.
Tablo içinde yatay ve dikey çizgiler kullanmay›n›z.
Yay›mlanm›ß ya da yay›mlanmam›ß baßka bir kayna¤›n verilerini kullan›yorsan›z, izin al›n›z ve bu durumu eksiksiz olarak
bildiriniz.
Ana metin uzunlu¤una oranla çok fazla tablo kullan›lmas›
sayfa düzeninde güçlük yaratabilir. Ana metindeki 1000 sözcük
baß›na kaç tablo kullan›labilece¤ini kestirmek için yaz›n›z› göndermeyi düßündü¤ünüz dergilerin örnek say›lar›n› inceleyiniz.
Editör yaz›y› kabul ederken, önemli destekleyici veriler içeren; ancak yay›mlanamayacak kadar çok say›daki tablolar›
ABD’de National Auxiliary Publication Service (Ulusal Yard›mc› Yay›m Servisi) gibi ya da yazarlar›n sa¤layacaklar› bir arßiv
servisinde saklamay› önerebilir. Bu durumda ana metne uygun bir
aç›klama eklenecektir. Böyle tablolar›, de¤erlendirmeleri için yaz›yla birlikte gönderiniz.

ÞEK‹LLER ve FOTOGRAFLAR (Illustrations)
Þekilleri, tam tak›m halinde istenen say›da gönderiniz. Þekiller profesyonelce çizilmiß ve foto¤raflanm›ß olmal›d›r, el yaz›s›yla ya da daktilo ile harflendirilmeler kabul edilmez. Özgün çizimler, röntgenogramlar ve di¤er gereçler yerine ço¤unlukla 127 x
173 mm.(5x7inç) boyutlar›nda ancak 203 x 254 mm’yi geçmeyen
temiz, parlak, siyah-beyaz bas›lm›ß foto¤raflar› gönderiniz. Harfler, say›lar ve semboller, her yerde aç›k ve eßit olmal› ve bas›m
için küçültüldü¤ü zaman bile okunakl› katacaklar› boyutta olmal›d›r. Baßl›klara ve ayr›nt›l› aç›klamalara resimlerin üstünde de¤il
alt yaz›lar›nda yer verilir.
Her ßeklin arkas›nda ßeklin numaras›n›, yazar ad›m ve ßeklin
üste gelecek yönünü belirten bir etiket yap›ßt›r›lmal›d›r. Þekillerin

arkas›na yaz› yazmay›n›z veya ßekilleri ataçla tutturarak çizip
bozmay›n›z. Þekilleri bükmeyiniz, karton üzerine yap›ßt›rmay›n›z.
Fotomikrograflar›n içinde ölçek çizgileri olmal›d›r. Fotomikrograflarda kullan›lan semboller, oklar ya da harfler zeminle
kontrast olußturmal›d›r.
Kißilerin foto¤raflar› kullan›l›yorsa, ya tan›nma1ar› önlenmiß
olmal› ya da foto¤raf›n kullan›lmas› için bu kißilerden al›nan yaz›l› izinler metinle birlikte gönderilmelidir. Baz› dergiler daha kaliteli bir görüntü sa¤lad›¤›ndan ßimdi resimleri elektronik formatta (JPEG veya GIF) da kabul etmektedirler.
Þekiller, ana metinde ilk de¤inildikleri s›raya göre numaraland›r›lmal›d›r. E¤er bir ßekil baßka bir yerde yay›mlanm›ßsa özgün kayna¤› be1irtiniz ve yeniden bas›m› için teklif hakk› sahibinden al›nm›ß yaz›l› izni metinle birlikte gönderiniz. Kamuya
mal olmuß belgeler d›ß›nda yazar veya yay›mc›s› kim olursa olsun
izin al›nmas› gerekir.
Renkli ßekiller için derginin renkli negatifler, pozitif filmler ya
da renkli bas›mlar isteyip istemedi¤ini ö¤reniniz. Yeniden bas›lmas› gereken bölgeyi gösterin. ‹ßaretli çizimlerin birlikte gönderilmesi editör için yararl› olabilir. Baz› dergiler, renkli resimleri ancak
yazara ilave bir ücret öderse yay›mlamaktad›r.

ÞEK‹L ALT YAZILARI (Legends)
Þekil alt yaz›lar›n›, ayr› bir sayfaya ßekillere uyan Arap rakamlar›yla numaraland›rarak, çift aral›kl› olarak yaz›n›z. Þekillerin bölümlerini belirtmek için semboller, oklar, numaralar ve
harfler kullan›ld›¤› zaman, alt yaz›da her birini aç›kça belirtip gerekli aç›klamalar› yap›n›z. Fotomikrograflarda iç ölçe¤i ve boyama yöntemini belirtiniz.

ÖLÇÜ B‹R‹MLER‹ (Units of Measurement)
Uzunluk, yükseklik, a¤›rl›k ve hacim ölçümleri, metrik birimleri (metre, kilogram, litre) ya da bunlar›n ondal›k katlar›yla bildirilmelidir.
S›cakl›k, santigrad derece (Celsius) olarak verilmelidir. Dergi
baßka türlü istemedi¤i sürece, kan bas›nçlar›, milimetre civa (mm
Hg) olarak belirtilmelidir.
Tüm hematolojik ve klinik kimya ölçümleri International
System of Units (Uluslararas› Birimler sistemi [SI])’ e göre metrik sistemde bildirilmelidir. Editörler, yay›mdan ince yazardan alternatif veya SI d›ß› birimlerin eklenmesini isteyebilirler.

KISALTMALAR VE SEMBOLLER (Abbreviations
and Symbols)
Yaln›z standart k›saltmalar kullan›n›z. Standart olmayan k›saltmalar›n kullan›lmas› okuyucu için son derece kafa kar›ßt›r›c›
olabilir. Baßl›kta ve özette k›saltmalardan kaç›n›n›z. Standart k›saltma de¤il ise; k›saltman›n ana metinde ilk geçti¤i yerin önünde, k›salt›lan terimin aç›k yaz›l›ß› bulunmal›d›r.

MET‹NLER‹N GÖNDER‹LMES‹
Metnin, istenen say›daki, örneklerini kal›n bir zarf içinde postaya veriniz. Postada bükülmelerini önlemek için, metnin örneklerini, foto¤raflar› ve ßekilleri mukavva aras›na yerleßtiriniz. Foto¤raflar› ve filmleri ayr›ca kal›n bir zarfa koyunuz.
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B‹YOMED‹KAL DERG‹LERE GÖNDER‹LECEK MET‹NLERDE ARANAN ORTAK KOÞULLAR
Metinler, tüm yazarlar›n imzalad›¤› bir üst yaz›yla gönderilmelidir. Bu yaz›da ßunlar bulunmal›d›r: (a) çal›ßman›n veya herhangi bir bölümünün daha önce baßka bir yerde yay›mlanmad›¤›na ya da baßka bir yere teslim edilip edilmedi¤ine ilißkin bilgi; (b)
ç›kar çat›ßmas›na yol açabilecek mali ya da di¤er ilißkilerin aç›klamas›; (c) metnin tüm yazarlarca okundu¤unu ve onayland›¤›n›,
yazarl›k hakk›n›n do¤abilmesi için yukar›da belirtilen ßartlar›n
gerçekleßti¤ini ve her bir yazar›n metnin dürüst çal›ßmaya dayand›¤›na inand›¤›n› belirten bir belge; (d) düzeltmelerin yap›lmas›
ve bask› provalar›n›n gözden geçirilmesi ile ilgili olarak di¤er yazarlarla iletißimi sa¤lamaktan sorumlu yaz›ßmac› yazar›n ad›, adresi ve telefon numaras›. Mektupta, metnin söz konusu dergi için
hangi makale tipine uydu¤u ve yazar(lar)’›n renkli resimlerin bas›m masraflar›n› karß›lamaya istekli olup olmad›klar› gibi editöre
yararl› olabilecek ek bilgiler de verilmelidir.
Baßka bir yerde yay›mlanm›ß materyalin yeniden bas›lmas›,
tan›nabilecek kißilerin resimlerinin ya da duyarl› kißisel bilgilerinin kullan›lmas› ya da katk›lar›ndan dolay› kißilerin adlar›n›n belirtilmesi için al›nm›ß izinlerin birer sureti de metinle birlikte gönderilmelidir.”
Tüm dergiler gibi Türk Geriatri Dergisi’nin de okuyucular›ndan bekledi¤i, dergiye göndermeyi planlad›klar› yaz›larda bu kurallar› gözönünde bulundurmalar›d›r. Böylece, yaz›lar›n de¤erlendirilme ve yay›n süreci de k›salt›lm›ß olacakt›r.
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