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YAZARLARA BİLGİ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, tıp
bilimlerinde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını,
editöre yazılan kısa bildiri ve derlemeleri yayınlar, yayın dili
Türkçe ve İngilizcedir.
Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış
veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması
gerekir. Kongre veya sempozyumlarda sunulan bildirilerin,
bu etkinliklere ait kitapta tümüyle yayınlanmamış olması ve
bu durumun bir dipnot ile belirtilmesi gerekir.
Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların gerekli
incelemelerden geçerek kabul edilmesinden sonra her türlü
yayın hakkı dergiye aittir. Yazılarda anlam ve yazım kuralları
ile ilgili düzeltmeler yazarlardan istenebilir veya editörce
yapılabilir.
Yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazar(lar)a ait
olup, dergi bu konuda sorumluluk almaz.
Dergiye gönderilecek yazılar ve ekleri (fotoğraf, şekil
ve tablo) üç nüsha halinde hazırlanmalı ve editöre
“Microsoft Word for Windows" ile yazılmalı ve 3 ½” lik
disket ile birlikte gönderilmelidir.
Yazılar düz beyaz kağıdın bir yüzüne (A4 boyutlarında)
iki aralıklı yazılmalı, kenarlarda en az 3 cm boşluk
bırakılmalıdır. Gönderilen yazılarda bölümler şu şekilde
sıralanmalıdır: takdim yazısı, başlık, özet ve anahtar
kelimeler, ana metin, teşekkür, kaynaklar, tabloların her biri
ve şekil alt yazıları. İlk sayfadan itibaren alt veya üst köşede
sayfa numarası olmalıdır.
Metin ilk iki yazarın imzaladığı bir üst yazı (takdim
yazısı) ile gönderilmeli, bu yazıda metnin tümü veya bir
bölümünün başka bir yerde yayınlanmadığı ve yayın için
teslim edilmediğine ait bilgi verilmelidir.
Başlık sayfası: Yazının anlaşılır en kısa başlığı,
yazarların adları ve soyadları, akademik ünvanları, yazının
çıktığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adı-soyadı, adresi,
telefon-fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum
belirtilmelidir. Daha önce tebliğ edilmişse yeri ve tarihi
bildirilmelidir. Birinci yazar yazışmalarda kullanılmak üzere
geçerli bir e-mail adresi vermelidir.
Özet: Türkçe ve İngilizce olarak başlıklar dahil en çok
200 kelime olmalıdır. Özette; makalenin gayesi, yapılan
temel işlemler, ana bulgular ve önemli sonuçlar verilmeli,
bunların kısa değerlendiril-mesi yapılmalıdır.
Özetin altında en az 3 en çok 6 anahtar kelime
verilmeli ve bunun için Index Medicus’daki “Medical
Subject Headings” deki terimler esas alınmalıdır.
Metinde kullanılan kısaltmalar açık şekilde yazılmalı ve
mümkünse kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Kullanılan
istatistik yöntemleri ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır.

Kaynaklar: Metinde geçtikleri sıraya göre yazının
uygun yerinde parantez içinde belirtilmelidir. Kaynak
yazımında tüm yazarlar gösterilmelidir. Çok merkezli
araştırmalarda ilk 3 yazar yazılıp sonrası için “et. al.” veya
“ve ark.” ifadesi kullanılmalıdır. Kaynak sayısının vaka
takdimleri için 10, araştırmalar için 30 ve derlemeler için 50
ile sınırlı kalmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklarda dergi
adlarının kısaltılmış yazımları için “List of Journals Indexed
in Index Medicus” esas alınmalıdır.
Kaynakların yazımı için örnekler:
Makale: Kimura J, Power JM, van Allen MW. Reflex
response of orbicularis muscle to supraorbital nerve
stimulation. Arch Neurol 1969; 21: 193-6.
Kurum yazısı: The Royal Marsden Hospital Bonemarrow Transplantation Team. Failure of syngeneic bonemarrow graft without preconditio-ning in post hepatitis
marrow aplasia. Lancet 1977; 2: 742-4.
Kitap: Colson JH, Armour WJ. Sports Injuries and
Their Treatment; 2nd rev ed. London: S. Paul.1986.
Kitaptan bir bölüm: Weinstein L, Swarts MN.
Pathologic properties of invading microorganisms. In:
Sodeman WA Jr, Sodeman WA, ed(s). Pathologic
Physiology: Mechanisms of Disease. 4th ed. hiladelphia:
WB Saunders 1974: 457-72.
Tablolar: Herbiri ayrı kağıda ve başlıkları ile birlikte
yazılmalı ve ana metinde geçtikleri sıraya göre
numaralandırılmalıdır. Tablo içinde açıklayıcı bilgi olmamalı
ve kullanılan standart dışı kısaltmalar dipnotta
açıklanmalıdır.
Şekiller: Profesyonelce çizilmiş ve fotoğraflanmış
olmalıdır. Özgün çizimler, röntgenogramlar veya diğer
gereçler yerine 70 x90 mm boyutlarında net siyah beyaz
fotoğraflar gönderilmelidir. Her fotoğrafın arkasına
numarası, yazarın adı, makalenin başlığı ve üst yönü belirten
işaret kurşun kalem ile yazılmalı veya bu bilgileri içeren bir
etiket yapıştırılmalıdır. Şekillerle ilgili açıklamalar ayrı bir
kağıda iki aralıkla yazılmalıdır.
Kişilerin fotoğrafları kullanılıyorsa tanınmaları
önlenmiş olmalı veya fotoğrafların kullanılması için bu
kişilerden alınan yazılı izinlerin kopyası yazı ile birlikte
gönderilmelidir.Kamuya malolmuş belgeler dışında başka
bir yerde yayınlanmış şekil ve fotoğ-raflar için yazar ve
yayıncısından izin alınmalıdır.
Yazışma Adresi:
Özden KESER
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sekreteri
MALATYA
Tel: 0 422 341 0660 (1224)
Fax : 0 422 341 0728
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References: Should be identified by Arabic nume-rals
(in parentheses) in the text. All authors should be cited, if
multi institutional studies are being cited, after giving the
names of the first 3 authors, ”et al.” or “ve ark.”may be
used for the remaining ones. Every attempt should be made
to keep the number of references to a maximum of 10 for
case reports, 30 for original articles, and 50 for review
articles. Use the style of the examples below, which are
based on the formats used by the “List of Journals Indexed
in Index Medicus” to abbreviate journal names in
references.
Examples for references:
Article: Kimura J, Power JM, van Allen MW. Reflex
response of orbicularis muscle to supraorbital nerve
stimulation. Arch Neurol 1969;21:193-6.
Publication of an organization: The Royal Marsden
Hospital Bone-marrow Transplantation Team. Failure of
syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in
post hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;2:742-4.
Book: Colson JH, Armour WJ. Sports Injuries and
Their Treatment. 2nd Ed, London: S.Paul. 1986.
Chapter in book: Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganism. In: Sodeman
WA Jr, Sodeman WA, editor(s). Pathologic Physiology:
Mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunders 1974:
457-72.
Tables: Should be prepared on separate sheets with
the heading and, be numbered consecutively according to
the appearance in the text. Any explanation should not be
used in the table, and abbreviations out of standards should
also be described as footnotes.
Illustrations: Should be drawn in professional
manner and photographed. Instead of original dra-wings,
roentgenogram or other materials, a 70x90 mm glossy
black-and-white photographic prints of each should be
submitted. The name(s) of the author(s), title and the top of
the illustration should be indicated with a pencil or pasted
with a label on the reverse side. Definitions related with
illustrations should be typed double-spaced on a separate
sheet.
If photographs of persons are used, the subjects must
not be identifiable or a copy of the written permission of
the patient should be submitted. Documents other than in
public domain, published anywhere should be submitted
with the written permission from the copyright holder.

INFORMATION FOR CONTRIBUTORS

The Journal of Turgut Özal Medical Center welcomes original articles and case reports, brief letters to the
editor and review articles on basic and clinical medical
sciences.
Manuscripts are received with the explicit understanding that they have not been published in whole or in
part elsewhere, that they are not under simul-taneous
consideration by any other publication. Presentations at
congresses or in symposia are accepted only if they were
not published in whole in congress or symposium booklets
and mentioned as a footnote.
Submission of an article for publication implies the
transfer of copyright from the author(s) to the publisher
upon acceptance, become the permanent property of The
Journal of Turgut Özal Medical Center and may not be
reproduced by any means, in whole or in part, without the
written consent of the publisher. The additional board
reserves the right to have the author(s) to make corrections
of the content and design of the paper.
The statements and opinions contained in and ethical
compatibilities of the articles are under the responsibility of
solely those of individual author(s) and/or contributor(s).
Manuscripts should be written in Turkish or in English in
triplicate. The manuscript should be submitted in a 3
½”diskette, written in Microsoft Word for Windows.
Manuscripts should be typed double-spaced on one
side of standard A4 paper, with margins of 3 cm. Articles
should be set out as follows: covering letter, title, abstract
and key words, text, acknowledgment, references, tables
and illustrations. Table and illus-tration pages should also
include the heading or legend, and be numbered below or
above the page.
A separate covering letter signed by the first two of
the authors assuring that their study have not been
published in whole or in part or under simultaneous
consideration by another journal should also be submitted
with the article.
Title page: should include the comprehensible title
of the article in brief, name(s) and surname(s) of the
author(s), academic position(s), institute, name and address
for correspondence, and sponsoring institute. The date and
place of presentation should also be stated, if previously
presented in a meeting.
Abstract: should not be more than 200 words and be
provided both in Turkish and English with the title. The
aim of the study, materials and methods, results and
conclusion should be discussed and summarized in the
abstract.
Below the abstract, 3 up to 6 key words should be
given based on “Medical Subject Headings” of Index
Medicus.
Text: Any abbreviation which is not defined clearly
should not be used in the text and avoid abbrevia-tions if
possible. Statistical analysis methods should be described in
detail.
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