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1.

Cerrahpaﬂa T›p Dergisi, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p
Fakültesi’nin süreli bilimsel yay›n organ›d›r ve y›lda dört say› yay›mlan›r.

2.

Derginin amac›, t›p alan›ndaki bilimsel geliﬂmeleri ve çal›ﬂmalar› aktarmak ve canl› bir tart›ﬂma ortam› yaratmakt›r. Bu
amaçla, t›bbi orijinal araﬂt›rmalar›, derleme yaz›lar›, tart›ﬂmal› konularda karﬂ›t ve yandaﬂ yaz›lar›, ilginç olgu sunumlar›n›, bilmece olgular›, klinik ve pratik uygulamalara iliﬂkin
yaz›lar›, editöre mektuplar›, editör yorumlar›n›, biyografi ve
t›p alan›ndan haberleri yay›nlar.

3.

Derginin yay›n dili Türkçe’dir. Yaz›lar›n Türk Dil Kurumu
Sözlü¤ü’ne ve Yeni Yaz›m K›lavuzu’na uygun olmas› gerekir.

4.

Dergi Editörlü¤ü, yay›n kurallar›na uymayan yaz›lar› yay›nlamamak, düzeltmek üzere yazar›na geri vermek ve biçim olarak yeniden düzenlemek yetkisine sahiptir. Gönderilen yaz›lar, en az 2 dan›ﬂman (hakem) taraf›ndan de¤erlendirildikten
sonra Yay›n Kurulu karar›yla yay›nlan›r.

5.

Yay›nlanmak üzere gönderilen yaz›lar baﬂka yerde yay›nlanmam›ﬂ ve yay›nlanmak üzere gönderilmemiﬂ olmal›d›r. Dergiye gönderilen yaz›lara telif hakk› ödenmez ve yazar(lar) yaz›n›n tüm yay›n haklar›n›n Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’ne ait oldu¤unu kabul eder(ler). Yay›n Hakk› Devir Formu
(http://www.ctf.edu.tr/dergi/formlar/form0801.pdf) ile olas› ç›kar çak›ﬂmalar›n›n bildirildi¤i Ç›kar Çak›ﬂmas› Beyan Formu
(http://www.ctf.edu.tr/dergi/formlar/form0802.pdf) bütün yazarlarca imzalan›p göndermelidir. Yay›nlanan yaz›lar›n bilimsel ve hukuki sorumlulu¤u yazarlara aittir.

6.

7.

Yay›nlanmak üzere gönderilen araﬂt›rma yaz›lar›n›n Etik Kurul onaylar› al›nm›ﬂ ve belgelendirilmiﬂ olmal›d›r. ‹nsanlar
üzerinde yap›lan deneysel araﬂt›rmalar›n sunuldu¤u yaz›larda araﬂt›rman›n yap›ld›¤› gönüllü ya da hasta deneklerin uygulanan iﬂlemin anlat›ld›ktan sonra onaylar›n›n (ayd›nlat›lm›ﬂ onam) al›nd›¤›na iliﬂkin ifade bulunmal›d›r. Yazar(lar),
bu tür araﬂt›rmalarda uluslararas› alanda kabul edilen k›lavuzlara (1964 Helsinki Deklarasyonu ve bunun daha sonraki güncellemeleri) ve T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen ‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik ve daha sonra
yay›nlanan di¤er ilgili yönetmeliklerde belirtilen hükümlere
uyuldu¤unu belirtmelidir. Deneysel hayvan çal›ﬂmalar›nda
a¤r› ve eziyet durumlar›n›n oluﬂmamas› için yap›lm›ﬂ uygulamalar belirtilmelidir.

YAZARLARA B‹LG‹
•

•

•

Ana metni teﬂekkür, kaynaklar, tablo ve ﬂekiller izlemelidir. Tablo ve ﬂekiller metin sonunda, her biri ayr› bir
sayfada olacak ﬂekilde yaz›lmal›d›r.

c.

Teﬂekkür bölümü, metnin sonuna eklenmeli ve bir paragraf› geçmemelidir.

d.

Kaynaklar: Tablo ve ﬂekiller de dahil olmak üzere metin
içerisinde geçiﬂ s›ras›na göre s›ralanmal› ve metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Türkçe
kaynak kullan›m›na özellikle önem verilmelidir. Dergi
isimleri Index Medicus’a uygun k›salt›lmal›, e¤er Index
Medicus’ta yer alm›yorsa tam olarak yaz›lmal›d›r. Ard›
s›ra ikiden fazla kaynak kullan›m›nda sadece ilk ve son
kaynak numaralar› belirtilmelidir (3-9 gibi) Kaynak gösterilen makalenin künyesinde 6’dan fazla yazar oldu¤unda ilk 3 yazar›n ismi yaz›lmal›, sonras›nda Türkçe
kaynaklarda “Yazar ad› ve ark.”, Türkçe d›ﬂ› kaynaklarda “Yazar ad› et al.” kullan›lmal›d›r. Alt› veya daha az
yazarl› makalelerde tüm yazarlar›n isimleri yaz›lmal›d›r.
Araﬂt›rma ve derlemelerde kaynak say›s›n›n 35, olgu sunumlar›nda da 15 ile s›n›rland›r›lmas›na özen gösterilmelidir. Kaynaklar aﬂa¤›da örneklendi¤i gibi yaz›lmal›d›r:

Gönderilen yaz›lar›n hemen iﬂleme konabilmesi için, mutlaka aﬂa¤›da belirtilen yaz› kurallar›na uygun olmas› gereklidir:
a.

Yaz›lar çift aral›kl› ve 12 punto olarak, her sayfan›n iki
yan›nda ve alt ve üst k›sm›snda 3 cm boﬂluk b›rak›larak
yaz›lmal›d›r. Sayfa numaralar› her sayfan›n alt ortas›nda
yer almal›d›r.

b.

Araﬂt›rma yaz›lar› aﬂa¤›da belirtilen düzene uygun ﬂekilde haz›rlanmal›d›r:

•

‹lk sayfada yaz›n›n Türkçe ve ‹ngilizce baﬂl›¤› (90 karakteri geçmemelidir) ve yaz›n›n k›sa baﬂl›¤› (45 karakteri
geçmemelidir) bulunmal›d›r.

‹kinci sayfada Türkçe ve ‹ngilizce özetler (250 kelimeyi
geçmemeli, k›saltma bulunmamal›d›r) ile Türkçe ve ‹ngilizce anahtar kelimeler (en az 3 tane) yer almal›d›r.
Yap›land›r›lm›ﬂ Türkçe ve ‹ngilizce özetler, “Amaç”,
“Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” baﬂl›klar›n› içermeli,
‹ngilizce anahtar kelimeler T›p Konular› Baﬂl›¤›na (Medical Subject Headings: MeSH) uygun olmal›d›r. Bu konuda TÜB‹TAK-ULAKB‹M Türk T›p Dizini taraf›ndan istenen güncel koﬂullar yerine getirilmelidir. T›p Konular›
Baﬂl›klar›’n› (MeSH) aramak için baﬂvurulacak internet
adresi: http:///www.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html
Üçüncü sayfada ve daha sonraki sayfalarda ana metin
yer almal›d›r. Yaz›da konunun daha iyi anlaﬂ›lmas›n›
sa¤layacak alt baﬂl›klar kullan›lmal›d›r. Bir derleme yaz›s›nda problemin içeri¤i, tarihi bilgiler, temel bilgiler,
metodoloji, hayvan ve insan deneyleri, tart›ﬂma, sonuç,
öneriler ve gelecekte yap›lacak çal›ﬂmalar gibi bölümlerin bulunmas› yararl› olacakt›r. Araﬂt›rma yaz›lar›nda,
Giriﬂ ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tart›ﬂma bölümleri yer almal›d›r. Farmasötik ürünler jenerik veya ticari isimleriyle belirtilmelidir (jenerik isimler ye¤lenir).
Ticari isimler büyük harfle yaz›lmal›, firma ve firman›n
bulundu¤u ﬂehir ürün ad›ndan hemen sonra parantez
içinde belirtilmelidir.

Dergi Makaleleri
Standart makale
•

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Transplantatin is assciated
with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann
Intern Med 1996; 124: 980-983.

V

Yazarlara Bilgi

Ek (Supplement)
•

Kitaplar
Editörlü
•

lacaklar› yerlerde parantez içerisinde ﬂekil numaras›yla
belirtilmeli, kaynaklar ve tablolardan sonra ayr› bir sayfada da liste halinde tüm ﬂekillerin alt yaz›lar› sunulmal›d›r. Reprodüksiyon olan ﬂekiller için izin mektubu gereklidir.

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health
Perspect 1994; 102 (Suppl1): 2755-2782.
g.

Olgu sunumlar›n›n toplam sayfa say›s› 3’ü geçmemeli,
Türkçe ve ‹ngilizce baﬂl›k, Türkçe ve ‹ngilizce anahtar
kelimeler ile “Giriﬂ”, “Olgu”, “Tart›ﬂma” bölümlerini
içeren yaz› yeni bulgular ya da net mesajlar sunmal›d›r.
Bilmece olgu sunumlar›nda k›sa bir giriﬂi, problemin tan›mlanmas›, ipucu niteli¤indeki foto¤raf ve ﬂekillerin sunulmas›, kesin tan› ve tan›n›n tart›ﬂ›larak e¤itime yönelik
mesajlar›n vurguland›¤› tart›ﬂma bölümü izlemelidir.

h.

Karﬂ›t / yandaﬂ görüﬂ yaz›lar› üçer sayfay›; klinik pratik
yaz›lar› ﬂekil, resim ve kaynaklarla birlikte 3 sayfay› aﬂmamal›d›r.

›.

Editöre mektup bölümü, daha önce yay›nlanm›ﬂ yaz›lara eleﬂtiri ve katk› sa¤lamak amac›yla yaz›ld›¤›ndan,
özet içermemeli, kaynaklar› s›n›rl› olmal›, k›sa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.

j.

K›saltmalar, uluslararas› kabul edilen ﬂekle göre yap›lmal›, ilk kullan›ld›klar› yerde parantez içinde yaz›lmal›
ve tüm metinde bu k›saltma kullan›lmal›d›r.

k.

Araﬂt›rma bulgular›n›n denetlenebilirli¤ini sa¤lamak için
araﬂt›rma düzenine, örnekleme ait uygulamalar (denek
say›s›, randomizasyon tekni¤i vs.) ve yöntembilimsel
yaklaﬂ›mlar tan›mlanarak kaynaklar› sunulmal›d›r. Anlaml›l›k s›n›r› olarak seçilen “p” düzeyi ile birlikte uygun
hata ve belirsizlik paylar› (güven aral›klar›, vs) belirtilmelidir. Kullan›lan istatistiksel terimler, k›saltmalar ve
semboller tan›mlanmal›, kullan›lan yaz›l›m (software)
belirtilmelidir. ‹statistik terminolojisi (random, signifikant, korelasyon, vs) istatistik d›ﬂ› anlamlarda kullan›lmamal›d›r. Verilerin ve analizin tüm sonuçlar› tablo, ﬂekil veya grafikler olarak “Bulgular” bölümünde, kullan›lan Biyoistatistiksel yöntemler ve uygulama ayr›nt›lar›
yaz›n›n “Yöntem” bölümünde veya ayr› bir baﬂl›k alt›nda sunulmal›d›r.

Norman IJ, Redfem SJ, eds. Mental Health Care for Elderly People. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Standart
•

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and Leadership
Skills for Nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar; 1996.

Kitapta bölüm
•
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Raven; 1995. p. 466-478.

Bas›lm›ﬂ kongre (özet) kitab›
•

•
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KC, Degoulet P, Pemme TE, Rienhoff O, eds. MEDINFO
92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical
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Bas›lmam›ﬂ kaynaklar

•
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Tez

•
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access and utilization [Thesis). St Louis (MO): Washington Univ; 1995.
Di¤er kaynaklar türleri için bak›n›z: ICMJE. Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Engl J Med 1997; 336: 309-315. (www.icmje.org)

VI

e.

Tablolar: Her tablo ayr› bir sayfada çift aral›kl› olarak yaz›lmal› ve metin içerisindeki dizine göre Arabik rakamlarla numaraland›r›lmal›d›r. Tablo kapsam›n›n k›sa tan›m› baﬂl›k olarak tablonun üstüne yaz›lmal›d›r.

f.

ﬁekiller: Her yaz› için en çok 6 adet kabul edilir. Metinde geçti¤i s›raya göre Arabik rakamlarla numaraland›r›lmal›d›r. Mikroskopik foto¤raflarda kullan›lan boya, büyütme ölçütleri, ﬂekil içerisinde uzunluk birimi (internal
scale bar) belirtilmeli ve patolojik piyeslerde santimetrik
ﬂablon eklenmelidir. Hasta foto¤raf ve grafilerinde etik
de¤erler korunmal›d›r. ﬁekiller metin içerisinde kullan›-
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