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Amaç ve Kapsam Aims and Scope
Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem 
Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-
review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik bir dergidir. Dergi Nisan, 
Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı çıkar.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve 
çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve 
bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla 
birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel 
kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve 
hastalıkları kesimlerinin konular hakkındaki deneyimlerini ve eleştirilerini 
içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar 
yayınlamaktır.

Güncel Pediatri Dergisi, Excerpta Medica/EMBASE, SCOPUS, EBSCO 
Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, 
Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve 
Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Abone İşlemleri
Güncel Pediatri Dergisi ülkemizde görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzman ve akademisyenlerine ve tüm ilgili öğretim elemanlarına ücretsiz 
olarak dağıtılmaktadır. Derginin tüm sayılarına ücretsiz olarak www.
guncelpediatri.com adresinden tam metin ulaşılabilir. Dergiye abone olmak 
isteyen kişiler yayınevine başvurmalıdırlar.

Baskı İzinleri
Baskı izinleri için başvurular yazılı olarak yayınevine yapılmalıdır.

Reklam
Reklam ile ilgili başvurular yayınevine yapılmalıdır.

Yayınevi : Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti. 
Adres : Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No:21 34093 Fındıkzade-İstanbul
Tel. : +90 212 621 99 25
Faks : +90 212 621 99 27
E-posta : info@galenos.com.tr

Yazarlara Bilgi
Yazılar sadece online olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale 
gönderebilmesi için web sayfasına (www.journalagent.com/jcp/) kayıt 
olup şifre almaları gereklidir. Bu sistem on-line yazı gönderilmesine ve 
değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.
Yazarlara bilgi dergi sayfalarında ve www.guncelpediatri.com web 
sayfasında yayınlanmaktadır.

Materyal Sorumluluk Reddi
Güncel Pediatri Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar 
yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör, Editöryel Kurul ya da Yayıncı’nın görüşü 
değildir; Editör, Editöryel Kurul ve Yayıncı bu yazılar için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergimizde asit içermeyen kağıt kullanılmaktadır.

The Journal of Current Pediatrics is an international, nonbiased, peer-
reviewed, independent periodical journal published in Turkish and 
English languages in the field of pediatrics. It is published in April, 
August and December.

The aim of the Journal of Current Pediatrics is to publish a continuous, 
original journal of international standing with original research articles 
of the highest standard in the field of both clinical and scientific 
pediatrics. The content of the journal is intended to encompass reviews 
of new developments in education, brief editorial manuscripts, case 
reports, original photographs, letters concerning experiences in the field 
of child health and diseases (pediatrics), and special feature articles in 
the field of social pediatrics.

The Journal of Current Pediatrics is indexed in Excerpta Medica/
EMBASE, SCOPUS, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, 
Index Copernicus, DOAJ, Turkish Medline-National Citation Index, 
TUBITAK/ULAKBIM Turkish Medical Index and Turkiye Citation Index. 

Subscriptions
The Journal of Current Pediatrics is provided free of charge to all 
pediatricians and academicians and to all interested teaching personnel. 
All past issues can be obtained free of charge from the internet via 
www.guncelpediatri.com. Individual subscribers should apply to the 
publishers directly.

Publishing Permission
All publishing requests should be in writing and directed to the publishers.

Advertisement
Advertisement applications should be directed to the publishers.

Publishing House: Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti. 
Address : Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No:21 34093 Fındıkzade-İstanbul
Phone : +90 212 621 99 25
Fax : +90 212 621 99 27
E-mail : info@galenos.com.tr

Instructions to Authors 
Manuscripts can only be submitted electronically through the web site 
(www.journalagent.com/jcp/) after creating an account. This system 
allows online submission and review.
Instructions to authors can be found in the issues and in the web page 
of www.guncelpediatri.com.

Denial of Responsibility
The author is defined as a contributor who has participated in the work 
to the extent that he takes responsibility for a meaningful share of the 
manuscript’s content published in Journal of Current Pediatrics. Editor, 
Editorial Board or Publisher don’t share the responsibility.

Publisher uses acid free paper.
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Yazım Kuralları
YAZILARIN GÖNDERİLMESİ

Güncel Pediatri Dergisi’nde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili konularda özgün araştırma (orijinal makale), 
derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yazıları yayınlanır.
Yazarlara bilgi dergi sayfalarında ve www.guncelpediatri.com web sayfasında yayınlanmaktadır.
Yazılar sadece online olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için web sayfasına 
(www.journalagent.com/jcp/) kayıt olup şifre almaları gereklidir. Bu sistem on-line yazı gönderilmesine ve 
değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

Adres : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 16059 Görükle - Bursa, Türkiye
GSM : +90 530 153 96 09
E-posta : s.aydemir69@hotmail.com / drhalil@uludag.edu.tr

GENEL KURALLAR

1- Yazıların dergide yayınlanmak üzere kabul edilmesi için; önemli, orijinal, bilimsel  ve akademik üst düzeyde 
olması ön koşuldur. 
2- Yayınlanan bütün yazıların içerikleri yazarların görüşlerini yansıtır, hiçbir şekilde editörler, yayın kurulu ve 
yayıncı sorumlu değildir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. 
3- Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makalelerin dergimizin yazım kurallarına titizlikle uyularak hazırlanmış 
olması gerekir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten 
sonra yayınlanması uygun görülürse dergide basılır. Editör konunun özelliğine göre gerekli gördüğünde, yazıyı 
yayın kurulunda yer alan hakemler dışında hakemlere gönderebilir. 
4- Yayın Kurulu yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek veya kısaltmak üzere yazarlara 
geri göndermek, ayrıca yazıları biçim olarak düzenlemek yetkilerine sahiptir. Yazarlar; Türkçe ve İngilizce dili 
açısından, metinde anlam değişikliği yapmamak kaydı ile düzeltmelerin gereğinde editörlerce de yapılmasını 
kabul etmiş sayılır.
5- Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm Türkçe yazı içeriklerinde Türk Dil Kurumu “yazım kılavuzu” 
kurallarına sadık kalınması esastır (www.tdk.gov.tr). Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır (örnek; 15,2 veya 5,26). 
Anatomik terimlerin Latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe 
yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Yazar tarafından yabancı dildeki şekli ile yazılması istenen terimler tırnak 
içinde belirtilmelidir. Kısaltmalar yazı içinde ilk geçtiği yerde açıklandıktan sonra yazı içinde kısaltma şeklinde 
verilebilir. 
6- Yazılar Word dosyasına, standart A4 ebatında, 11 punto ile Times News Roman karakterinde, çift aralıklı 
olarak yazılmalı; sayfanın her iki tarafında 2,5 cm boşluk bırakılmalı, sayfalara başlık sayfasından başlayarak 
sırayla numara verilmelidir. Sayfa numarası her sayfanın alt kısmına yazılmalıdır. 
7- Özet, tablolar ve kaynaklar hariç orijinal makaleler ve derlemeler 4500 kelimeyi, olgu bildirimleri 3000 ve 
editöre mektuplar 1500 kelimeyi geçmemelidir.
8- Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın ikiden fazla eseri basılamaz.
9- Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası anlaşmalara uygun etik kurul kararı alınmalıdır. Ayrıca 
birey veya velisinden izin alınmış olduğu belirtilmelidir. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni 
yardımların hangi kurum, kuruluş veya ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dip not olarak belirtilmelidir.
10-Yazarlar, araştırma insan deneyi içeriyorsa, metin içerisinde, insan üzerine deney yapılma etik standartlarına 
(kurumsal ve ulusal) ve 2008 yılında revize edilen 1975 Helsinki Deklarasyonuna uygun olduğunu ve hastaların 
onayının alındığını belirtmelidir. Deneysel hayvan araştırmalarda, yazarlar yapılan uygulamaların (prosedürlerin) 
hayvan haklarına uygun olduğunu belirtilmeli (Guide for the care and use of laboratory animals; www.nap.edu/
catalog/5140.html), etik kurul onayı alınmalıdır.
11- Dergiye yayınlanmak üzere yazı gönderilirken editöre başvuru yazısında yazının daha önce başka yerde 
yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğu belirtilmelidir. Yayınlanması kabul edilen yazıların 
dergiye baskısı öncesinde dergi sekreterliğinden bir “Telif Hakkı Devri” (yazarların hakları korunarak hazırlanmış) 
formu tüm yazarlara imza için gönderilecektir. 

YAZI BÖLÜMLERİ

A- Başlık Sayfası
- Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı metne uygun ve kısa olmalıdır.
- Ayrıca 40 karakteri geçmeyen Türkçe ve İngilizce bir kısa başlık yazılmalıdır.
- Yazarların açık adı ve soyadları yazılmalı, akademik ünvanları ise dipnot halinde gerekirse yıldız koyularak 
belirtilmelidir. 
- Çalışmanın yapıldığı kurum, klinik, enstitü veya kuruluşun adı ve adresi belirtilmelidir. 
- Çalışma, daha önce bir kongre ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmuş ise belirtilmelidir. 
- Yazışma adresi: Yazışmaların yapılacağı kişinin adı ve soyadı, posta adresi, sabit ve mobil telefon, faks 
numarası, elektronik posta adresi yazılmalıdır. 
- Gerek duyuluyor ise teşekkür yazısı bu kısımda verilmelidir.
 
B- Türkçe ve İngilizce Özet Sayfası
Özgün araştırma, olgu sunumu ve derleme yazılarında 250 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce (en çok 
350 kelime) özet yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlık 130 karakteri geçmemelidir. İngilizce başlık ve özet, 
Türkçe başlık ve özetle eş anlamlı olmalıdır. Özet, çalışma ve araştırmanın amacını ve kullanılan yöntemleri 
kısaca belirtmeli, ana bulgular varılan sonucu destekleyecek ölçüde ayrıntılarla belirtilmelidir. Özgün 
araştırmaların Türkçe özetinde giriş, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç, İngilizce özetlerde ise “Introduction, 
materials and methods, results, conclusions” alt başlıklarını içermelidir. Olgu sunumlarında ise; giriş, olgu 
sunumu, tartışma alt başlıklarını içermelidir. Olgu sunumlarının İngilizce özetinde ise “Introduction, case 
report, conclusions” alt başlıklarını içermelidir. Derleme yazılarında özet konunun içeriğini açıklayacak 
şekilde olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetin altında “Medical Subject Heading”e ve Türkiye Bilim Terimleri’ne 
(www.bilimterimleri.com) uygun olarak en fazla beş adet olmalıdır. “MeSH” ya da “Türkiye Bilim Terimleri” 
içeriğinde yeni terimler yoksa var olan terimler kullanılabilir. 

C- Ana Metin
Özgün araştırmalarda giriş, gereç ve yöntem(ler), bulgular, tartışma, kaynaklar; olgu sunumlarında giriş, olgu (ların) 
sunumu, tartışma, kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derlemelerde konuya uygun alt başlıklar ve kaynaklar yer almalıdır.

Özgün Araştırmalar 
1- Giriş: Makalenin amacı, çalışma veya gözlemin gerekçesi belirtilmeli, çalışmanın verilerine veya varılan 
sonuçlarına burada yer verilmemelidir.

2- Gereç ve Yöntem: Deneysel ve klinik araştırmalar için etik kurul kararı varlığı belirtilmelidir. Yerleşmiş 
yöntemler için kaynak gösterilmeli, yeni yöntemler için kısa açıklama verilmelidir. 
İstatistiksel Analiz: Yöntem bölümünün son paragrafında, kullanılan istatistiksel analizler ayrıntılı olarak 
belirtilmelidir.

3- Bulgular: Elde edilen bulgular açık bir şekilde metinde verilmeli ve gereğinde kullanılan istatistiksel 
yöntemler belirtilmelidir. Metin içinde tablonun tamamının aynen tekrarı yazılmamalıdır. Tablo veya şekiller 
(çizim, grafik ve fotoğraflar), başlık ve dipnotları ile  birlikte her biri ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Metin içinde 
geçtikleri sıraya göre numaralanmalıdır. Standart olmayan kısaltmalar dipnotlarla açıklanmalıdır. Bir başka 
yazarın daha önceki yayınından aynen alındı ise kaynak belirtilmeli ve yazılı baskı izni birlikte yollanmalıdır.

4- Tartışma: Elde edilen bulgular daha önceki mevcut literatür bilgileri, çalışma sonuçları veya orijinal hipotezler 
ile ilgisi vurgulanarak karşılaştırılmalı ve yorumları yapılmalıdır.

D- Kaynaklar
Yararlanılan kaynaklar yazıdaki geçiş sırasına göre parantez içerisinde verilmeli, kaynaklar yazının alındığı dilde 
aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. Kullanılacak kısaltmalar Index Medicus’a ve Science Citation Index’e uygun 
olmalıdır.

Periyodikler 
Periyodiklerin kısaltmaları Index Medicus’un her yılın Ocak sayısına göre yapılır. Yazar sayısı altı ve daha az 
olan makalelerde tüm yazarlar yazılır. Yazar sayısı yedi ve fazla ise ilk altısı yazılır ve ark./ et al. ilave edilir. 
Yazar isimlerinden sonra, o yazının tam başlığı, dergi ismi (kısaltma kurallarına uygun olarak), yıl, cilt ve sayfalar 
sıralanır.
Örnek: Meszaros A, Orosz M, Mesko A, Vincze Z. Evaluation of asthma knowledge and quality of life in 
Hungarian asthmatics. Allergy 2003;58:624-8.

Kitaplar
Kitap bölümü: Kaynaklar şu sırayı takip etmelidir: İlk üç yazarın ismi, bölüm başlığı, editörler, kitap başlığı, varsa 
cilt ve baskı sayısı, şehir, yayınevi, yıl ve ilgili sayfalar.
Örnek: Rauch F, Munns C, Land C, Glorieux FH. Pamidronate in children and adolescents with osteogenesis 
imperfecta: effect of treatment discontinuation. J Clin Endocrinol Metab 2006;91(4):1268-74.

Kitap: Örnek: Norman IJ, Redfern SJ, (eds). Mental Health Care for Elderly People. 3rd edition. New York: 
Churchill Livingstone; 1996.
Tek yazarlı kitap için özgün sayfa numarası kullanılır. 
Örnek: Cohn PF: Silent Myocardial Ischemia and Infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993. p.33.

Kongre bildirileri; aşağıdaki örnekte olduğu gibi verilmelidir:
Ildırım İ, Köksal N, Canıtez Y: Yenidoğan döneminde Salmonella typhimurium enfeksiyonu. XXXV. Milli Pediatri 
Kongresi, 12-15 Kasım 1991, Adana, Bildiri Özet Kitabı, s.38, 

Tez: Kanpolat Y. Trigeminal Gangliona Deneysel Perkütan Giriş ve Radyofrekans Termik Lezyonun
Histopatolojik Değerlendirilmesi (Doçentlik Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi; 1978.

Yayınlanmamış gözlemler ve kişisel görüşmeler kaynak olarak kullanılmaz. Yayına kabul edilmiş ancak henüz 
yayınlanmamış yazılara kaynaklarda “baskıda” sözcüğü belirtilerek yer verilebilir. 
Diğer çeşitli kaynak yazımları konusundaki geniş bilgi “International Commitee of Medical Journal Editors” web 
sitesinden edinilebilir (www.icmje.org). 
        
E- Tablolar, Şekiller ve Fotoğraflar
Tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalıdır. Kullanılan kısaltmalar alt 
kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler tasarım ve çizim olarak anlaşılır olmalı, fotoğraflar uygun 
baskı kalitesi için yeterli olmalıdır. 
        
EK KURALLAR

1- Derlemeler: En son yenilikleri kapsayacak şekilde ve/veya literatür bilgilerine dayalı olarak yazılmalıdır. 
Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeyi geçmemeli, İngilizce başlık ve özet, Türkçe başlık ve özetle eş anlamlı 
olmalıdır. Kaynak sayısı 50 ile sınırlı kalmalıdır. 

2- Olgu Sunumları: Özellikli ve eğitici olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeyi geçmemeli, İngilizce 
başlık ve özet, Türkçe başlık ve özetle eş anlamlı olmalıdır. Kaynak sayısı 25 ile sınırlandırılmalıdır. Yazı metni; 
giriş, olgu (ların) sunumu, tartışma alt başlıklarını içermelidir.

3- Editöre Mektuplar: Yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir yönünü ya da eksikliğini tartışır. Başlık 
ve bölümleri yoktur, 5’ten fazla kaynak gösterilmez. Sonunda yazarın adı ve tam adresi bulunur. Mektuplara 
cevap değerlendirmesini orijinal yazının yazarları ve/veya doğrudan editör kararlaştırır.
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GENERAL RULES

1- For a paper to be accepted for publication in the journal it should be significant, original, scientific and of high 
academic standard.
2- The contents of published manuscripts reflect the opinions of the authors. The editors, publishing board and 
publishers have no responsibility whatsoever. No copyright payment is made for papers submitted to the journal.
3- All papers submitted for publication should be carefully prepared according to the regulations of our journal. 
Papers submitted for publication are published in the journal if considered suitable after being reviewed by at 
least two referees. The editor may, according to the nature of the subject, send the paper to reviewers outside 
the reviewing board. 
4- The Publishing Board reserves the right to refuse to publish an unsuitable paper, return the paper to the 
authors for correction or shortening, or change the written format. It is assumed that the authors accept the right 
of the editors to make changes in the Turkish or English text providing the meaning is unchanged.
5- The publishing languages of the journal are Turkish and English. All Turkish written content should conform 
to the writing guide rules of the Türk Dil Kurumu (www.tdk.gov.tr). In numbers, fractions should be separated by 
a coma (e.g. 15,2 or 5,26). The Latin form of anatomic terms should be used. Terms used in everyday medical 
practice should be written as spoken (phonetically) according to Turkish writing rules. Abbreviations may be used 
in the text after the first reference giving an explanation.
6- Papers should be written in the Word file. A4 standard size, in 11 font Times News Roman character, with 
double spacing. A 2,5 cm margin should be left on both sides of the page, the page should be numbered starting 
with the title page. The page number should be written on the bottom of each page.
7- Excluding the abstract, tables and references; original manuscripts should not exceed 4500 words, case 
reports 3000 words and letters to the editor 1500 words.
8- In any single journal edition, no more than two papers will be published with the same author as a first name.
9- Ethic committee decisions in parallel with international agreements must be obtained for experimental, 
clinical and drug research work. Additionally, it should be made clear that individual or parental consent has 
been obtained.  Any institution, company or drug-material supplying agency giving support, even if partial, 
should be acknowledged in a footnote.
10- If the research involves  experiments on humans, the authors should make clear in the text that the 
procedure was in accordance with the ethic standards for  human experimental procedures (both institutional 
and national) and also with the1975 Helsinki Declaration revised in 2008 and that patient consent had been 
obtained. In animal experiments, the authors should state that the procedures carried out were in accordance 
with animal rights (Guide for the care and use of laboratory animals; www.nap.edu/catalog/5140.html), and the 
permission of the ethic committee should be obtained.
11- When submitting a manuscript for publication, the authors should state that the paper has not previously 
been published or sent for publication elsewhere. Before publication, the copyright transfer form (prepared 
protecting authors’ rights) will be sent by the journal secretaria for the signatures of all the authors of papers 
accepted for publication.  

SECTIONS OF THE MANUSCRIPT

A- Title Page
- The Turkish and English titles should be suitable for the text and short
- In addition a short title (running title) in Turkish and English not exceeding 40 characters should be written.
- The full names and surnames of the authors should be written, academic titles should be stated in a footnote 
with an asterisk if necessary. 
- The name and address of the clinic department or institution where the research was conducted should be stated.
- If the research has previously been presented in a congress or symposium this should be pointed out. 
- Address for correspondence, name and surname, address, permanent and mobile phone number, fax number, 
and electronic mail address of the person for correspondence should be given.
- If necessary, acknowledgements should be made in this section.
 
B- Turkish and English Abstract Page
A abstract not exceeding 250 words should be written in both Turkish and English (max. 350 words) in original 
research, case report and review papers. The Turkish and English titles should not exceed 130 characters. The 
English title and abstract should be the same content as the Turkish title and abstract. The abstract should briefly 
state the aim and methods used in the study and research, the main findings should be given in sufficient detail 
to support the conclusions reached.
The Turkish abstract of an original research should include “giriş”, “gereç ve yöntem”, “bulgular” and 
“sonuç” subtitles, and the English abstract should include the introduction, materials and methods, 
results and conclusion subtitles. The case reports should include “giriş”, “olgu sunumu” and “tartışma” 
subtitles. The English abstract of case reports should include the introduction, case report and conclusion 
subtitles.
Key words:  Should be a maximum of five in accordance with Medical Subject Headings (MeSH) and Türkiye 
Bilim Terimleri (www.bilimterimleri.com) under the Turkish and English summaries. If the new terms are not in 
the “MeSH” or “Türkiye Bilim Terimleri”,  terms found may be used.

C- Main Text
Original research papers should include the introduction, materials and method(s), results, discussion and 
references sections. Case reports should include the introduction, case report(s), discussion and references 
sections. Reviews should have appropriate subtitles and references.

Original Articles
1- Introduction: The aim and reason for the research or observations should be stated; the results and 
conclusions reached should not be included in this section.

2- Materials and Method: The ethic committee permission should be presented for experimental and clinical 
research References should be given for established methods, while new methods should be described briefly.
Statistical Analysis: The statistical analysis should be described fully in the last paragraph of the method section. 

3- Results: The results obtained should be given fully in the text and when necessary, the statistical methods 
stated. The tables should not be repeated fully (duplicated) in the text. Tables or figures (drawings, graphs and 
photographs) should each be given on a separate page with titles and footnotes. They should be numbered 
according to their reference in the text. Nonstandard abbreviations should be explained in footnotes. If it has 
been taken from a previous publication by another author, the reference should be given and written permission 
to reprint should be submitted.

4- Discussion: The obtained results should be compared with information from previously published literature
and research results, stressing the relation, and opinions formed should be stated.

D- References
The references used should be given in brackets in the relevant place in the text, and they should be arranged 
in the language of the paper as follows. The abbreviations used should comply with the Index Medicus and 
Science Citation Index.

Periodicals
Periodical abbreviations should comply with the January issue of Index Medicus of each year. In papers with six 
or fewer authors, all the authors are written. In papers with seven and more authors, the first three are written 
with et al added. After the author names, the complete title of the paper, name of the journal (in compliance with 
the abbreviation rules), year, number and pages are arranged. 
Example: Rauch F, Munns C, Land C, Glorieux FH. Pamidronate in children and adolescents with osteogenesis 
imperfecta: effect of treatment discontinuation. J Clin Endocrinol Metab 2006;91(4):1268-74.

Books
Book chapter: References should follow the order given below: The names of first three authors, title of article, 
editors, title of book, numbers of the volume and issue if existing, city, publisher, year of publication and relevant 
page numbers of the article.
Example: Jane JA, Persing JA. Neurosurgical treatment of craniosynostosis. In: Cohen MM, Kim D (eds). 
Craniosynostosis: Diagnosis and Management. 2nd edition. NewYork: Raven Press; 1986. p. 249-95.

Book: Example: Norman IJ, Redfern SJ, (eds). Mental Health Care for Elderly People. 3rd edition. NewYork: 
Churchill Livingstone; 1996.
Original page number is used for the book with just one author. 
Example: Cohn PF: Silent Myocardial Ischemia and Infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993. p. 33.

Congress abstracts should follow the rules given below: 
Ildırım İ, Köksal N, Canıtez Y: Yenidoğan döneminde Salmonella typhimurium enfeksiyonu. XXXV. Milli Pediatri 
Kongresi, 12-15 Kasım 1991, Adana, Bildiri Özet Kitabı, s.38,  

Thesis: Kanpolat Y. Trigeminal Gangliona Deneysel Perkütan Giriş ve Radyofrekans Termik Lezyonun
Histopatolojik Değerlendirilmesi (Doçentlik Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi; 1978.

Unpublished observations and individual interviews cannot be used as references. The references accepted for 
publication but not yet published are described as “in print”. Further information about references is available
on the web site of International Committee of Medical Journal Editors” (www.icmje.org). 

E- Tables, Figures and Photographs
Tables should be prepared with the aim of making the written text clearly understood. Abbreviations used 
must be explained in the lower section. Tables, figures and graphs should be clear both in design and drawing, 
photographs should be of suitable printing quality. 

ADDITIONAL RULES
1- Reviews:  These should be based on the most recent developments and/or on literature information. Turkish 
and English summaries should not exceed 250 words, The English title and abstract should have the same 
meaning as the Turkish title and abstract. The number of references should be limited to 50.

2- Case Reports: Should be special and educational. Turkish and English summaries should not exceed 250 
words. The English title and abstract should have the same meaning as the Turkish title and abstract. The number 
of references should be limited to 25. The manuscript should include the text, introduction, case report(s), 
discussion, and subtitles.

3- Letters to the Editor: The importance of a published paper, an unobserved or missing aspect are discussed. 
There is no title or section; no more than 5 references may be shown. The name and full address of the author 
is given at the end. An evaluating answer to a letter is decided by the authors of the paper and/or directly by 
the editor.
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