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GENEL BİLGİLER 

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mec-
muası, temel, dahili, cerrahi tıp bilimleri
ve tıp eğitimi alanında yapılmıș özgün
çalıșma, davetli derleme, olgu sunumu,
kısa bildiri, editöre mektup, tarihsel ke-
sit kategorilerinde yayın kabul etmek-
tedir. Çalıșmalar özgün, bilimsel açıdan 
yüksek nitelikli ve kaynak gösterilebilir
özellikte olmalıdır. 

2. Mecmuamız, yılda üç sayı olarak yayınla-
nır. 

3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bünye-
sinde düzenlenen veya yayın kurulunun
kabul ettiği bilimsel organizasyonlara
ait sözlü/poster sunumlarına ait özetler,
sayı eki olarak yayınlanabilir.

4. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların 
daha önce bașka bir yerde yayınlan-
mamıș veya yayınlanmak üzere gönde-
rilmemiș olması gerekir. Yazılarda bildi-
rilen görüșler ve sonuçlar yazarlara ait-
tir. Daha önce kongrede sunulmuș ve
özeti yayınlanmıș çalıșmalar, bu husus
belirtilmek üzere kabul edilebilir. Yayın 
için gönderilmiș çalıșmalarını herhangi
bir nedenle dergiden çekmek isteyenle-
rin bir yazı ile bașvurmaları gerekir. Ya-
yın komisyonu Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Mecmuası için gönderilmiș ya-
zılarda makale sahiplerinin bu maddeye
uymayı kabul ettiklerini varsayar. 

5. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıla-
rın telif hakları Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Mecmuası’na aittir. Dergiye
gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. 

6. Derginin yayın dili Türkçe ve İngiliz-
ce'dir. Yazıların Türk Dil Kurumu'nun
Türkçe Sözlüğü'ne ve Yeni Yazım Kıla-
vuzu'na uygun olması gerekir. 
(www.tdk.gov.tr) İngilizce gönderilen
yayınlar İngilizce dil ve yazım kuralları 
açısından İngilizce dil danıșmanı tara-
fından değerlendirildikten sonra ha-
kemlere gönderilir. Danıșmanın dil açı-
sından yetersiz bulduğu İngilizce yayın-
lar yayın sahiplerine düzenleme veya
Türkçeye çevrilmesi için geri gönderilir. 

YAZIM KURALLARI 

1. Gönderilen makalelerin içeriği Uluslar
arası Tıp Dergileri Editörleri Komitesince 
yayınlanan ve Aralık 2014 tarihinde
güncellenen “Biyomedikal Dergilerde
Yayınlanacak Makalelerde Uyulması İs-
tenen Standart Kurallar” bașlıklı maka-
lede belirtilen özellikleri tașımalıdır. Bu
makalenin orijinaline www.icmje.org
adresinden ulașılabilir. 

2. Yayının araștırma ve yayın etiğine uygun
olarak hazırlanması yazarların sorum-
luluğundadır. Araștırmanın gerektirdiği 

insan/hayvan deneyleri etik kurul ona-
yının makalenin Materyal ve Metod Bö-
lümünde belirtilmesi gereklidir. 

3. .Eğer makalede daha önce yayımlanmıș; 
alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise
makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve ya-
zarlarından yazılı izin almak ve bunu
makalede belirtmek zorundadır. 

4. Farmösötik ürünler jenerik veya ticari
isimleri ile belirtilebilir. Ticari isimler bü-
yük harf ile yazılmalı, ismin arkasından 
üretici firma adı ve șehir/ülke bilgisi pa-
rantez içerisinde yazılmalıdır.

5. Tüm yazarların bilimsel makalenin
hazırlanmasında katkı sahibi olması ge-
reklidir. Sorumlu yazar, araștırmacılar 
arasında çıkar çatıșması bulunmadığını 
beyan etmekle yükümlüdür. Araștırma-
lara yapılan her türlü destek, bu desteği 
sağlayan kiși/ Kurum/ Kuruluș/ Ticari
Firmaların isimleri açık olarak yazılmak 
suretiyle “Teșekkür” Bölümünde belir-
tilmelidir. 

 Kaynak Yazım Kuralları: 

Yayınlanmıș veya yayınlanmak üzere kabul 
edilmiș eserler (DOİ numarası belirtil-
mek koșuluyla) kaynak olarak gösterile-
bilir.  

Kaynaklar, metin içerisinde geçiș sırasına 
göre Vancouver Sistemi (Dizisel sayısal 
sistem) kullanılarak sıralanmalı; kaynak 
numaraları metin içerisinde ilgili cümle 
sonunda noktalama ișaretinden önce ve 
parantez içerisinde yazılmalıdır. Yazar 
adı verilen cümlelerde kaynak numara-
sı, yazar adından sonra parantez içeri-
sinde yazılmalıdır:  

Yapılan bir çalıșmanın sonucunda … bu-
lunmuștur (1). 

Karahan ve ark. (1) yaptıkları çalıșmada… 
bulmușlardır. 

Beșe kadar yazarı olan makaleler için tüm 
yazarların adları yazılmalı; beșten fazla 
yazarı olan makaleler için ilk üç yazarın 
ismini takiben Türkçe kaynaklarda “ve 
ark.”, yabancı kaynaklarda “et al.” ifadesi 
kullanılmalıdır. Kaynak yazımında așa-
ğıdaki kurallar ve örnekler dikkate alın-
malıdır. 

Makale: Yazar(lar)ın soyadı, adının baș harfi. 
Makale bașlığı. Dergi adının Index Me-
dicus’a göre kısaltılmıș șekli yıl; cilt nu-
marası: ilk sayfa-son sayfa. 

Koeleman JG, Stoof J, Van der Bijl MW, 
Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul 
PH. Identification of epidemic strains of 
Acinetobacter baumannii by integrase 
gene PCR. J Clin Microbiol 2001; 39: 8-13. 

Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV, et al. 
Interpreting chromosomal DNA restric-
tion patterns produced by pulsed field 
gel electrophoresis criteria for bacterial 
strain typing. J Clin Microbiol 1995; 33: 
2233-9. 

Kabul edilmiș makale: Yazar(lar)ın soyadı, 
adının baș harfi. Makale bașlığı. Dergi 
adının Index Medicus’a göre kısaltılmıș 
șekli yıl; doi:numara. 

Tüzüner Öncül AM, Uzunoğlu E, Karahan 
ZC, et al. Detecting gram-positive anae-
robic cocci directly from the clinical 
samples by multiplex PCR in odotntho-
genic infections. J Oral Maxillofac Surg 
2014; doi:10.1016/j.joms.2014.08.021. 

Yazara ait kitap: Yazar(lar)ın soyadı adının 
baș harfi. Kitabın adı. Kaçıncı baskı ol-
duğu. Yayınlandığı șehir: Yayın evi; Bas-
kı yılı. 

Çakmak M. Ortopedik muayene. 2. baskı. 
Istanbul: Nobel kitabevi; 1991. 

Editöre ait kitap: Editör(ler)in soyadı adının 
baș harfi, editör. Kitabın adı. Kaçıncı 
baskı olduğu. Yayınlandığı șehir: Yayın 
evi; Baskı yılı: İlk sayfa-son sayfa. 

Richardson MD, Warnock DW, eds. Fungal 
infection: Diagnosis and management. 
2nd ed. London: Blackwell Science Ltd; 
1998:20-58. 

Kitapta bölüm: Bölüm yazar(lar)ının soyadı 
adının baș harfi. Bölüm bașlığı. In: Edi-
tör(ler)in soyadı adının baș harfi, editör. 
Kitap adı. Kaçıncı baskı olduğu. Yayın-
landığı șehir: Yayın evi; Baskı yılı. p: İlk 
sayfa-son sayfa. 

Patterson TF. Aspergillus species. In: Man-
dell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Man-
dell, Douglas and Bennett’s Principles 
and Practice of Infectious Diseases. 6th 
ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 
2005. p:2958-73. 

Kongre bildirisi: Yazar(lar)ın soyadı adının 
baș harfi. Konu bașlığı. In: Editör(ler)in 
soyadı adının baș harfi, editör. Kongre 
bașlığı; yılı ayı günleri; Yapıldığı șehir, 
ülke:yıl. Kitabın basım yeri: Basımevi; 
Basım yılı. p: İlk sayfa-son sayfa. 

Seyhan F. Kalça ekleminde yüzey değiștir-
me artroplastisinin (Wagner protezi) 
geç sonuçları. In: Ege R, editör. X. Milli 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre 
Kitabı; 1987 Mayıs 17-20; Mersin, Türki-
ye. Ankara: Emel;1989. s:494-496. 

Tez: Tez yazarının soyadı adının baș harfi. 
Tez bașlığı Tez türü. Șehir: Tezin yapıl-
dığı kurum; tezin tamamlandığı tarih. 
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Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a 
telephone survey of Hispanic Ameri-
cans [thesis]. Mount Pleasant (MI): Cent-
ral Michigan University; 2002. 

Elektronik materyal: Tam bașlık ve ulașım 
bilgisi verilmelidir: 

Morse SS. Factors in the emergence of 
infectious diseases. Emerg Infect Dis 
(serial online) 1995 Jan-Mar. Available 
at: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid. 
htm. Accessed June 12, 2011. 

MAKALE BÖLÜMLERİ: 

Özgün Makale: 

Bașlık sayfası 

i. Türkçe Bașlık,
ii. İngilizce Bașlık,

iii. Yazar İsimleri 
iv. Yazar Kurumları (Türkçe ve İngilizce) 
v. Sorumlu yazar (Adı-Soyadı, Adresi, İle-

tișim bilgileri) 
vi. Çalıșma daha önce sunulmuș ise ayrı 

bir satır olarak bu durum açıklanmalı-
dır. 

Türkçe Özet ve Anahtar Sözcükler 

En fazla 300 kelime olacak șekilde așa-
ğıdaki yapılandırmaya dikkat edilerek 
yazılmalıdır: 

- Amaç
- Gereç ve Yöntem
- Bulgular
- Sonuç
- Anahtar sözcükler: Kelime sayısı 3-5

arasında olmalıdır. 

İngilizce Özet (Abstract) ve Anahtar Sözcük-
ler (Key Words) 

Türkçe özetin birebir karșılığı olacak șekilde 
yazılmalıdır. İngilizce özet en fazla 500 
kelime olmalı ve așağıdaki bölümlerden 
olușmalıdır: 

- Aim
- Material and Method 
- Results
- Conclusion
- Key Words: Kelime sayısı 3-5 arasında 

ve Türkçe anahtar sözcüklerin birebir
karșılığı olmalıdır. 

Giriș (Introduction)  

Giriș bölümü çalıșma konusunun ana hatla-
rını ve amacını kısaca içermelidir. 

Gereç ve Yöntem (Material and Methods) 

Çalıșmada kullanılan gereç ve yöntem 
burada detaylı olarak açıklanmalıdır. Bi-
linen yöntemlere ait kaynak eklenmeli, 
yeni geliștirilen/modifiye edilen yön-
temler detaylı olarak tanımlanmalıdır. 
Araștırmanın gerektirdiği insan/hayvan 
deneyleri etik kurul onayı bu bölümde 
belirtilmeli, kullanılan istatistiksel yön-
temler kısa ve öz bir șekilde açıklanma-
lıdır. 

Bulgular (Results) 

Çalıșmadan elde edilen bulgular mantıksal 
bir düzen içerisinde ve ayrıntılı olarak 
yazılmalı, șekil, tablo ve grafiklerle des-
teklenmelidir. Gerekmediği sürece șe-
kil/tablo/grafik ile verilen bulgular me-
tin içerisinde tekrarlanmamalıdır. 

Tartıșma (Discussion) 

Çalıșmadan elde edilen bulgular, yerli ve 
yabancı kaynaklarla desteklenerek tartı-
șılmalıdır. Bu bölümün sonuna çalıșma-
dan elde edilen sonuç ve çıkarımların 
özetlendiği bir sonuç paragrafı eklen-
melidir.  

Teșekkür (Acknowldegement) 

Araștırmalara yapılan her türlü destek, bu 
desteği sağlayan kiși/kurum/kuruluș/ ti-
cari firmaların isimleri açık olarak yazıl-
mak suretiyle bu bölümde belirtilmelidir. 

Kaynaklar 

Kaynak yazım kurallarına göre ve en fazla 40 
kaynak olacak șekilde yazılmalıdır.  

Kısa Bildiri veya Teknik Rapor 

Özgün makalede belirtilen bölümleri içere-
cek șekilde düzenlenmeli ve tamamı 
toplam 2000 sözcüğü așmamalıdır. 
Kaynak sayısı 20 ile sınırlandırılmalıdır. 

Olgu Sunumu 

Bașlık sayfası, Türkçe özet ve Anahtar söz-
cükler, İngilizce özet ve Anahtar sözcük-
ler, Giriș, Olgu sunumu, Tartıșma, Te-
șekkür ve Kaynaklar bölümlerini içere-
cek șekilde düzenlenmeli ve toplam 
1500 sözcüğü așmamalıdır. Kaynak sa-
yısı 20 ile sınırlanmalıdır. 

Davetli Derleme 

En fazla üç yazarlı olmalıdır. Bașlık sayfası, 
Türkçe özet ve Anahtar sözcükler, İngi-
lizce özet ve Anahtar sözcükler, Giriș, 
Uygun alt bașlıkları içeren derleme 
metni, Teșekkür ve Kaynaklar bölümle-
rini içerecek șekilde düzenlenmelidir. 
Kaynak sayısı yüzden fazla olmamalıdır. 

Editöre Mektup 

Daha önce yayınlanmıș eserlere katkı ve 
eleștiri sağlamak amacıyla yazıldığından 
özet içermemeli, kısa ve öz olarak bi-
çimlendirilmeli ve toplam 1000 sözcüğü 
așmamalıdır. Kaynak sayısı 10 ile sınır-
landırılmalıdır. 

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN 

Online Makale Gönderme: 

Makaleler Word dökümanı (*.doc) olarak 
hazırlanarak mecmua.medicine.ankara. 
edu.tr adresindeki sistemi kullanarak 
veya tipdergi@medicine.ankara.edu.tr 
adresine e-mail yoluyla gönderilmelidir.  

Yazıșma Adresi: 

Prof. Dr. K.Osman MEMİKOĞLU  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayın 
Komisyonluğu Bașkanlığı 6100 Sıhhiye, 
Ankara 

e-posta : tipdergi@medicine.ankara.edu.tr

Tel  : +90 312 595 82 07 

Faks : +90 312 310 69 39 

EK MADDE:  

Ben (Biz),așağıda imzası olan kiși(ler), așağı-
da bașlığı belirtilen yazımın, yayına ka-
bul edildiği takdirde, bütün yayın hakla-
rını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Mecmuası’na devretmeyi kabul ediyo-
rum(z).Yayın hakları yazımın basılmasını, 
çoğaltılmasını ve dağıtılmasını ve mik-
roform, elektronik form( offline, online ) 
veya bașka benzer reprodüksiyonlarını 
kapsamaktadır. Ben (Biz) yazımı(zı)n ori-
jinal olduğunu, halen bașka bir dergide 
değerlendirmediğini, daha önce bașka 
bir dergi ortamda (bildiri özeti olarak 
yer almak dıșında) yayınlanmadığım ta-
ahhüt ederim(z).  
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GENERAL INFORMATION 

1. The Journal of the Faculty of Medicine at 
Ankara University accepts papers in the
following categories: original research,
invited papers, case reports, concise
reports, letters to the editor, and historical
fragments on general, internal, and
surgical medicine and medical education.
The submissions must be original,
scientifically high quality, and of a citable
standard.

2. Our Journal is published quarterly per
annum. 

3. The abstracts for posters or presentations
of scientific organizations recognized by
the Faculty of Medicine at Ankara
University may be published as a
supplement of the journal issue.

4. Contributions sent to the Journal should
not have been published or sent for
consideration elsewhere. The views and
results stated in the submissions belong
to the author. Papers that were previously
presented in a convention, and abstracts
which were published may be accepted
with the author’s acknowledgment.
Authors who would like to withdraw their
submissions should send a letter
regarding their withdrawal request
containing their reasons. The editorial
board assumes that the authors of works
submitted to the Journal of the Faculty of
Medicine at Ankara University have
accepted to abide by this condition.

5. The publishing rights of the accepted
submissions belong to The Journal of the
Faculty of Medicine at Ankara University.
There is no payment for the submissions
to the journal. 

6. The submissions should be in English or
Turkish. The submissions in Turkish should
be written in accordance with the Turkish
Dictionary the New Style Guide of the
Turkish Language Institute
(www.tdk.gov.tr). The submissions in
English are evaluated as to the use of
language and style by the English
language editor before sent out for
review. The submissions that are found
insufficient regarding the use of language
are sent back to the author for revision, or
for a translation into Turkish.

THE STYLE GUIDE 

1. The content of submissions should be
constructed in accordance with the
“Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals”
published by the International Committee
of Medical Journals Editors revised in
December 2014. Please visit www.icmje.org
for these requirements. 

2. It is the authors’ responsibility to prepare
their manuscript in accordance with
research and publications ethics. The
approval of the Ethics Committee for the

(human/animal) experiments required for 
the research should be stated in the 
Material and Method section of the 
submission. 

3. If the article consists of previously
published material cited from other
authors’ work such as quoted passages,
tables, pictures, etc., the author needs to
obtain the copyright for these materials as
well as the author’s permission to
reproduce the original material, and state
these in the article. 

4. Pharmaceutical products may be referred
to by their generic or trade names.  Trade
names should be capitalized and followed
by the name of the producing company,
with the city/country of the company in
brackets.

5. All authors included in the manuscript
should contribute to the preparation of
the research. The corresponding author is
responsible for acknowledging that there
is no conflict of interest between the
researchers.  All the support given to the
research by individuals/institutions/ 
organizations/companies should be
openly stated in the “Acknowledgements”
part. 

Style for references: 

Published manuscripts or manuscripts 
accepted for publication may be referred 
to provided that their DOI numbers are 
stated.  

The References should be compiled according 
to their sequence in the manuscript 
[Vancouver System (Sequential numbering 
system)], and the reference numbers 
should be given in brackets in the relevant 
sentence before the punctuation.  In 
sentences which contain the name of the 
author, the reference number should be 
given in brackets following the author’s 
name:  

The results of this study have found … (1).  

In their study, Karahan et al. (1) have found 
that…  

When referring to articles written by up to five 
authors, it is necessary to write the name 
of all authors, for articles that have more 
than five authors, the name of the first 
three authors should be followed by the 
phrase “ve ark.” for Turkish references, and 
“et al.” for international references. For the 
presentation of the References, the 
following rules and examples should be 
considered. 

Article:  Last name of the author(s) first letter 
of the author’s name(s). Title of the article. 
The abbreviation of the name of the 
journal in accordance with the Index 
Medicus publication year; volume: first 
page-last page.  

Koeleman JG, Stoof J, Van der Bijl MW, 
Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul PH. 
Identification of epidemic strains of 
Acinetobacterbaumannii by integrase gene 
PCR. J ClinMicrobiol 2001; 39: 8-13. 

Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV, et al. 
Interpreting chromosomal  DNA 
restriction patterns produced by pulsed 
field gel electrophoresis criteria for 
bacterial  strain typing. J ClinMicrobiol 
1995; 33: 2233-9. 

Article accepted for publication: Last name of 
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