MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisinde; klinik ve temel tıp bilimleri ile ilgili deneysel
ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektup yayınlanır.
2. Dergi 3 ayda bir olmak üzere yılda dört sayı / bir cilt olarak yayınlanır. Dergimizde yazı
gönderme ve işlem ücreti alınmamaktadır.
3. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka dergide değerlendirme
aşamasında olmaması gerekmektedir. Hazırlanan yazılar herhangi bir kongrede sunulmuş ise
bu durumun gönderilen makalede, kongrenin adı, tarih dipnot olarak bildirilmesi
gerekmektedir.
4. Yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. Gönderilen yazının yayınlanabilmesi için, yayın
kurulunca tayin edilen danışmanlar tarafından uygun bulunması şarttır. Dergide yayınlanan
yazılar için ücret ya da karşılık ödenmez. Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri, aksi
belirtilmediği takdirde iade edilmez.
5. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Her yayının başında bir Türkçe Özet ve bir
İngilizce Abstract olmalıdır. Metinde sade ve anlaşılır bir yazım dili kullanılmalı, bilimsel
yazım tarzı benimsenmeli, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı ve kısaltmalar ilk kullanıldığı
yerde tanımlanmalıdır.
6. Başvuru mektubunda yazının tüm yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı, yazının bütün
yayın haklarının dergimize verildiği, yazıda belirtilen çalışmanın orijinal olduğu, daha önce
herhangi bir yerde (kongre bildirileri dışında) yayınlanmadığı, aynı anda başka bir dergiye
(Türkçe veya İngilizce) değerlendirilmek üzere gönderilmediği ve yazının Mustafa Kemal
Üniversitesi Tıp Dergisi’nin yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğu ifade
edilmeli ve bu amaçla yazarlar isimlerinin karşılarını imzalamalıdırlar. Ayrıca mektup, yazı
ile ilgili tüm yazışmaların gönderilebileceği yazarın isim, adres, elektronik posta adresi,
telefon ve faks numaralarını içermelidir.
7. Dergiye sunulan çalışmaların "Etik Kurul Onayı" sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla
beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.
8. Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden
(yazar sayı ve sırası dâhil) ve yayına kabul edilen yazıların matbaa provasının
düzeltilmesinden sorumludur.
9. Tüm yazılar http://www.mkumedicaljournal.com adresine yüklenmelidir.
10. Yayınlanması istenen çalışmalar; A4 boyutunda, 1.5 Aralıklı, 11 punto ile sayfanın tüm
kenarlarında en az 2,5 cm boşluk olacak şekilde yazılmalı ve toplam 16 sayfayı aşmamalıdır.

11. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisine gönderilen yazılar, aşağıdaki sıraya göre
(Başlık, Özet, Metin, Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller) düzenlenmeli, Tablo ve Şekiller ayrı
sayfalara basılmalıdır.
12. Makalelerin yazımında dilbilgisi kuralları açısından Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu
esas alınacaktır.
Başlık sayfası: Bu sayfada, yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların tam adları,
adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın adı, adresi, faks numarası ve e-posta adresi
bulunmalıdır. Başlık kısa, açık ve yazı için uygun olmalıdır. Başlıkta her kelimenin ilk harfi
büyük geri kalanı küçük harf ve bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Başlık sayfasını takip
eden sayfada makalenin sadece başlığı yazar ve kurum adresi vermeksizin yazılmalıdır. Bu
yöntem, yazıların uzmanlarca tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla
uygulanmaktadır.
Özet: Türkçe yazılarda Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. İngilizce yazılarda Türkçe özet de
gereklidir. Özet, 250 kelimeden daha uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır:
Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç.
Anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına, en az 3 en fazla 5 kelimeden
oluşan "Index Medicus: Medical Subject Headings" ve “Türkiye Bilim Terimleri”
standartlarına uygun anahtar sözcükler bulunmalıdır. Tıbbi Konu Başlıkları için
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
ve/ya
http://www.bilimterimleri.com
adreslerine başvurulabilir.
Metin: Araştırma çalışmalarında; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri, olgu
II sunumlarında ise; Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümleri olmalıdır. Bölüm başlıkları
büyük harflerle yazılmalıdır. Araştırmaya finansman sağlayan kuruluşa veya çeşitli katkıları
için ilgili kişilere kurumları belirtilerek teşekkür edilmeli ve bu bölüm Tartışma ile Kaynaklar
arasında yer almalıdır. Yazılarda ‘’Systeme International (SI)’’ birimleri kullanılmalıdır.
Kaynaklar: Metin içindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve atıf yapıldığı yerde
parantez içine alınarak, tek aralık verildikten sonra gösterilmelidir. Kullanılan kaynakların
tümü metin sonunda bir liste halinde sunulmalı ve kaynakların tümü metin içinde kullanılmış
olmalıdır. Kişisel görüşler ve yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilmemelidir. Referans
stilimiz Vancouver’dır. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar
belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir.
Kaynak dergilerde yayımlanmış ise: Kaufman DM, Mann KV, Miujtjens AMM, Van der
Vleuten CPM. A comparison of Standard setting procedures for an OSCE in undergraduate
medical education. Academic Medicine 2000;75:267–71.
Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Emmerson BT. Gout and renal disease. In: Massry SG,
Glassock RJ (Editors). Textbook of Nephrology 1. Baskı, Baltimore: Williams and Wilkins;
1989. p. 756–760.

Kaynak bir kitap ise: Özcan R. Kalp Hastalıkları 1.Baskı, İstanbul: Sanal Matbaacılık; 2003:
185–194.
Çeviri Kitaptan alıntı için: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1.
Baskı, İstanbul: Nobel; 2000.
Kaynak bir tez ise: Zararsız İ. Formaldehitin Sıçan Korteksindeki Prefrontal Alanlar Üzerine
Olan Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi ve Buna Omega-3’ün Etkisi.
Uzmanlık Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2003.
Kaynak bir internet adresi ise: Wilson AT. Environmental pollution and breast cancer.
http://www.who.int/en/ 29.05.2002. Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası
bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak
gösterilebilir.
Tablo ve şekiller: Her türlü çizim, grafik, resim, mikrograf ve radiograf, şekil olarak
adlandırılır. Metin içinde yazıdaki tüm şekil ve tablolara atıfta bulunulmalıdır. Şekiller
(Tablo, Çizim ve Fotoğraflar) cümle sonunda parantez içinde rakam ile belirtilmelidir.
Şekillerin alt yazıları ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Fotoğraflar yüksek çözünürlükte, JPEG
formatında kayıtlı olarak gönderilmelidir.
13. Olgu sunumları: Olgu sunumları 3 sayfayı geçmemeli ve mümkün olduğunca az kaynak
ve şekil kullanılarak hazırlanmalıdır. Özet 100 kelimeyi geçmemelidir.
14. Derleme Yazıları: Derlemeler her dergide ancak belirli sayıda yer alacaktır. Derleme
yazılarında yazarın konu ile ilgili deneyimi ve akademik unvanı dikkate alınacaktır. Ayrıca
makalede, yazarın kendisine ait en az 2 makalesine atıfta bulunmuş olması gereklidir.
Derleme yazıları; başlık, İngilizce başlık ve İngilizce özet, alt başlıklarla bölümlendirilmiş
olmalıdır.
15. Editöre Mektup: Daha önce basılmış yazılarla ilgili görüş, katkı, eleştiriler ya da farklı bir
konu üzerindeki deneyim ve düşünceler için editöre mektup yazılabilir. Bu tür yazımlar 500
kelimeyi aşmamalı ve tıbbi etik kurallara uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Mektup eğer
basılmış bir yazı hakkında ise; yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları
belirtilmelidir. Mektup bir konu hakkında deneyim, düşünce hakkındaysa verilen bilgiler
doğrultusunda dergi kurallarına uyumlu olarak kaynaklar belirtilmelidir.
16. Yayının baskı öncesi matbaa provası yazışmadan sorumlu yazara gönderilir ve üç gün
içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. The Medical Journal of Mustafa Kemal University will consider for publication papers in
the following categories; experimental and clinical articles about basic and clinical medicine,
case reports, reviews, letters to the editor.
2. The journal is quarterly (for issues /one volume) in a year. The journal does not charge any
article submission or processing charges.
3. Manuscripts are accepted for consideration by Medical Journal of Mustafa Kemal
University should save not been published previously, and/or are not being considered for
publication elsewhere, and have been approved by each author. The name and the date of the
meeting should be written as footnote if manuscripts were presented in any scientific meeting.
4. Responsibility for all published papers belongs to the authors. All manuscripts are sent to
expert reviewers by the Editor and only those that received a high enough priority are
published in the journal. No payment is made for publication of manuscripts to the authors.
Rejected manuscripts and their attachments are not returned, unless otherwise specified.
5. Manuscripts should be written in Turkish or English. Each manuscript should accompany
two abstracts in Turkish and English before the Introduction. A simple, understandable and
scientific writing style should be adopted in preparation of manuscripts. Unnecessary
repetition should be avoided and abbreviations defined where the first time it appears.
6. In cover letter, it should be expressed that this manuscript has been read and approved by
all authors, all publication rights of accepted manuscripts have been attributed to the Medical
Journal of Mustafa Kemal University study in the manuscript was an original, the paper, in
whole or in part, has not been published before, is not under consideration by another journal
or publication source, and will not be submitted elsewhere unless and until it is declared
unacceptable for publication by this journal. If accepted, it will not be published elsewhere in
the same form, in either the same or another language, without the consent of the Editors and
the Publisher this letter also should state that the authors agree to transfer the copyrights of the
article to the Medical Journal of Mustafa Kemal University. The signature of all the authors
should accompany their names. This letter must contain the name, address, e-mail address,
telephone and fax numbers of the author to whom all correspondence concerning the
manuscript should be sent.
7. All authors are responsible for the contents of scientific and ethical points of their papers.
Nevertheless, editor has the right to request ethical board document.
8. The author indicated as address for correspondence is responsible for all correspondence
regarding the manuscript, all revisions (including names and order of authors) and proof
reading of the manuscripts accepted for publication.
9. Manuscripts should be submit via http://www.mkumedicaljournal.com

10. Manuscripts should be type-written as in A4 paper dimension, 1.5-spacing throughout, 11
punts, at least 2.5 cm wide margins throughout on each of four sides of the paper and should
not be more than 16 pages.
11. Manuscripts should be prepared in the following order: Title page, Abstract, Text,
References, Tables and Figures. Tables and Figures should be printed on separate pages. Title
page: This page should include title of the study (Turkish and English), the authors, full
names, affiliation, the name, address, fax number and e-mail address of the corresponding
author. The title should be succinct, clear and informative. Only the first letters of each word
should be in capital (except conjunctions). A separate page following the title page should be
provided. It should include the title only, but not the authors, names and addresses. This
method is intended to help the reviewing process to be done blindly.
Abstract: Manuscripts in English should accompany an abstract in Turkish or vice versa.
Abstracts should not exceed 250 words and structured as follows: Aim, Material & Method,
Results and Conclusion).
Key words: at least 3 and no more than 5 key words corresponding to "Index Medicus:
Medical Subject Headings" and “Turkey Science Terms” standards should be type-written
just subsequent to abstracts in English or in Turkish. You may look for Medical Subject in
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
and/or
http://www.bilimterimleri.com
addresses.
Text: Research papers should be prepared in the following format: Introduction, Materials &
Methods, Results and Discussion. Case reports as Introduction, Case Report and Discussion.
Section headings should be typed in capital. Systeme International (SI) guidelines should be
followed for units and prefixes. All financial, technical and intellectual support from
institutions and individuals should be acknowledged. This section should be placed in
between Discussion and References.
References: References should be cited in numerical order in the text, and listed in this order
at the end of the paper. They should be shown in parenthesis in the text. All items in the
Reference list should be cited in the text and, conversely, all references cited in the text must
be presented in the list. Personal views and unpublished work cannot be shown as references.
Our References style is Vancouver.
For references published in journals: Kaufman DM, Mann KV, Miujtjens AMM, Van der
Vleuten CPM. A comparison of Standard setting procedures for an OSCE in undergraduate
medical education.Academic Medicine. 2000;75:267-71.
If the reference is a chapter from a book: Emmerson BT. Gout and renal disease. In: Massry
SG, Glassock RJ (Editors). Textbook of Nephrology 1. Baskı, Baltimore: Williams and
Wilkins; 1989. p. 756– 760.
If the reference is a book: Ozcan R. Cardiovascular diseases. 1st edition, Istanbul: Sanal
Publishing; 2003: p. 185-194.

If the reference is a thesis: Zararsiz İ. Investigation of toxic effects of formaldehyde on
prefrontal areas in rat cortex immunohistochemically and the effect of this impact of omega-3
fatty acids. Ph.D. thesis, Elazig: Firat University, Medical School Department of Anatomy,
2003.
If the reference is an internet address: Wilson AT. Environmental pollution and breast cancer.
http://www.who.int/en/ 29.05.2002. Internet addresses of non-profit organizations,
governments, national and international scientific boards and associations can be cited as
reference. Date of web access should be indicated.
Tables and Figures: All constructions, graphics, pictures, micrograph and radiograph are
accepted as figures. Each figure requires title and should be numbered in the order of their
mention in the text. Figures (tables, constructions, pictures) should be numbered as in Rome
numerals at the end of the sentences in a parenthesis. Footnotes of the figures should be typewritten in separate page. Pictures should have high resolution and should be sent as JPEG
formation.
12. Case Presentations: Case reports should not be more than 3 pages and should have less
reference and figures as possible as. Abstract should not be more than 100 words.
13. Reviews: Reviews should be placed in each volume but in a limited manner. Academic
position of the reviewer and at least two citations to own self articles in the review should be
paid attention. Reviews should include title, title in English, abstract in English, subtitles in
the text and references. Table, graphic, figure or picture should be arranged as
abovementioned. Editorial board has right to consider the manuscript among these principles.
14. Letter to Editor: Opinions, critiques, additional information about previous publications,
or experiences, point of views in other issues should be written to editor. These writings
should not be more than 500 words and should be in ethical frame. Publication year of the
journal, volume, number of the pages, title of the article and names of the authors should be
expressed if the letter is about publicated issues. The references should be expressed in
abovementioned rules if the letter is about own self experience or opinion.
15. Preliminary pressed article will be send to corresponding author and have to be returned in
two days after checking.

