
MN Me di cal Net work Da hi li Týp Bi lim le ri der gi si nin yayýn ala ný
içe rik ola rak Da hi li ye ve tüm alt branþ larýný kap sa ya caktýr. Özgün
Araþtýrma, Ol gu Su nu mu, Der le me ve Eði tim baþlýklarý al týn da
yayýnla na cak olan ma ka le le ri ni zi ve editöre mek tup ya zý la rý ný kap-
 sar. Yayýn için su nu lan yazý ge rek li in ce le me aþa ma la rýn dan ge çe -
rek ka bul edi lip yayýnlandýktan son ra her türlü yayýn hakký Me di cal
Net work'a ait tir.  Yazýlarýn da ha önce hiç bir yer de yayýnlan mamýþ
ol masý ge rek mek te dir. Yazýlar da an lam ve yazým bakýmýndan ge-
 rek li görülen düzelt me ler yayýn ku ru lu ve da nýþ man lar ta rafýndan
yapýla bi lir. Yazýlarýn etik ku ral la ra uy gun lu ðu ya   zar larýn so rum lu -
lu ðun dadýr.
Der gi nin yayýn di li Türkçe'dir.

Yazým Ku ral larý Yazým Ku ral larý 

Yayýnlan masý is te ði ile der gi mi ze gönde ri le cek bi lim sel araþ týrma
yazýlarýnýn hazýrlan masýnda "Bi yo me di kal Der gi le re Gön  de ri le cek
Me tin ler de Ara nan Or tak Ko þul lar"a uyul malýdýr. Yazýlarınızı
www.medicalnetwork.com.tr adresinden online ola rak göndere-
bileceğiniz gibi, disket veya CD olarak da gönderebilirsiniz.
Yazının varsa şe kil  leri, tab lo ları ve fo toð raf ları mümkünse renk li,
ayrýntýlar görüle cek de re ce de net ve ka li te li ol malýdýr.

Yazý þu bölümler den oluþ malýdýr:Yazý þu bölümler den oluþ malýdýr: Baþlýk say fasý, Türkçe ve Ýn -
gi liz ce özet ler, anah tar ke li me ler (3-6 adet "In dex Me di cus'a" uy  -
 gun ol mak þartýyla), gi riþ, ge reç ve yöntem, bulgular, tartýþma,
so nuç lar, te þekkür, kay nak lar, tab lo lar, gra fik ler, þe kil alt yazýlarý ve
þe   kil ler. Say fa nu ma ra landýrmasý baþlýk say fasýndan baþ la ma lý d ýr.

Ön say fa daÖn say fa da yazýnýn baþlýðý, ya zar larýn ad larý, aka de mik ün van  la -
 rý yazar larýn çalýþmanýn yapýldýðý sýra da çalýþtýðý ku rum lar, ya zýþma
yapýlacak ya zarýn adý-so yadý ve ad re si, te le fon ve faks nu  ma ra larý
(basým önce si son kon trolü ya zar larýn göre bil me si için) var sa çal-
ýþmayý des tek leyen ku ru mun adý bu lun malýdýr. Tüm ya zar larýn
sýrasýyla im za larýnýn bu lun masý ve yayýn eti ði ku  ral larýna uyul du -
ðu nun ta ahhüt edil me si ge rek mek te dir. Yazý da  ha önce bi lim sel
bir top lantýda su nul muþ sa ye ri ve ta ri hi be lir  til me li dir. Me tin için-
 de açýk bi çi mi be lir til me miþ kýsalt malar ya pýlma malý, ölçümler
dýþýnda ola bil di ðin ce kýsalt ma lar dan ka  çýnýlmalýdýr. 

Özet lerÖzet ler Türkçe ve Ýngi liz ce ola rak, baþlýklar ve üze rin de ça lý þý lan
ge reç da hil en faz la 200'er ke li me lik ol malýdýr. Çalýþma nýn amaç-
 larý, üze rin de çalýþýlan ge reç, yapýlan iþ lem ler, göz lem ve ana liz
yöntem le ri, en önem li so nuç lar ve ril me li ve sa de ce bu so nuç larýn
de ðer len di ril me si yapýlmalýdýr. Özet ler; Amaç, Gereç ve Yöntem,
Bul gu lar ve So nuç ara baþlýklarý altýnda yazýlmalýdýr.

Tab lo larýnTab lo larýn her bi ri ayrý kaðýda baþlýklarý ile bir lik te yazýlma lý dýr. Þe -
 kil ler aydýnger ve ya ku þe kaðýda çi ni mürek ke bi ile çi zil me  li, alt lar-
ýna nu mara larý, ilk ya zarýn adý ve kýsa ca ma ka le adý ya  zýl malýdýr.
Fo toð raf lar mümkünse renk li ayrýntýlar görüle cek de  re ce de net ve
ka li te li ol malýdýr. Þe kil le rin büyüklüðü 20x25 cm'yi geç me me li dir.
Þe kil le rin üste ge le cek yönü ok la be lir til me  li dir. Þe kil alt yazýlarý
ayrý bir kaðýda iki aralýklý olarak yazýlmalýdýr. 

Kay nak larKay nak lar yazýda ge çiþ sýrasýna göre yazýlmalý ve sýra larý me tin
için de uy gun yer de pa ran tez için de be lir til me li dir. Pa ran tez için de
bir den faz la kay nak ayný görüþü be lir ti yor sa ve ar dar da ge li yor sa ilk
ve son ra kam arasýna (-) ko na rak, de ðil se (,) ko na rak ayrýlmalýdýr.
Ya zar sayýsý 6'ya ka dar olan ma ka le ler de (6 da hil), bütün ya zar lar
yazýlmalý, 6'dan faz la olan lar da ise ilk 3 ya zar yazýlmalý ve "et al."
ve ya "ve ark." ek len me lidir. Ki þi sel gö  rüþme ler, yayýnlan mamýþ göz-
lem ler, özet ler, bil di ri ya da pos ter bi çi min de ki su num lar kay nak
ola rak göste ri le mez, çok ge rek li ise me tin için de ge çe bi lir. Ola bil -
di ðin ce yer li kay nak lar dan da ya rarlanýlma ya özen göste ril me li -
dir. Der gi ad larý In dex Me di cus'a uygun ola rak ký sal týl malýdýr.

Kay nak larýn yazýlým örnek le riKay nak larýn yazýlým örnek le ri
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Ol gu su num larýOl gu su num larý ger çek ten özgün katký sað la malý ve eði ti ci ol  -
malýdýr. Me tin ola bil di ðin ce kýsa tu tul malý, ge rek siz kay nak göste -
ril me me li dir. Tab lo, þe kil ve re sim sayýsý az ol malý, özet 100
ke li me yi geç me me li dir. 

Der le me lerDer le me ler en son ye ni lik le ri kap sa ya cak ve yur du muz da ki ge -
 liþ   me leri de içi ne ala cak bi çim de, ola bil di ðin ce o ko nu da ça lýþma-
 larý olan yazar lar ca de ne yim le ri ne da yalý ola rak yazýlmalýdýr.
Der le me ler, 10 say fayý geç me me li dir. Kýsa bir Türkçe ve Ýngi liz ce
özet ile anah tar ke lime ler (en faz la 4 adet) bu lun ma lýdýr. 

EditöreEditöre çe þit li ko nu lar da ve özel lik le der gi de yayýnla nan ya zý lar -
la il gi li mek tup lar yazýla bi lir ve ya zar larýnca ce vap lan dý rýl masý is-
 te ne bi lir. Okuyu cu larýn des tek le yi ci ve ya karþýt görüþ ve bilgilen-
 dir  me le riy le il gi li 100-200 ke li me lik yazýlar dan olu þur. Yazýlar
karþýlýklý bil gi len dir me özel li ði ile yayýnlanýr.

Bi lim sel Özet lerBi lim sel Özet ler Son iki yýlda ulus la ra rasý týp li te ratüründe yayýn-
lanmýþ önde ge len bi lim sel çalýþma larýn önem li so nuç larýný ver me-
 li ve 100-150 ke li me lik özet þek lin de der le me ler den oluþ malýdýr. 
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