Yazım Kuralları
Bu dergi uluslararası ve multidisipliner bir dergi olup, deneysel ve klinik tıp bilimlerinin tüm alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları
yayımlamaktadır.
Kapsam:
Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi * (DKTD, p ISSN 1309-4483, e ISSN 1309-5129), deneysel ve klinik tıp bilimleri alanlarında sinir bilimleri,
pediatri, dahiliye, kadın doğum ve enfeksiyon hastalıkları gibi bilim dalları başta olmak üzere tüm dallardaki özgün çalışmaları yayımlamaktadır.
Dergi deneysel ve klinik araştırma makalelerine öncelik tanımakla birlikte derleme yazıları, olgu sunumları, editöre mektuplar ve toplantı
raporlarını da yayımlamaktadır. Bilişimsel ve teorik yazılar da yayın için incelemeye kabul edilmektedir.
Derleme ve mini derleme yazıları genellikle davet şeklinde olmakla birlikte öneriler de değerlendirilmektedir.
Makale Sunumu:
Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi daha önceden başka bir yerde basılmamış veya basılması için gönderilmemiş yazıları kabul etmektedir. İnceleme
aşaması için gönderilen çok yazarlı yazıların son şekilleri makaleyi gönderen tüm yazarlar tarafından onaylanmalıdır. Makale dergide basılmaya
kabul edildikten sonra başka bir dergide yayınlamak üzere gönderilmemelidir.
(daha fazla bilgi için (http://jecm.omu.edu.tr/tr/index.html adresi kullanılabilir).
Eğer yazarlar yazılarında yayın hakkı istenmesi gerekli bir çalışma kullanmışlarsa bu çalışmanın/ların yayın hakkı formunu da göndermelidir.
Makale iyi anlaşılabilir bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır (Türkçe gönderilecek makaleler için).
Tertip ve stil mutlaka yazım kurallarına uygun olmalı, çalışmanın türü de (Derleme, Deneysel Araştırma, Klinik Araştırma, Vaka takdimi, vb) ilk
sayfada başlığın sol üst tarafında belirtilmelidir. Yazı yayına kabul edildikten sonra herhangi bir düzeltme imkânı olmayacaktır.
Makale gönderilmesi:
Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi (http://jecm.omu.edu.tr/tr/index.html) adresine gönderilen yazılar kabul etmektedir. Bu adrese gönderilen
makaleler hızla incelenecek ve değerlendirecek, sonuç yazarlara en kısa sürede bildirilecektir. Yazarlar kayıt oldukları yukarıdaki elektronik
adresten makaleleri ile ilgili gelişmeleri takip edebilecektir. Makaleler hakkında yapılan değerlendirmeler e-posta yoluyla sorumlu yazara
bildirilecektir.
Elektronik makale gönderimi yapmak için yazarlar öncelikle http://jecm.omu.edu.tr/tr/index.html adresine gitmeli ve burada sisteme üye
olmalı. İlk kez makale gönderecek olan yazarlar öncelikle kayıt olmalı ve daha sonraki makaleleri için de bu adreslerini kullanmalıdır. Şifrelerini
unutan yazarlar makalelerine ulaşabilmek için e-posta adreslerini sayfada gösterilecek yere yazmalı ve şifrelerini istemelidir.
Web adresine girildikten sonra yazar bölümüne geçilmeli ve buradan makaleler gönderilmelidir. Başarılı makale gönderilmesi tamamlandıktan
sonra yazarların e-posta adreslerine başarılı makale gönderildiğine dair mesaj gönderilecektir. Bu işlemi tamamlayamayan yazarlar jecm@omu.
edu.tr adrese e-posta gönderip yardım isteyebilirler.
Dergiye makale gönderirken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Makale tamamen gönderildikten sonra üzerinde değişiklikler yapılamamaktadır.
Yazının elektronik ortamda gönderilmesi ve bunun için web adresi kullanılması gereklidir. Yazım kuralları http://jecm.omu.edu.tr/tr/index.
html web adresinden elde edilebilir.
Yayın hakları transfer formu:
Tüm yazarlarca imzalanan yayın transfer formunun sorumlu yazar tarafından dergiye makale sunumu esnasında gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın transfer formu gönderilmeyen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır
Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi
Editör Ofisi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Kurupelit, 55139, Samsun, Türkiye
Telefon: +90 362 312 19 19 iç hat: 3845
Fax: +90 362 457 60 41
E-posta: jecm@omu.edu.tr
ELEKTRONİK MAKALE HAZIRLANMASI
Makalenin dergiye sunulmasında aşağıdaki her iki yolun izlenmesi gerekiyor.
1- Makaleyi, tablo (ları) ve grafik (leri) ayrı dosyalar şeklinde düzenleyiniz, resimleri ve tabloları makale metnine yerleştirmeyiniz. Yazı dosyasını
Microsoft Word veya Word Perfect, Windows veya Macintosh formatlarından birisi ile hazırlayınız. Tablo, grafik ve resimleri “supplementary”
olarak sununuz.
2- Makalenin pdf dosyasını hazırlamak için ise tablo ve grafikleri de metin içinde bulunacak şekilde hazırlayınız, resimleri ve tabloları makalede
uygun yerlerine yerleştirdikten sonra bu dosyanın pdf’ni yapınız. Bu pdf dosyasını “supplementary” olarak dergiye sununuz.
Makale inceleme aşamasına kabul edildikten sonra pek çok kodlar veya stiller değiştirilecek veya yerine yenileri getirilecektir. Buna ilave
olarak, otomatik kelime bırakma, belirlenmiş kenarlıklar, çift sütun veya otomatik paragraf numaralama gibi seçenekler kullanılmamalıdır.
Bununla birlikte, kalın yazı, italik yazı, üst yazı, altyazı veya bilimsel adlandırmalar kullanılabilir. Tablo hazırladığınız zaman sadece bir girinti
kullanılmalı ve farklı tablolar arasında sadece bir sütun kullanılmalıdır.
Grafik Dosyaları: Dergide sadece pdf, tiff, jpg ve eps formatları grafik için kullanılmaktadır. Her bir resim ayrı olarak hazırlanmalı ve makale
metni içine konmamalıdır. Tüm grafik dosyaları yüksek çözünürlükte gri veya renkli (250 dpi ve 500-800 dpi) kabul edilmektedir.
Makale dergiye gönderildiği zaman Web ortamında belirtildiği gibi tüm veriler ve dosyalar gönderilmelidir. Aşağıda belirtilen şekilde dosyaların
hazırlanması ve elektronik olarak gönderilmesi yazarların sorumluluğundadır. Editör ofisi gönderilen dosyalarda herhangi bir değişiklik
yapmamaktadır.
Online olarak makale gönderildikten sonra yazı ve resimlerin elektronik formatları veya basılı formlarının gönderilmesine gerek yoktur. Yüksek
kalitede elektronik dosyaların ve resimlerin gönderilmesi yazarların sorumluluğundadır.
MAKALENİN ORGANİZASYONU
Makale elektronik olarak Microsoft Word uyumlu kelime üretim paketi olan, A4 formatında veya mektup sayfası boyutunda, çift aralıklı,
tüm kenarlardan 3 cm uzaklıkta, 12 punto harf büyüklüğü kullanılan yazılar şeklinde hazırlanmalıdır. Sayfalar devam edecek şekilde
numaralandırılmalıdır.
Başlık Sayfası: Başlık sayfası aşağıdakileri içermelidir: (1) tam başlık; (2) yazarların tam isimleri; (3) yazarların çalıştığı kurum (lar); (4)
yazının sayfa sayısı, resimlerin ve tabloların sayısı; (5) iletişim kurulacak yazarın adresi, telefon numarası ve e-posta adresi yazılmalıdır. İletişim
adresine makale basıldığı takdire ayrı basımlar gönderilecektir.
Özet: 300 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin amacı, yöntemi, bulguları ve sonucunu kapsayan bir özet yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: En az 4-6 anahtar kelime şeklinde genel ve çoğul terimlerden kaçınılacak şekilde kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler
indeksleme amacıyla kullanılacaktır.

Açıklamalar: Makalenin sonunda referanslardan önce ayrı bir bölümde açıklamalar yazılmalıdır.
Araştırma makaleleri numaralandırılmış şekilde aşağıdaki bölümleri içermelidir (Özet, 1. Giriş; 2. Araştırma Yöntemi; 3. Sonuçlar; 4. Tartışma;
Bilgi, Kaynaklar).
Giriş: Bu bölümde çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir. İlişkili temel bilgiler son yapılan araştırmalar uygun ve yeterli olarak yazılmalıdır.
Araştırma Yöntemi: Bu bölüm araştırmayı yapmak için kullanılan tüm yöntemleri tanımlamalıdır. Daha önceden tanımlanan yöntemlerin
tekrarından kaçınılmalı ve yapılan değişiklikler anlatılmalıdır.
Deney Materyalleri: İnsanlarda yapılan çalışmalarda her bir insandan bu çalışma için onay alındığı şeklindeki bir açıklamayı da içermelidir.
Yazar aynı zamanda “Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of Helsinki), the British Medical Journal (18 July 1964)’da
basıldığı şekliyle anlamış olmalıdır.
Deney hayvanları kullanıldığı zaman, yöntem bölümünde hayvanların ağrı ve olumsuz algıların tıbbi olarak önlendiği yazılmalıdır. Deneyler
European Communities Council Directive of 24 November 1986 (86/609/EEC)’ uygun olarak yapılmış olmalıdır.
Sonuçlar ve Tartışma: Bu bölümlerde sonuçlar ve sonuçların işaret ettiği bulgular belirtilmelidir. Sonuçlar açıklayıcı şekilde belirtilmeli şekil ve
resimlerle desteklenmelidir. Bulgular uygun ve yeterli sayıda kaynak ışığında tartışılmalı ve bir sonuca bağlanmalıdır. Aşırı kaynak kullanılması
ve uygun olmayan tartışmadan kaçınılmalıdır.
Kaynaklar: Metin içerisinde geçen kaynaklar parantez içerisinde yayım yılı ile birlikte belirtilmelidir. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
* Yazar tek olduğunda (yazarın soyadı, basım yılı) örnek (Kayhan, 2004)
* Yazarlar iki kişi olduğunda (birinci yazarın soyadı ve ikinci yazarın soyadı, basım yılı)
örnek (Maden ve Sungur, 2000; Malik ve Batcharov, 2001)
* Yazarların ikiden fazla olması durumunda (birinci yazarın soyadı ve ark., basım yılı) şeklinde yazılmalıdır, örnek (Saraç ve ark., 2009; Smith
ve ark., 2001)
* Kaynaklar birden fazla ise birbirinden (;) ile ayrılır. (yazar soyadı, basım yılı; yazar soyadı, basım yılı), örnek (Kayhan, 2004; Erdine ve ark.,
2005; Kaplan ve ark., 2005a, 2005b)
Makalede geçen tüm kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Kaynaklar alfabetik olarak ilk yazarın soyadı ve basım yılı
temel alınarak sıralanmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Kaynaklar sadece makale şeklinde olan yazıları ve basılan
veya baskıda olanları kapsamalıdır. Basılmamış veriler, gönderilen yazılar ve kişisel konuşmalar makale içerisinde yazılmalıdır. Eğer kişisel
konuşmalar sonucu elde edilen bilgiler kullanılacaksa bu bir mektup ile ilgili kişiden izin alınarak yapılmalıdır. Tüm kaynaklar makale içerisinde
yazılmış olmalıdır. Dergi isimlerinin kısaltmaları List of Serial Title Word Abbreviations, CIEPS/ISDS, Paris, 1985 (ISBN 2-904938-02-8)’a
uygun olarak yazılmalıdır. Kaynakları aşağıdaki şekillerde kullanınız.
Periyodik Makaleler:
Baryshnikova, L.M., Von Bohlen Und Halbach, O., Kaplan, S., Von Bartheld, C.S., 2006. Two distinct events, section compression and loss of
particles (“lost caps”), contribute to z-axis distortion and bias in optical disector counting. Microsc. Res. Techniq. 69, 738–756.
Kitap Bölümleri:
Elsabbagh, M., Johnson, M. H., 2007. Infancy and autism: progress, prospects, and challenges. In From Action to Cognition. Progress in Brain
Research, Vol. 164, C. von Hofsten and K. Rosander, eds. Elsevier, Amsterdam, pp. 355-383.
Tüm Kitap:
Cooper, J.R., Bloom, F.E., Roth, R.H. 1986, The Biochemical Basis of Neuropharmacology. Oxford University Press, New York and Oxford.
Resimler ve Tablolar:
Resimler ve Grafikler:
Renkli resim kullanılması sonuçların anlaşılabilirliğini artıracaksa dergide renkli basılmak için tercih edilebilir, bu konuda karar dergi
yönetiminindir. Derginin elektronik şeklinde kullanılan renkli resimler için herhangi bir ücret istenmeyecektir. Basılı dergide ise resimler
siyah-beyaz (gerekliyse renkli) tam sayfa boyunca veya yarım sütun şeklinde basılacaktır. Resimler yazıda görüldüğü şekliyle Arabî sayılarla
numaralandırılmalıdır. Şayet resimler daha önceden başka bir dergide basılmışlarsa ve bu resimler Deneysel ve Klinik Tıp Dergisinde
kullanılacaksa telif hakkı alınmalıdır. Orijinal kaynak dergide ayrıca belirtilmelidir. Metin içerisinde tüm resimlere atıf yapılmış olmalıdır. Metin
içerisindeki atıflar Şek. 1, Şek. 2 biçiminde yapılmalıdır.
Tablolar:
Tablolar ekleriyle birlikte hazırlanmalıdır. Yazıda tablodan bahsedilmelidir. Tablolar her biri ayrı sayfalarda olacak şekilde hazırlanmalı ve Arabî
rakamlarla numaralandırılmalıdır. Tablo numarası ve tablo yazısı arasında bir mesafe boşluk bırakılmalıdır (Tablo 1 gibi). Yazı metninde Tablo
1, Tablo 2, gibi atıf yapılmalıdır. Her bir tablonun başlığı tablonun üstüne yazılmalıdır. Detaylı açıklaması ve alt notları ise tablonun alt kısmına
yazılmalıdır.
TASLAKLAR, AYRIBASIMLAR ve DİĞERLERİ
Taslaklar: Taslaklar e-posta ile pdf olarak gönderilecektir. Sadece yazım hataları düzeltilebilir, bunun dışında değişiklikler veya yazıya yeni
eklemeler yapılmaz. Yazım hatalarının düzeltilmesi tamamen yazarın sorumluluğundadır. Editörün isteklerini içeren bir form makale taslağı
ile birlikte gönderilecektir. Tüm sorulara cevap verilmesi ve düzeltmelerin yapılması gereklidir. Üzerinde düzeltmeler yapılan taslak 48 saat
içerisinde fax veya e-posta ile geri gönderilmelidir. Şayet yazarlardan 3 gün içerisinde herhangi bir yanıt alınmazsa düzeltmeye gerek olmadığı
anlamı taşır ve makale taslakta olduğu biçimiyle basılır.
Sayfa Ücretleri: Herhangi bir ücret alınmamaktadır.
Ayrıbasım: pdf formatındaki makale sorumlu yazara e-posta yoluyla ücretsiz olarak gönderilecektir.
Yazarlık: Makalede adı geçen tüm yazarların, projenin hazırlanması, çalışmanın yapılması, sonuçların elde edilmesi ve değerlendirilmesi
aşamalarının tümünde sorumluluk almış oldukları kabul edilir. Bunların dışındaki kişilere örneğin verilerin girişini veya istatistiğini yapana
ancak teşekkür kısmında yer verilebilir, yazar olarak yer alamazlar.
Bilgilendirme Beyanı:
Tüm yazarlar çalışmanın yapılması için yardımda veya katkıda bulunan kurum ve kuruluşları, özellikle malî destek veren kuruluşları teşekkür
kısmında belirtmelidir. Ancak bu kuruluşlar üretim yapan ve bu ürünlerin çalışıldığı durumlar veya çalışmacıların kuruma üye oldukları veya
kurumun başında bulundukları yerler olmamalıdır.
Yazarlar çalışmanın yapılmasında malî kaynaklarını bildirmek durumundadırlar, herhangi bir bildirim olmadığı durumunda bu herhangi bir
yerden malî destek alınmadığı şeklinde kabul edilir.
* Daha önceki ismimiz “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi”

