YAZIM KURALLARI
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ
Yazım kuralları
Makalenin Hazırlanışı:





Makaleler/bölüm PC uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word programı ile hazırlanmalı, ana metin
" Arial " karakteri ile, 10 puntoda ve tek satır aralıklı soldan 3 cm, sağdan 2 cm boşluk olacak
şekilde yazılmalıdır.
Metin 15 sayfayı (kaynaklar dahil) geçmemelidir.
Tablo ve kaynaklar 8 punto - Arial olacak şekilde yazılmalıdır.

Başlık Sayfası




Türkçe Başlık (Büyük harf ve bold),
Yazarların adları ve soyadları (soyadı büyük harf ile)
Yazarların Yazışma adresleri, kurum adresleri, e-mail adresleri

Metin
Hazırlanan metin /bölüm Dil ve biçim (üslup) açısından aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.














Açık, güncel ve rahat anlaşılır olmalıdır.
Gramer ve yazım kurallarına uyulmalıdır.
Yeni, alışılmadık ve yabancı terimler kullanılmışsa yanlarında Türkçe eşanlamlarına yer
verilmelidir.
Hasta /hasta yakınları ve çocuklara yönelik hazırlanan eğitim materyalleri içinde tıbbi
terminoloji kullanımından kaçınılmalıdır.
Hasta /hasta yakınları ve çocuklara yönelik hazırlanan eğitim materyalleri içinde yazıdan çok
görsel materyallere yer verilmelidir.
Kısaltmalar kullanılmışsa ilk kullanımda terimin yanında parantez içinde kısaltması belirtilmiş
olmalıdır.
Makalelerde/bölümlerde, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://tdk.gov.tr/ adresi
ve Tıp Sözlüğü kullanılmalıdır.
Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin yazıldığı Word dosyasının içine, makalede işleniş
sırasına uygun olarak numara verilerek, ilgili yerlere yerleştirilmelidir.
Şekil, resim, tablo ve grafikler metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir.
Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise, yazılı izin alınmalıdır ve bu izin
açıklama olarak, şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
Tüm resim/fotoğraflar, metin içinde geçiş sırasına göre, ilgili yerlere yerleştirilmiş olarak
metinle birlikte gönderilmelidir.
Sayfa numaraları orta da olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Metin içinde alt başlıklar




1.1.
12 punto, Büyük harf, bold (Ariel Narrow)
1.1.1. 10 punto, baş harfleri büyük harf, bold (Ariel)
1.1.1.1. 10 punto, baş harfleri büyük, italik bold (Ariel)
Tablo başlık yazısı: Tablonun üstünde Arial Narrow, 10 punto ortalı, italik olacaktır.
Şekil alt yazısı: Şekil altında Arial Narrow, 10 punto, ortalı,
italik olacaktır.

Kaynaklar





Kaynaklar, makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama
işaretlerinden hemen sonra "Üst Simge" olarak belirtilmelidir. Kaynak olarak gösterilen
makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla
ise ilk 6 isim yazılıp "ve ark", İngilizce makalelerde "et al" eklenmelidir.
Kaynaklar 30'den fazla olmaması önerilmektedir. Kullanılan kaynakçaların son 5 yıla ait
olmasına özen gösterilmelidir.
İnternet üzerinden alınan belgeler kaynak Olarak Kullanılıyorsa: Yararlanılan yazının yazarı,
ve kurum adı yoksa kaynak gösterilmemelidir. Yayının internet kaynağı varsa Yayının başlığı,
internet adresi ve son erişim tarihi belirtilerek gösterilebilir.

Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı,
sayfa no'su belirtilmelidir.
Örnek: Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery: Case
Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):803-7.
Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap
ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Örnek:
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In:
Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders;
1992. p.1079-138.
Türkçe kitaplar için;Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör.
Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2003. p.9-16.
Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin
başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Örnek:
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas.
Tumors of the Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210.

Türkçe kitaplar için;Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Eken A, editör.
Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.

