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VANCOUVER BİOMEDİKAL SÜRELİ YAYINLARA YOLLANAN YAZILAR İÇİN YENİ
TEK TİP KURALLARI
Çeviri: Dr. Erdem TOĞROL*
* N ö ro lo ji U zm anı, G A T A I laydarpaşa Eğitim Hastanesi

A şağ ıda sunulm akta olan doküm anı hazırlanm a öyküsü 1978'e dayanm aktadır. Bu y ıl Ingiliz Kolom blyası
V ancouver' da buluşan bir grup ge ne l tıb bi süreli yayın editörü, dergilerine gönderilen taslaklarının form atı
için tem el kuralları belirlem eye çalışm ışlardır. Bu grup daha sonra ‘Vancouver G ru b u ’ olarak tanındı ve
geçen y ılla r içinde bu grup giderek genişleyerek ‘Uluslararası Tıbbi Süreli Yayın Editörleri K om ite si’ ne
dönüştü, ilk defa 1979' da yayınlanan bu doküm an geçen yılla r içinde değişen şa rtla r ve ye n i
gereksinim lerin ortaya çıkm ası nedeniyle çeşitli ilaveler ve değişikliklere uğram ış ve daha önce dört defa
yenilenm iştir. O cak 1997' de yayınlanan beşinci doküm an daha öncekilerinin ye rin i alm ıştır. Halen dünya
çap ında 500' den fazla süreli yayın organı bu kuralları uygulam aktadır. Bu doküm anın tam am ı ya da bir
kısm ın ın yayınlanm ası he rha ngibir telife tab i değildir. A ncak kayn ak gösterilm esi gerklidir. 1991' de
yayın lan an versiyonu da bültenim izde (Cilt I Sayı:3 ve Cilt II Sayı: 1-2) yayınlanm ıştı. Son şeklini aşağıda
oku yucu larım ıza sunuyoruz.
Intern ation al Com m itee o f M edical Jo u rn a l Editors: Uniform R equirem ents fo r M anuscripts S ubm itted to
B iom edical Journals, N e w England Jou rna l o f Medicine, 1997 Jan 23; 336(4): 30 9-3 15 ' ten uyarlanarak
çevrilmiştir.

BİR TASLAĞI SUNMADAN ÖNCE DİKKATE ALINACAK NOKTALAR

Fazla, tekrar ya da çifte basım
Fazla, te k ra r ya da çifte basım dan kastedilen, daha önce yayın lan m ış bir diğer yayın ile büyük oranda
paralel olan yazılardır. Daha önceki yazı aynı yazar veya yazarlara ait olabilir, ya da farklı bir yazar
grubunun im zasını taşıyabilir.
K aynak niteliğindeki dergilerin okuyucuları okudukları m akalenin orijinal olduğunu güvenebilm elidir.
Bunun istisnası, yazı içinde bu m akalenin yazar ya da editörün gördüğü lüzum üzerine te kra r basılm ış bir
m akale olduğunun belirtildiği yazılardır.
Süreli yayın organlarının çoğunluğu, daha önce başka yerde büyük oranda ya da tü m ü yle b ildirilm iş
ça lışm a la rla ilgili yazıları, ya da içeriğinin büyük bölüm ünün başka bir yerde yayınlanan ya da yayın için
kabul ed ilm iş bir yazının içeriğinde yer aldığı çalışm a la rın kendilerine gönderilm esini istem em ektedirler.
Başka yer deyim i, basılı ve elektronik tüm ortam ları kapsam aktadır. Bu politika, daha önce yayın lan m ak
üzere başka bir süreli yayın organına yo lla n m ış ve kabul edilm em iş yazılarla, bir çalışm a ile ilgili bir ön
b ild irim i (örneğin poster ya da özet) izleyerek yayınlanan tam rapor ve yazıları içerm em ektedir. Aynı
şekilde b ilim se l-a ka d e m ik bir top lan tıda sunulm uş, ancak tam olarak kongre kitabı veya benzeri bir
yayında yayın lan m am ış, bu şekilde yayın lan m a aşam asında olm ayan, ve/veya ya yın la n m a k üzere
de ğe rlen dirilm e kte olm ayan yazıla r bu prensibin dışındadır. Bu tip yazılar uygun görüldüğü takd irde
yayın lan m a için değerlen dirilm e ye alınabilir. Toplantı basın bültenleri veya
basın açıkla m alarının
de ğe rlen dirm e ye alınm ası da aynı şekilde bu kuralı bozmaz. A ncak bunlar fazla m iktarda ve ayrıntılı
verilerle ve yazının tab lo ve şekillerinin kopyaları ile genişletilm em iş olm alıdır. H erhangibir yazı bir yayın
organı editörüne gönderilirken bu çalışm a ile ilgili daha önceki benzer baskılar ve varsa aynı m akalenin
daha önce başka yayın org an larına gönderilen diğer taslakları bildirilm elidir. A yrıca çalışm ada sözü geçen
vaka ve deneklerle ilgili daha önce başka bir yayın yapılm ışsa bu da belirtilm elidir. Bu tü r önceki yayın lar
yeni yazıda referans olara k gösterilm elidir. Daha önceki aynı, benzer ya da ilgili basım ların bir örneği de
editöre gönderilen m ektuba eklenerek editörün konuyu ne şekilde ele alacağına karar verm e sine yardım
edilir.
Eğer ya za rla r te kra r veya çifte basım kuralını çiğner, çiğnem eye teşebbüs eder, ya da yukarıda
açıklanan du rum la rda söz edilen bilgiyi verm ezlerse ilgili süreli yayın editöründen uygun bir karşılık
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beklem elidirler. En azından derhal yayının reddedilm esi durum uyla karşıla şılaşa bilirle r. Eğer ed itör yayın
aşa m asınd a bu kuralın çüğnendiğinin farkında değilse ve yazı yayınlanm ışsa, te kra r veya çifte basım
olduğu en yakın sayıda b ild irilir ve bu bildirim için yazara önceden bilgi verilm eye bilir. Bu bildirim ile
b irilikte ya yın la n m a k için yazardan bu konu ile ilgili açıklam a istenebilir, ya da istenm eyebilir.
G ön derilm iş, kabul edilm iş, ancak henüz yayın lan m am ış bir m akaledeki bilgilerin önceden açıklanm ası
(ge ne llikle kitle illetişim araçları yoluyla ) birçok derginin basım po litika la rın a aykırıdır. Çok ender
d urum larda, süreli yayın organı editörünün izni ile, kısıtlı olarak bazı bilgilerin önceden açıklanm ası
m üm kün olabilir. Ö rneğin to p lu m sağlığı için tehlike yaratan önem li bir olaya karşı top lum u u ya rm ak gibi.

Kabul edilebilir ikincil basım
B ir yayının ikinci kez, aynı ya da başka bir dilde özellikle başka ülkelerde yayın lan m ası kabul e d ile bilir
ve yararlı olabilir. A nca k bu durum da aşağıdaki şartların bulunm ası gereklidir:
B asım yapılan her iki derginin editörlerinin haberi olm alı, ikinci kez yayın yapılan derginin editörüne orijinal
yazının bir nüshası, fotokopi, ayrıbaskı veya yazı şeklinde teslim edilm elidir.
B irincil yayının önceliğine dikkat edilm eli, iki yayım arasında en az bir hafta ara olm alıd ır. A nca k iki yayın
organının editörlerinin her ikisinin de m utabakatı ile bu süre aranm ayabilir.
İkinci yayın birinciden farklı bir grup veya okuyucu kitlesine hitap etm elidir. G enellikle basit bir çeviri
yeterlidir.
ikinci yayında ilk basım ın bilgi, veri ve yoru m ların ı tü m ü yle aynı olarak yansıtm alıdır,
ikinci yayının kapak sayfasında okuyucu, m eslekdaş, ve do küm antasyon yapan kuruluşların
bilgisin e su n u lm a k üzere yazının daha önce kısm en ya da tü m ü yle yayın lan m ış olduğunu bildiren ve
kaynağı gösteren bir dipnot bulunur. Uygun bir dipnot örneği şu şekilde olabilir: " Bu yazı daha önce ilk
defa [süreli yayın organı adı ve referans]' da bildirilen çalışm anın sonuçlarına da yan ılarak ha zırlan m ıştır. "
Bu şekilde ikincil yayına izin verilm esi ücretsiz olm alıdır.

Hastaların m ahrem iyet haklarının korunması
T üm h a sta la r gizli kalm a hakkına sa h ip tirle r ve bilgili izin alınm adan g izlilik bozulam az. Yazılı tasvirlerde,
fo to ğ ra fla rd a ya da soya ğa çlarınd a hastanın tan ın m asını sağlayacak bilgile r yer a lm am alıd ır. Bu bilgilerin
ve rilm e si b ilim se l nedenlerle gerekli ise hastanın kendisinden (ya da da veli veya vasisind en ) yazılı izin
alın m ası şarttır. Bu iznin alınm ası yayın lan aca k yazının son şeklinin bir örneğinin ilgili kişi ta rafınd an
bizzat g ö rülm e sin i de içerir.
Hastayı ta n ım la y a c a k bilgi gerekli değilse verilm em e lid ir. A nca k kişinin an o n im liğ in i sağlam a am a cıyla
hasta ile ilgili ve rile r d e ğ iştirilm e m e li ve yanlış bilgi verilm em e lid ir. H astaların ta n ın m a m a sın ı ta m olarak
sa ğ la m a k çok zor, bazı d u rum la rda im ka nsız olabilir. Ş üphede kalınan durum la rda yazılı iznin alın m ası
önerilir. Ö rneğin fo to ğ ra fla rd a hastaların gözünün m askelenm esinin yeterli korunm a sağ la m adığı kabul
edilir.
H astadan yazılı ve bilgi verilere k izin alın m asının gerekli olduğu ilgili süreli yayının yazarlara bilgi
bö lü m ünd e be lirtilm elidir. Böyle bir izin alınm ışsa, yayınlanan yazıda bu durum belirtilm elidir.

YAZININ SUNULMASI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Teknik kuralların özeti
Y azının tü m bölü m leri çift aralıklı olarak yazılm alıdır.
Y azının her bölüm ü yeni bir sayfa ile başlam alıdır.
M akalenin akışı boyunca b ö lü m le r şu sıra ile yer alm alıdır:
K apak sayfası, özet, an ah ta r kelim eler, metin, teşekkür, kaynaklar, ta b lo la r (her biri ayrı bir sayfada),
resim ve ta b lo altyazıları.
R e sim le r 203 x 254 m m ( 8 x 1 0 in) boyutlarından daha büyük olm am alıd ır.
Daha önce yayın lan m ış m ateryaldeki bilgileri kullanm a iznini ya da insan deneklerin ta n ın m a sın ı
sağ la yabile cek foto ğ ra fla rın ku lla n ılm a sın a olanak tanıyan izin belgesi ilşikte sun ulm alıdır.
C o pyrig ht hakkından vazg eçm e ve devretm e ile ilgili belgeler ve diğer fo rm la r ilişikte sun ulm alıdır,
istenen sayıda kopya gönderilm elidir.
G önderilen her şeyin en az bir örneği yaza rla r tarafınd an m uhafaza edilm elidir.

Yazının hazırlanması
G özlem sel ve deneye dayanan m aka le ler her zam an olm am akla beraber genellikle G iriş, Y öntem ve
T a rtışm a gibi b ö lü m le r içerirler. Ç ok uzun m akalelerde bu bölüm lerin de kendi içinde alt başlı karı ola b ilir
Bu alt b a şlıkla r özellikler so n u çla r ve ta rtışm a bölüm lerinde yer alabilir. D iğer yazılarda, örneğin vaka
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bildirim leri, derle m e le r ve başyazılar başka düzenler gerektirebilir. Daha fazla bilgi için ilgili m ecm uaya
başvuru lm alıd ır.
Yazı 216 x 279 m m (8 1/2 x 11 in) veya ISO A4 (212 x 297 m m ) boyutlarında beyaz birinci ha m ur
kağıda daktilo edilm eli veya basılm alıdır. Kenarlarda en az 25m m boşluk kalm alıdır. Kağıdın sadece bir
yüzüne daktilo ile yazınız. Tüm yazı boyunca, başlık sayfası, özet metin, teşekkürler, kaynaklar, ta b lo la r
ve resim alt yazıları dahil, iki aralıklı daktilo ediniz.Aşağıdaki bölüm lerin her biri yeni bir sayfa ile
b a şla m a lıd ır B aşlık sayfası, özet ve anahtar kelim eler, metin, teşekkür, kaynaklar, her tablo, resim alt
yazıları. S ayfaları başlık sayfasından başlayarak num aralayınız. Sayfa num araları her sayfanın sağ üst
veya sağ alt köşesine konulm alıdır.

Disketlerdeki taslaklar
Bazı süreli yayın organları, son değerlendirm eye alınıp kabul edilm e aşam asında bulunan yazıların
elektronik form da ki (diskette) bir örneğini de isterler. Çeşitli kelim e işlem form atla rı ya da tekst (ASC II)
dosyaları kabul edilir.
Bu şekildeki disketler yayın organına sunulm adan önce yaza rla r aşağıdaki konuların yerine
getirild iğ ind en em in olm alılardır: Disketteki m akalenin basılm ış bir örneği de disketle birlikte verilm elidir.
Diskete yazının sadece en son şekli konulm alıdır.
D isketteki dosya adı belirtilm elidir.
Disket dosya form atı ve dosya adını belirten bir etiketle etiketlendirilm elidir.
K ullanılan yazılım ve donanım hakkında bilgi verilm elidir.
Y aza rla r kabul e d ile bilir form atları, dosya adlandırm a için tercih edilen özellikleri, kaç kopya istendiğini
ve diğer ayrıntıları ilgili süreli yayının yazarlara bilgi bölüm ünden öğrenm elidirler.

Kapak sayfası
K apak sayfası (ba şlık sayfası) aşağıdakileri içerm elidir:
a) M akalenin başlığı (kısa fakat yeterli bilgiyi verici nitelikte olm alıdır);
b) Her yazarın bilinen ism i ve taşıdığı en yüksek akadem ik ünvan ile bağlı bulunduğu bilim sel kuruluş;
c) Ç a lışm an ın atfed ilm e si geıeken bölüm veya kuruluşların isim leri;
d) M evcut ise feragatnam eler;
e) M akale ile ilgili yazışm alardan sorum lu olan yazarın isim ve adresi;
f) A yrıbaskı isteklerinin yönle ndirilm e sinin gerekli olduğu yazarın isim ve adresi, ya da ayrıbaskı
sağ la nam a yaca ğını belirleyen açıklam a;
g) Sayfanın altında en fazla 40 karakter uzunluğundaki altsa tır veya m akale göstergesi.

Yazarlık
Y aza rla r arasında ism i geçen tüm şah ıslar yaza rlık şartlarını yerine getirm elidirler. Y azarların sıralam ası
tüm yaza rla rın aralarında anlaşm aları ile belirlenm elidir. Her yazar çalışm a da yeterli düzeyde yer alm ış ve
m akale içeriğinin soru m luluğ un u yüklenebilecek durum da olm alıdır.
Y aza rlık şu şartla rın sağlanm ası ile m üm kündür:
a) Ç a lışm an ın planlanm ası, verilerin top lan m ası veya sonuçların değerlendirilm esi ve yorum lanm ası;
b) M akalenin ilk m üsvettesini ha zırlam a k veya var olan bilim sel içerik açısından m akalenin eleştirel
değerlendirm esi;
c) M akalenin yayın la n a ca k son şeklini belirlem ek ve onaylam ak.
Bu sayılan (a), (b) ve (c) şartların tüm ün ün sağlanm ası önem lidir. Sadece m ali kaynak bulunm ası veya
veri to p la n m a sın a katılım yeterli değildir. Ç a lışm an ın son uçland ırılm a sı için, an ah ta r rol oynayan her
bölüm en azından bir yazarın sorum luluğ un da olm alıdır.
Son yılla rda gitg id e daha fazla sayıda
çok m erkezli çalışm a yap ılm akta ve bu nedenle yazar sayısı
a rtm a kta d ır.Ç a lışm a d a yaza r olarak gösterilen kişilerin tüm ü, ister başlığın altında, ister dip not olarak
be lirtilm iş olsun, yukarıda belirtilen ölçütlere uygun olam alıdır. Bu ölçütlere uygun olm ayan grup üyeleri,
te şe kkü r bö lü m ünd e ya da ek bölüm açıla rak burada belirtilm elidir. İsim lerin sırası tüm yazarların ortak
kararıyla sap tanm a lıdır. Bu sıralam a değişik şekillerde yapıldığından, anlam ının kavranm ası her zam an
m üm kün o lm aya bilir. Y azarlar gerek görürlerse bu sıralam anın ne anlam a geldiğini bir dipn ot olarak
belirtebilirler. A n ca k yazarların bilm esi gereken bir nokta, kaynak olarak gö sterim in de birçok dergide yazar
sayısının kısıtla nd ığ ıd ır. A m erikan Ulusal Tıp K ütüphanesi (NLM ) M ED LIN E'da sadece ilk 24 yazarı ve
son yazarı listelem ektedir.
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Özet ve anahtar kelimeler
ikinci sayfada bir özet bulu nm alıd ır, (yapışız özetler için 150 kelim eden, yapılı özetler için 250 kelim eden
fazla o lam a yacak şekilde) Özet, çalışm a veya ara ştırm an ın am açlarını, ana işlem leri, deneklerin veya
deney hayvanlarının seçim yöntem ini, gözlem ve analiz m etodlarını, ana bulguları (verileri ve ista tistik
an la m lılığ ın ı da verecek şekilde) ve sonuçlarını yan sıtm a lıdır. Ç alım anın yeni ve önem li yönlerini
vu rg u la m a lıd ır. Ö zetin altında 3-10 adet kelim e veya kısa kelim e grubu, a n ah ta r kelim eler olarak be lirtilir
ve özetle beraber ba sılara k m akalenin indekslenm esine yardım cı olur.ln dex M edicus'un tıbbi konu
başlıkları (M cS h) listesinde yer alan te rim le r kullanılm alı; uygun terim bu listede yoksa yeni veya
kullanılan terim seçilebilir.

Giriş
M akalenin am acını açıklayınız. Konu ile en yakından ilgili kaynakları veriniz ve konuyu ayrıntılı olarak
tekrarlam a yın ız. B ildirilen ça lışm a la rın veri ve sonuçlarını bu bölüm de iletm eyiniz.

Yöntem
G özlem veya deney yapılan denekleri (ha sta la r veya hayvanlar ve kontrol gru pları) açıkça tan ım la yınız.
Y öntem leri, kullanılan m alzem eyi (im a latçının isim ve adresini parantez içinde vererek) yeterli derecede
ayrıntılı olarak belirtiniz. Böylece başka ara ştırm acıla rın da benzer ça lışm a la r ya p m alarına olanak
sağlanacaktır. Y erleşm iş yön tem le ri kaynak vererek bildiriniz (İsta tistiki yön tem le r dahil). Y ayın lan m ış,
an cak iyi bilinm eyen y ö n te m le r için kaynak verip kısaca açıklayınız. Daha önce ku lla n ılm a m ış yöntem leri
ise ayrıntılı olarak açıklayınız. K ullanılan tüm drog ve kim yasal m addeleri je n e rik isim (ler), doz ve veriliş
yön tem i (yön te m le ri) ile belirtiniz.
G eniş çaplı, rastgele örn eklem e ile yapılan klinik çalışm a la rın bildirim le ri tüm ana çalışm a elem anları
hakkında ayrıntılı bilgi verm e lid ir. Bu elem a nla r arasında protokol (çalışm a popülasyonu, araya girm eler,
m aruz kalm alar, sonuçlar, istatistikse l analiz için kullanılan m etodlar), m üdahalenin yap ılm ası (rastgele
örn eklem e m etodu, tedavi grupları arasındaki kullanılan drog fa rklılığ ın ın gizlenm esi) ve m askelem e
yöntem i (körlem e) vardır.
D erlem e gönderen yaza rla r ilgili verileri bulm a, seçm e, ayıklam a ve sentezlem e için kullan ılan yön tem le ri
açıklayan bir bölüm koym a lıdırla r. Bu yön tem le r özette de anlatılm alıdır.

Etik
İnsan deneklerde yapılan denem eleri bildirirken, uygulanan yön tem le rin ilgili insan deneyleri sorum lu
kom ite sin in (ulusal ya da bölgesel) etik standartları ile, 1975 Helsinki D eklerasyonu ve bunun 1983' deki
ilaveleri ile uyum lu olup olm adığını
belirtiniz. Hasta isim lerini, isim baş harflerini ve hastane kayıt
num ara larını, özellikle resim li bildirile rde kullanm ayınız. H a yvan lar üzerinde yapılan deneyleri bildirirken
kurum un, ulusal deney konseyinin ya da ulusal kanunların hayvan deneyleri ile ilgili kura lla rın a uyulup
uyu lm a dığını belirtiniz.

İstatistikler
U ygulanan istatistike sel yön tem le ri yeterli ayrıntıda anlatınız. Bu anlatım konuyu bilen bir okuyucunun
o rijin al ve rile r elinde olduğu takdirede bildirilen sonuçları d o ğru laya bilm esini sağ la yacak ayrıntıda
olacaktır. M üm kün olan d u rum la rda bulgular nicel halde sunulm alı ve uygun hata veya g ü ven irlik
be lirte çlerini beraberinde b u lu ndu rm alıd ır. Sadece istatistiksel hipotez testle rini kullan m aktan kaçının.
Ö rneğin sadece P değerlerini ku lla n m a k önem li nicel bilginin verilm esini engeller, deneklerin öze llikle rini
ve uyg un luklarını tartışın. R astgele örneklem seçilişinin nasıl yapıldığını, kör çalışm a düzeneğinin nasıl
sağ landığını açıklayın. Ç a lışm ad a tedavi kom p lika syon ların ı bildirin. G ösle m le rin sayısını verin.
G özlem den kayıpları (örneğin klinik bir çalışm ada çalışm a da n ayrılan denekleri) bildirin. Ç a lışm a
düzeneği ve uygulanan istatistikse l yöntem için standart eserler (sayfa num araları ile) kaynak gösterilm eli,
benzer başka ça lışm a la rıya da söz konusu m etodun veya yöntem in ilk defa b ildirild iğ i çalışm a la rı kaynak
gösterm eden kaçın m a lıdır. K ullanılan genel b ilgisaya r program ları belirtilm elidir.
Y ön tem in genel bir açıkla m a sın ı Yöntem bölüm ünde yapınız. S on uçlar bö lü m ünd e ve rile r özetlenirken
bu nlar değerlen dirm e k için kullanılan istatiksel yön tem le r bildirilm e lid ir. S adece çok gerekli olan ta b lo ve
re sim le r kullan ılm alı. G ra fikle ri çok bölüm lü büyük ta b lolara a lte rna tif olara k düşünün. Aynı ve rile rle hem
tablo, hem grafik yapm ayın, ista tistikse l terim leri, kısaltm aları ve sem bolleri açıklayınız.
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Sonuçlar
Ç a lışm an ın sonucunu metin, ta b lo la r ve resim lerdeki m antıksal dizin ile belirtiniz. Tablo ve resim lerdeki
tüm verileri resim lerde tekrarlam a yın ız, sadece önem li olanları vurgulayınız ve özetleyiniz.

Tartışma
Ç a lışm an ın yeni ve önem li yönlerini ve bunlardan çıkan sonuçları tartışınız. G iriş ve sonuç bö lüm lerindeki
tüm veri ve diğer bilgileri ayrıntılılı olarak bu bölüm de tekrarlam ayınız. Sonuçların anlam ını ve
sınırlam a la rın ı, ayrıca ileride yapılabilecek ça lışm a la r için taşıdığı değeri bu bölüm de tartışınız, ilgili ve
yakın ça lışm a la rla çalışm anızın benzer ve ayrı olan noktalarını karşılaştırınız.
Varılan sonuçları çalışm anın am a çla rıyla ilişkilendiriniz. Fakat elde edilen verilerle doğrudan bağlantılı
olm ayan sonuç ya da yargılara varm a kta n kaçınınız. Ö zellikle, doğrudan ekonom ik veri top lan m adıysa ve
bu yönde analizler yapılm adıysa, ekonom ik avantaj ve m asraflarla ilgili sonuçlar ve yargılarda
bulunm aktan kaçın ılm a lıdır. S o n uçland ırılm a m ış çalışm alara a tıf yapm aktan kaçınılm alıdır. Yeni
hipotezlerinizi belirtiniz; ancak bunların yeni hipotez olduğunu m utlaka belirtiniz. Gereken durum larda
önerlerinizi sırala yab ilirsiniz.

Teşekkür
M akalenin uygun bir yerinde (başlık sayfası, dipnot veya m etnin sonunda; ilgili derginin kurallarına
bakınız) bir veya bir kaç cüm le ile:
a) Kişilerden veya m eslekdaşlardan çalışm a için gelen, ancak yazarlık derecesini bulm ayan katkıları
(örneğin bölüm başkanının genel desteği);
b) T eknik açıdan yapılan yardım lar;
c) Maddi ve te kn ik açıdan yapılan katkılar ( bu katkıların cinsini belirtm ek suretiyle);
d) Ç ıkar çatışm asına yol açabilecek ilişkilerden bahsedilm elidir.
Yazının h a zırlan m asına bilfiil zihinsel olarak katılan, ancak katılım ı yaza rlık derecesini bulm ayan kişiler
belirtilebilir, aldıkları görev ve yaptıkları katkı açıklanabilir. Ö rneğin "b ilim sel danışm an",
"ça lışm anın
gözden ge çirilm esi", "veri toplam a", "klinik deneye katılm a". Bu kişilerden isim lerinin yayın lan m ası için izin
alınm alıdır. İsm en teşe kkür edilen veya katkıda bulunduğu bildirilen kişilerden
yazılı izin alınm ası
yazarların soru m luluğ un dad ır. Zira oku yucu lar çalışm anın, çalışm a veri ve sonuçlarının bu kişlerce de
onaylandığını düşüneceklerdir.
T eknik Y ardım , diğer katkıları bildiren paragraflardan ayrı bir paragrafta belirtilm elidir.

Kaynaklar
Kaynakları, yazıda ilk a tıf yapıldığı sıra ile num aralayınız. Yazıda, tablolarda veya alt yazılarda a tıf yapılan
kaynakları parantez içinde num aralayınız. Sadece tab lolarda ve alt yazılarda sözü edilen kaynaklar o tablo
veya resim den yazı içinde ilk kez söz edildiği yere göre kaynaklar arasındaki sırasını alır.
K aynaklar örneklerdeki gibi yazılm alıdır. B unlar ABD M illi Tıp Kütüphanesi' nin (NLM ) Index M edıcus' ta
uyguladığı kalıplara göre hazırlanm ıştır. Dergi isim leri Index M edicus1taki stil ile kısaltılm alıd ır. Bunun için
" Index M ed icu s' ta listelenen dergilerin listesi" ne bakınız. Bu liste adı geçen kütüphane tarafından her yıl
ayrı bir yayın olarak basıldığı gibi Index M edicus' un O cak sayısında da bir liste olarak verilm ektedir.
Ayrıca bu liste NLM' in web sayfasından ( h ttp ://w w w .n lm .n ih .g o v) elde edilebilir.
M üm kün olduğunca " kişisel haberleşm e" şeklinde kaynak gösterilm em eli; sadece yayın için çok önem li
olan bir bilgiyi içeriyorsa ve başka bir kaynaktan bu bilgi elde edilem iyorsa kullanılabilir. Bu durum da ilgili
kişinin ism i ve haberleşm enin tarih i m etin içinde parantez içinde belirtilm elidir. Yazı içinde bu şekilde yazılı
ha berleşm elere a tıf yap ılab ilse de sözlü haberleşm elere a tıf hiçbir durum da yapılam az. Bilim sel m akaleler
için, ya za rla r kişisel bir haberleşm enin kaynağından bu haberleşm eyi yayında kullanm a iznini ve
haberleşm edeki bilginin doğruluğunu on aylayan yazılı belge alınm alıdır.
K aynaklar yaza rla r tarafınd an orijinal m etinlerden kontrol edilm elidir. Kaynakların verilm esinin doğru
şekilleri aşağıdaki örneklerde gösterilm ektedir. Bu belgenin (V ancouver şekli) kabul ettiği kaynak gösterim
tarzı NLM' in veri tab anları için kullandığı tarzı (ANSI şekli) ile büyük oranda benzeşir. İki şeklin de ğişiklik
gösterdiği n o kta la r ayrıca be lirtilm iştir.

Süreli Yayın Makalesi
1. Standart süreli yayın makalesi
İlk altı ya za r ism i yazıldıktan sonra ve ark. ekleyiniz (Not NLM şim di 25. yazara kadar listelem ekte; eğer
25 yazardan fazla varsa, ilk 24 ünün ism ini listeleyerek sonra ve ark. eklem ektedir).
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Vega KK, Pina I, K revsky B. Heart transp la ntatio n is associated w ith an increased risk fo r pa ne reato biliary
disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1; 124 (11): 980-3.
Seçenek olarak, eğer bir süreli, bir cildi boyunca sayfa sayıları süre klilik gösteriyorsa (çoğu tıb bi süreli
yayında oldupu gibi) ay ve sayı num araları yazaılm ayabilir. (Not: T u ta rlılık için, bu seçenek "tek tip
kura lla r" da yer alan tü m örneklerde kullanılm ıştır. NLM bu seçeneği kullanm az).
Vega KK, Pina I, K revsky B. Heart transp la ntatio n is associated with an increased risk fo r panereato biliary
disease. A nn Intern Med 1996 Jun 1; 124 (11): 980-3.

Altı yazardan fazla
P arkin Dm, C laytonD , B lack RJ, M asuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Chilhood le ukaem ia in Europe after
Chernobly: 5 year follw -up . Br J C ancer 1996; 73:1006-12.

2. Yazar olarak kuruluş
The C ardiac Society of A ustra alia and New Zealand.
perfo rm an ce guidelines. Med J A u st 1996; 164:282-4.

C linical exercise stress testing.

S afety and

3. Yazar olmayan ya da bildirilmeyen makaleler.
C ancer in South A frica [editorial], S A fr Med J 1994; 84:15.

4. İngilizce olmayan makaleler
(Not: NLM köşeli parantez içerisinde başlığın İngilizce çevirisini verir ve o dili belirten kışlatm ayı da ekler).
R yder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. B ilateral infra pa te lla r seneruptur hos tidlige re frisk kvinne. T id sskr
Nor Laegeforen 1996; 116:41-2.

5. Eki olan ciltler
Shen HM, Z hang QF. R isk assesm ent of nickel earcinogenicity and occupational lung cancer. E nviron
Health P erspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.

6. Eki olan sayılar
Payne DK, S ullivan MD, M assie MJ. W om en 's psychological reactions to breast cancer. Sem in O ncol
1996; 23 (1 Suppl 2): 89-97.

7. Bölümü olan ciltler
Ozben T, N acitarhan S, T unce r N. Plasm a and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes m ellitus.
A nn Clin B iochem 1995; 32 (Pt 3): 303-6.

8. Bölümü olan sayılar
Poole GH, M ills SM. O ne hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z
Med J 1994; 107 (986 Pt I): 377-8.

9. Cildi olmayan sayılar
T uran I, W re d m a rk T, F ellander-T sai L. A rthrosco pic ankle arthrodesis in rheum atoid arthritis. Clin O rthop
1995; (320): 110-4.

10. Sayı ve cilt numarası olmam a durumu
Brow ell DA, Lennard T W . im m u n o lo g ic status of the cancer patient and the effects of blood tra n sfu sio n
on a n titu m o r responses. C urr O pin Gen Surg 1993: 325 -33.
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11. Sayfa numaralarının R o n a rakamları ile verilmiş olduğu durumlar
Fisher GA, S ikişe Bl. Drug resistance in clinical oncology and hem atology. Introduction. H em atol O ncol
Clin. North A m 1995 Apr;9 (2): xi-xii.

12. Yazı tipinin gereksinim olduğunda belirtilmesi.
E nzensberger W , Fischer PA. M etronom e in Parkinson's disease [letter]. Lancet 1996; 347:1337.
C lem ent J, De B ock R. H em atological com plations of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract]. Kidney Int
1992; 42:1285.

13. Geri çekilmeyi içeren makale
G arey CE, S chw arzm an AL, Rise ML, Seyfried TN. C eruloplasm in gene defect associated w ith epilepsy in
EL m ice [retractio n of G arey CE, S chw arzm an AL, Rise ML, Seyfried TN. In: Nat G enet 1994; 6:426-31 [.
Nat G enet 1995; 11:104.

14. Geri çekilen makale
Liou Gl, W a n g M, M atragoon S. P recocious IRBP gene expression during m ouse developm ent |retracted
in Invest O ph th alm o l Vis Sci 1994; 35:3127], Invest O pthalm ol Vis Sci 1994; 35: 1083-8.

15. Basılmış düzeltmesiyle birlikte makale
H am lin JA, Kahn AM. H erniography in sym ptom a tic patients follow ing ingunial hernia repair [published
erratum appears in W e st J Med 1995, 162:278], W e st J Med 1995; 162:28-31.

Kitaplar ve diğer monograflar
(Not: Bir önceki V ancouver stilinde yan lışlıkla yayın evi ve yazar arasına virg ül yerine noktalı virgül
ku lla n ılm ıştır.)

16. Bireysel yazar (lar)
R ingsven MK, Bond D, G eron tolo gy and leadership skills for nurses. 2nd ed. A lbany (NY): D elm ar
P ublishers; 1996.

17. Editör(ler), düzenleyen (ler) yazar
N orm an IJ, Redfern SJ, editors. M ental health care fo r elderly people. New York: Churchill Livingstone;
1996.

18. Yazar ve basımcı olarak kurum
Institute o f M edicine (US). Looking at the future of the M edicaid program . W ashing to n (DC): The Institute;
1992.

19. Kitap bölümü
(Not: bir önceki V an cou ver stilinde sayfa num arasından önce p yerine iki nokta üstüste
k ullan ılm aktayd ı).
P hilips SJ, W h is n a n t JP. H ypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. H ypertension
pathophysiology, diagnosis, and m anagem ent. 2nd ed. New York: Raven Press, 1995. p. 465-78.
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20. Konferans bildiri özetleri
K im ura J, S hibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10 th
International C ongress of EM G and C linical N europhysiology; 1995 O ct 15-19; Kyoto, Japan. A m sterda m :
Elsevier; 1996.

21. Konferans bildirisi
Bengtsson S, S olheim BG. E nforcem ent of data protection, pr.vacy and security in m edical inform atics. In:
Lun KC, D egoulet P, P iem m e TE, R ienhoff O, editors. M EDINFO 92. Proceeding of the 7 th W o rld
C ongress o f M edical Inform atics; 1992 Sep 6-10; G eneva Switzerland. A m sterdam : N orth-H olland; 1992.
p. 1561-5.

22. Bilimsel veya teknik rapor
Destek/mali katkı veren kurumun hazırladığı
S m ith P, G ollad ay K. P aym ent fo r durable m edical equipm ent billed during skilled nursing fa cility stays.
Final report. D allas (TX): Dept, o f H ealth and H um an Services (US), O fficw o f E valutaion and Inspections;
1994 Oct. R eport No: H H S IG O E I69200860.

Uygulayıcı kurum tarafından yapılan
Field MJ, T ranquada RE, Feasley JC, editors. Helath services research: w o rk force and educational
issues. W ashing to n: N ational A cad em y Pres; 1995. C ontract No: A H C P R 282942008. S ponsored by the
A ge ncy fo r H ealth Care P olicy and Research.

23. Doktora tezi
K aplan SJ. P ost-h ospita l hom e health care; the elderly's acces and utilization [disse rta tion ], St. Louis
(M O ): W a sh in g to n Univ.; 1995.

24. Patent
Larsen CE, T rip R, Johnson CR, inventors; N ovoste Corporation, .assignee. M ethods fo r procedures
related to the electrop hysio lo gy of the heart. US patent 5, 529,067. 1995 Jun 25.

Diğer basılmış doküman
25. Gazete makalesi
Lee G. H ospita liza tion s tied to ozone pollution:
W a sh in g to n Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (co l.5).

study estim ates 50.000 ad m issio ns annually.

26. Görsel işitsel materyal
H IV +/A ID S : the facts and the future (videocassette).
St. Louis (M O ): M osby-Y ear Book; 1995.

27. Resmi doküman
Kanun
P reventive Health A m e n d m e n ts o f 1993, Pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993).

Kanun tasarısı
M edical Records C o n fid e n tia lity A ct of 1995, S. 1360, 104th Congç, 1st Sess. (1995).

Yönetm elikler ve benzerleri
Inform ed Consent, 42 C. F.R. Sect. 44I-257 (1995).
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Zabıtlar
Increased Drug Abuse, the Im pact on the N ation's Em ergency Room s: H earings before the S ubeom m . on
H um an Resources and Intergoverm ental R elations of the House C om m , on G overm ent O perations, 103rd
Cong., 1st Sess. (M ay 26, 1993).

28. Harita
North C atolina. T ube rculosis rates per 100.000 population, 1990 dem og raph ic map. Raleigh: North
C arolina Dept, of Environm ent, Helath, and N atural Resources, Div. of Epidem iology; 1991.

29. Dini yayınlar
The H oly Bible. King Jam es version. G rand Rapids (Ml): Zondervan P ublishing House; 1995. Ruth 3: 118.

30. Sözlük ve benzer referanslar
S tedm an's m edical dictinory. 26 th ed. Baltim ore: W illia m s & W ilkins; 1995. Apraxia;

p. 119-20.

31. Klasik doküman
The W inter's Tale: act
Rex; 1973.

5, scene 1, lines 13-16. The com plete w orks of W illia m Shakespeare. London.:

Basılm am ış doküman
32. Basımda
Leshner A l. M olecu lar m ech an ism s o f cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1997.

Elektronik doküman
33. Elektronik form atta süreli yayın makalesi
M orse SS. Factors in the em ergence of infectious disaease. Em erg Infect Dis [serial online] 1995 Jan -M ar
[cited 1996 Jun 5]; 1 (1): 24 [screens]. A vaila ble from : URL: http.//w w w .c d c .g o v/n cid o d /E ID /e id .h tm .

34. Elektronik form atta monograf
CDI, clinica l d e rm atology illustrated [m onograph on CD -R O M ], Reeves
M ultim edia G roup, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.

JRT.

M aibach

H.

CM EA

35. Bilgisayar yazılımı dosya
H e m od ynam ics III: the ups and dow ns of hem odynam ics [com pu ter program ]. Version 2.2. O rlando (FL):
C om puterized E ducational S ystem s; 1993.

Tablolar
Her tab loyu ayrı bir sayfaya iki aralıklı olarak daktilo ediniz. Tabloları fo to ğ ra f olarak verm eyiniz. Yazıda
bahsediliş sırasına göre tab loları num ara layıp kısa bir başlık veriniz. Her kolon için kısa bir başlık veriniz.
A çıklayıcı bilgile ri ve stan dart olm ayan kısaltm aları dipnot olarak veriniz. D ipnotlar için şu sem bolleri sıra

f, *,

U **,

ile k u lla n ın ız :* ,
§ , ||,
++, ttT ablo içinde yatay ve dikey çizg ile r kullanm ayınız.
Her tab lod an m etinde söz edilm elidir. Başka yayın lan m ış veya yayın lan m am ış kaynaklardan veriler
kullan dığın ız ta kd ird e ilgili çalışm a nın sahiplerinden izin alınm alı ve bu belirtilm elidir.
M etnin uzunluğu ile ilişkili olarak çok fazla sayıda tablo konulm ası dizgi ve sayfa yapısı düzenlem ede
zorlukla ra neden olabilir. Taslağınızı göndereceğiniz süreli yayının sayılarını inceleyerek her 1000
kelim eye yaklaşık kaç ta b lo kon ulabild iğini saptayın.
Yayın editörü önem li ek bilgile r içeren, ancak basım ı sorun yaratabilecek fazla tab loların bir a rşiv servisine
de po lan m asını, ya da bunların yazarlardan elde edilebilecek şekilde hazır bu lu ndu rulm asını önerebilir. Bu
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durum da m etinde, durum u bildiren bir not bulunur. Bu şekilde değe rlen dirilm e sini istediğiniz tab lolarınızı
da m etin le birlikte ayrıca gönderiniz.

Şekil ve resimler
İstenen adette ta m re sim ler yazı ile birlikte gönderilm elidir. Ş ekiller profesyonel olara k çizilm eli veya
fotoğrafı çekilm elid ir; el yazısı veya daktilo ile şekil üzeri yazıla r bu lu nm am a lıdır. O rijin a l şekiller,
röntg en ler ve diğer m aterya li değil bunların parlak siyah-beyaz fotoğ raflarını gönderiniz. G enellikle
127x173 m m bo yutla rın da fo to ğ ra fla r uygundur (fo to ğ ra f boyutları 203x 254 m m 'den büyük olm a m a lıd ır).
Harfler, n u m a ra la r ve se m b o lle r belirgin olm alı ve baskı için ufa itıldığınd a da okunabilecek büyüklükte
o lm alıd ır. A ç ık la m a la r ve b a şlıkla r resim altı yazılarda verilm eli, resim içinde verilm em e lid ir.
Her şeklin arka sın da şekil num arası, yazar ism i ve şeklin üst tarafını belirten bir etiket y a p ıştırılm ış
olm alıd ır. Ş ekillerin arkasına yazı yazm ayınız, ataş ile fotoğrafı büzüştürm eyiniz.
F o to m ikro g ra fla rın içinde ölçek bu lu nm alıd ır. F otom ikro gra fta kullanılan sem bol, ok ve h a rfler resm in arka
plan ıyla kon tra st yap m alıd ır.
K işilerin resm i kullanılacaksa, ya kişiler tan ın am am a lı, ya da kişiden fotoğ rafın ı ku lla n m a k için izin
alın m alıd ır.
M etin içinde söz edildiği sıra ile şekiller nu m ara lan m alıd ır. Daha önceden b a sılm ış bir resim kullan ılıyorsa
o rijin al kayn ak b ild irilm e li ve sahibinden yazılı izin alın m alıd ır. Y azar veya neşriyatçı kim olursa olsun izin
alın m ası şarttır.
Renkli re sim ler için; ilgili süreli yayının renkli negatifleri, po zitif dia veya yansılar, ya da renkli b a sılm ış
fo to ğ ra f mı istediğinin öğren ilm e si gereklidir. R esim le birlikte hangi bölüm ün basılacağını gösteren bir
ta s la k resim editöre yard ım cı olacaktır. Bazı dergiler sadece yazar ortaya çıkan ek m esrafı ödediği
ta kd ird e renkli resim leri basm aktadır.

Şekil alt yazıları
Şekil ve g ö ste rim le r için alt yazıları iki aralıklı olarak ayrı bir sayfaya daktilo edin ya da basıp, şekillerin
sırasına göre bu başlıkları arap rakam ları ile num aralayınız. Şekillerin b ö lü m lerini b e lirtm e k için sem bol,
ok, sayı veya ha rfler kullan ılm ışsa, bunların her biri alt yazıda ayrı ayrı açıkla nm a lıdır. F o to m ikro g ra fla rd a
ölçek ve boyam a yön tem i açıkla nm a lıdır.

Ölçüm birimleri
Uzunluk, yükseklik, a ğ ırlık ve hacim gibi ölçüm le r m etrik birim le rde (m etre, kg, litre veya bunların desim al
ka tla rı) ve rilm e lid ir. Beden ısıları san tigra t olarak, kan basınçları m ilim e tre civa olara k ve rilm elidir.
H e m a to lo jik ve klin ik kim ya ölçüm le ri SI birim le rine göre verilm elidir. Editörler, bunlara ek o lara k SI
olm aya n veya a lte rn a tif b irim le rin de kullanım ını önerebilirler.

K ısaltm alar ve sem boller
Taslağın dergiye gönderilmesi
TEK TİP KURALLARIN KAYNAK GÖSTERİLMESİ
B iyo m e d ika l süreli yayın lara gönderilen ta sla kla r için tek tip kura lla r ve ekleri ilk defa ya yın la n m a sın d a n
beri dünya çapında birçok dergide ve birkaç internet sayfasında yayın lan m ıştır. En son şeklinin kaynak
g ö ste rile b ilm e si için 1 O ca k 1997' den sonra yayın lan m ış bir örneğe bakılm ası gereklidir.
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