Cumhuriyet Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Cilt: 11 Sayı: 1 2008

Cumhuriyet Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
YAYIN KURALLARI
Yazıların Hazırlanması
• Metinler, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne çift
aralıklı olarak yazılmalı; her tarafta en az 2.5 cm boşluk
bırakılmalıdır. Yazılar üç örnek halinde (1 orijinal, 2
kopya) hazırlanmalıdır. Yazılan metinler aynı zamanda
MS-Word dosyası şeklinde CD’ye kaydedilmiş olarak
gönderilmelidir. CD üzerine yazarın adı ve konu başlığı
belirtilmelidir.
• Araştırma ve derleme makaleleri 12 sayfayı
aşmamalıdır (kaynaklar, şekil ve resimler, tablolar hariç).
• Yazım dili Türkçedir ve
kurallarına uygun yazılmalıdır.

Türk Dil

Kurumu

• Jenerik ilaç isimleri kullanılmalıdır; ticari isimler ilk
geçtiği yerde parantez içinde belirtilebilir.
• Ürün ticari ismi, jenerik ismiyle birlikte olmalı;
parantez içinde üretici, şehir ve ülke adı verilmelidir.
• Yazarlar mevcut dental terminolojiye uymalıdır.
• Dişler numaralama sistemine göre değil, isimleriyle
belirtilmelidir (örneğin: Maksillar sağ santral kesici diş).

Özet
• Ayrı kağıtlarda hem Türkçe, hem de Đngilizce olarak
hazırlanmalı; her biri 200 sözcükten fazla olmamalıdır.
• Özet makaleyi yansıtacak nitelikte olmalıdır. Türkçe
Özet: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç;
Đngilizce Özet (Summary): Purpose, Material and
Methods, Results, Conclusion bölümlerinden oluşmalı
ve bu bölümler paragraf başlarında koyu yazı ile
belirtilmelidir.
• Olgu sunumu ve derlemelerin özetlerinde bu
bölümlerin olması gerekli değildir.
• Türkçe ve Đngilizce özetlerin altına en fazla beş
anahtar kelime (key words) Index Medicus’a uyumlu
olacak şekilde yazılmalıdır.
Makale Tipleri
• Dergide klinik ve deneysel araştırmalar, olgu
sunumları, teknik tanıtımı ve derleme makaleleri
yayımlanır.
Araştırma Makalesi
• Giriş bölümünde
çalışmanın yapılış
belirtilmelidir.

ilgili literatür özetlenmeli;
nedeni ve amacı açıkça

Başlık Sayfası

• Gereç ve yöntem bölümünde geçerli ve uygulanabilir
araştırma yöntemi tanımlanmalı, deneysel düzenek ve
istatistiksel yöntem açık olarak verilmelidir.

• Makalenin amaç ve içeriğine uygun, kısa ve açık
ifadeli Türkçe ve Đngilizce başlık olmalıdır. Başlıkta
kısaltma kullanılmamalıdır.

• Bulgular bölümünde elde edilen veriler açık ve kısa
bir şekilde sunulmalı, gerektiğinde tablo, grafik, resim
ve şekil kullanılmalıdır.

• Her bir yazarın adları, akademik
çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır.

unvanları,

• Tartışma bölümünde bulguların önemi belirtilip,
mevcut literatürle tartışılması yapılmalıdır.

• Bu sayfada özellikle belirtilmedikçe tüm yazışmalar
ilk yazarın adresine yapılacaktır. Dolayısıyla yazışma
yapılacak yazarın adı, adresi, telefon ve faks
numaraları, e-posta adresi belirtilmelidir.

• Sonuçlar bölümünde araştırmadan çıkarılabilecek
sonuçlar verilmelidir.

• Çalışma, daha önce tebliğ edilmişse yeri ve tarihi,
bilimsel etkinliğin adı yazılmalıdır.
• Çalışma bir kurum veya kuruluşça desteklenmişse,
destekleyici kurumların ad ve destekleme numarası
belirtilmelidir.
• Yazar ve kurum adları sadece orijinal örnekte yer
almalı, 2 kopya örnekte başlık sayfası sadece
makalenin Đngilizce ve Türkçe adlarını içermelidir.

• Teşekkür yazısı gerekli görüldüğünde yazılabilir.
Olgu Sunumu
• Kısa bir giriş, olgu veya olguların sunumu, teşhis,
etiyoloji, tedavi planı, tedavi seyri, sonuç ve tartışma
bölümleri içermelidir.
• 4-5 sayfadan uzun olmamalı, 8’den fazla resim veya
şekil içermemelidir.
• Sunulan olgu, ender görülen, mevcut diş hekimliği
bilgilerine katkı sağlayacak ya da yeni görüş getirecek
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nitelikte olmalıdır;
kaçınılmalıdır.

rutin

olgu

sunumlarından

Tablolar
• Tablolar tek başlarına anlamlı olmalı ve metni
tekrarlamamalıdır.

Teknik Tanıtımı
• Tekniğin amacı ortaya konmalı, işlem tanımlanmalı,
alternatif teknikler belirtilmelidir. Teknik aşama aşama
yazılmalı, sunulan tekniğin avantaj ve dezavantajları
tartışılmalıdır.
Derleme Makalesi
• Diş hekimliğinin özel bir alanındaki sürekli gelişimi
doğru olarak kaydetmeli; kısa fakat açık ve anlaşılır
olmalı; kaynaklarla desteklenmelidir.

• Her biri ayrı sayfada yer almalı ve metinde geçiş
sırasına göre Romen rakamı ile numaralandırılmalıdır.
• Çift aralıklı yazılmalı; başlık, data ve dipnot
içermelidir. Dikey hatlar ve kenar bölmelerden
kaçınılmalıdır.
• Tablolarda kullanılan kısaltmalar dipnotta açık
yazılmalıdır.
• Tablo ve/veya içindeki bilgiler daha önce
yayınlanmışsa orijinal kaynak dipnotta belirtilmelidir.

Kaynaklar

Şekil Alt Yazıları

• Tüm kaynaklar metin içinde geçiş sırasına uygun
numaralandırılmalı; her kaynak bir üst simge ile
belirtilmelidir.

• Numaralanmış şekillerle uyumlu olarak ayrı bir
sayfaya çift aralıklı olarak yazılmalıdır.

• Hazırlık aşamasındaki yayınlar, kişisel görüşmeler ve
diğer yayınlanmamış bilgiler kaynaklar listesine dahil
edilmemelidir. Kişisel görüşmeler çok gerekli ise
metinde parantez içinde gösterilebilir.

• Şekil, daha önce yayınlanmış bir eserden alınmışsa,
şekil alt yazısında orijinal kaynak ve değiştirilip
değiştirilmediği belirtilmelidir.
Şekiller- Resimler

• Abstractlar, yayınlanmamış gözlemler olarak dikkate
alınır; kaynaklara dahil edilmemelidir.

• 3 takım halinde parlak kağıda basılmış ve net
olmalıdır.

• Kaynaklar makale sonunda ayrı bir sayfada verilmeli
metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

• Şekiller
metinde
geçiş
sırasına
göre
numaralandırılmalıdır; şekil arka yüzünde yazar adı yer
almamalı, sadece şeklin numarası ve üst kısmı okla
işaretlenmiş olmalıdır. Kurşun kalem veya mürekkep
yazısı zarar verebileceğinden “post it” gibi kağıtlara
yazılarak arkaya iliştirilmelidir.

• Dergi kısaltmalarında
alınmalıdır.

Index

Medicus

esas

• Sayıya bakılmaksızın tüm yazar adları yazılmalıdır.
• Dergi makaleleri için örnek:
Özeç Đ, Kılıç E, Müderris S. Maksiler sinüs septa:
Bilgisayarlı tomografi ve panoramik radyografi ile
değerlendirme. CÜ Diş Hek Fak Derg 2008; 11: 82-6.
Köşger H, Polat HB, Demirer S, Özdemir H, Ay S.
Periodontal healing of marginal flap versus paramarginal
flap in palatally impacted canine surgery: A prospective
study. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67: 1826-31.
• Kitaplar için örnek:
Doğan OM, Doğan A. Oklüzal Morfoloji. 2. Basım.
Ankara: Tuna Matbaacılık; 2004. s. 57-61.
Hickey JC, Zarb GA, Bolender CL. Boucher’s
prosthodontic treatment for edentulous patients. 9 th ed.
St. Louis: CV Mosby; 1985. p. 312-23.
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• Fotoğraflar 10 x 15 cm boyutlarında olmalıdır.
• Şekil ve resimler özellikle istenmedikçe geri
gönderilmeyecektir.
• Resim kalitesi iyi olmak kaydıyla bilgisayar çıktıları
(lazer, ink jet) kabul edilebilir.
Etik
• Đnsanlarla ilgili araştırmalar ve olgu bildirimlerinde
Helsinki Bildirgesi’ne göre kabul edilmiş etik kurallara
özen gösterilmelidir. Özellikle fotoğraflarda hasta adı,
adının kısaltılması veya hastane protokol numaraları
kesinlikle kullanılmamalıdır. Hasta onayı olmadıkça
fotoğraflarda gözler bantlanmalıdır. Yine bu tür
çalışmalarda “gereç ve yöntem” başlığı “bireyler ve
yöntem” olarak değiştirilmelidir.
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 Yazışma yapılacak yazarın adı, adresi, iş ve ev
telefon, faks numaraları ve e-posta adresi.

Yayın Hakkı
• Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dergisinde yayınlanan tüm yazıların yayın hakkı
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisine
aittir. Editörden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak
gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez;
fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz.
• Yayımlanma istemi ile gönderilen yazılar için tüm
yazarlar Yayın Hakları Devir Formunu imzalamış
olmalıdır.
• Yayımlanan makale ve reklamlardaki fikir, görüş ve
sonuçlar yayım kurulunun düşüncelerini yansıtmaz.

• Özet
 Başlıklar halinde Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular,
Sonuç ve Anahtar kelimeler; Türkçe özet ile uyumlu
olarak Purpose, Material and Methods, Results,
Conclusion ve Key words yer almalıdır.
 En fazla beş anahtar kelime olmalıdır.
• Makale
• Kaynaklar
• Tablolar
• Şekil alt yazıları
• Şekiller

Kontrol Listesi
Makalenizi göndermeden önce
başlıklar yönünden kontrol ediniz.

aşağıda

belirtilen

• Yayım Kurulu Başkanına Başvuru Formu
• Yayın Hakları Devir Formu (imzalanmış olacak)
• Makalenin 3 örneği (1 orijinal, 2 fotokopi)
• Başlık sayfası
 Makalenin başlığı orijinal ve fotokopilerde Đngilizce
ve Türkçe olarak bulunmalı.
 Yazarın (ların) ad ve görevleri, varsa akademik
ünvanları, kurumları (sadece orijinal makalede
bulunmalı, fotokopilerde belirtilmemeli).

• CD (makaleyi ve resimleri içeren)
• Etik Kurul Raporu (gerektiğinde)
Yazışma Adresi:
Cumhuriyet Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Yayım Kurulu Başkanlığı
58140 Kampüs / SĐVAS
Tel: 0 346 2191010 / 2780
Faks: 0 346 2191237
E-posta: cudhfd@cumhuriyet.edu.tr
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