yazarlara
 AKADEM‹K GASTROENTEROLOJ‹ DERG‹S‹’nde,
gastroenteroloji alan›ndaki özgün araﬂt›rmalar, olgu sunumlar›, özgün görüntüler yay›nlan›r.
 Dergide derleme yaz› yay›nlanmayacakt›r.
 Bütün yaz›lar YAYINLAMA ve ‹NCELEME KURU-

aç›klama
 Çal›ﬂmada “Hayvan” ö¤esi kullan›lm›ﬂ ise yazarlar,
makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide
for the Care and Use of Laboratory Animals
(www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri do¤rultusunda çal›ﬂmalar›nda hayvan haklar›n› koruduklar›n›
ve kurumlar›n›n etik kurullar›ndan onay ald›klar›n› belirtmek zorundad›r.

LU’nun onay›ndan geçtikten sonra yay›nlan›r.
 Dergide yay›nlanacak yaz› ve makaleler için dil TÜRKÇE’dir. Yabanc› dilde yaz›lar yay›nlanmayacakt›r.
 Yaz›lar AKADEM‹K GASTROENTEROLOJ‹ DERG‹S‹, Türk Gastroenteroloji Vakf›, Gaziler Sokak, 22/1,
06620, Abidinpaﬂa, Ankara adresine 3 kopya gönderilmelidir. Ayr›ca yaz›n›n düzeltilmiﬂ son ﬂeklinin dijital ortamda PC’de Windows alt›nda Word program›yla yaz›larak “doc” dosyas› olacak ﬂekilde (CD’ye) kaydedilmiﬂ bir
kopyas›n›n gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki kay›plardan dergi sorumlu de¤ildir.
 Dergiye gönderilen yaz›lar›n daha önce baﬂka bir
yerde yay›nlanmam›ﬂ olmalar› gerekir. Daha önce kongrelerde tebli¤ edilmiﬂ ve özeti yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalar, bu
özelli¤i belirtilmek üzere kabul edilebilir. Yay›n için gönderilen yaz›lar›n geri al›nmas› istenirse yazar›n bir dilekçe ile baﬂvurmas› gerekir.
 Yaz›lar gönderilirken kontrol listesi izlenecek ve yay›n hakk›n›n devri sözleﬂmesi tüm yazarlarca imzalanacakt›r.
 Dergi, “‹nsan” ö¤esinin içinde bulundu¤u tüm çal›ﬂmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk
(http://www.wma.net/e/policy/b3.htm) ilkesini kabul
eder. Bu tip çal›ﬂmalar›n varl›¤›nda yazarlar, makalenin
GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde bu prensiplere uygun olarak çal›ﬂmay› yapt›klar›n›, kurumlar›n›n etik kurullar›ndan ve çal›ﬂmaya kat›lm›ﬂ insanlardan “Bilgilendirilmiﬂ olur” (informed consent) ald›klar›n› belirtmek zorundad›r.

 Olgu sunumlar›nda hastan›n kimli¤inin ortaya ç›kmas›na bak›lmaks›z›n hastalardan “Bilgilendirilmiﬂ olur” (informed consent) al›nmal›d›r.
 E¤er makalede direkt-indirekt ticari ba¤lant› veya çal›ﬂma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullan›lan ticari ürün, ilaç, firma... ile ticari hiçbir iliﬂkisininin olmad›¤›n› ve varsa nas›l bir iliﬂkisinin oldu¤unu
(konsültan, di¤er anlaﬂmalar), editöre sunum sayfas›nda
bildirmek zorundad›r.
 Makalelerin etik kurallara uygunlu¤u yazarlar›n sorumlulu¤undad›r.
 Gönderilen yaz›lar›n kontrol ve düzeltmeler için posta giderleri karﬂ›l›¤› olarak 30.00 TL, Türkiye ‹ﬂ Bankas›,
Ankara Abidinpaﬂa ﬁubesi (ﬁube Kodu: 4232) TGV
Sa¤l›k Malz. Ltd. ﬁti. 512442 Nolu TL hesab›na (IBAN:
TR21 0006 4000 0014 2320 5124 42) yat›r›lacak ve dekontun kopyas› yaz›yla birlikte gönderilecektir.
 Baﬂl›k sayfas›nda k›saltma yap›lmadan Türkçe ve ‹ngilizce olarak yaz›lm›ﬂ baﬂl›klar yaz›lmal›d›r. Türkçe ve ‹ngilizce baﬂl›klar›n alt›na, en fazla 4 kelimeden oluﬂan k›sa baﬂl›k yaz›lmal›d›r. Bu sayfada baﬂl›k d›ﬂ›nda ﬂu bilgiler bulunmal›d›r. Yazarlar›n adlar› baﬂl›¤›n alt›na aç›k olarak yaz›lmal›, soyadlar›n›n üzerine rakam yaz›larak çal›ﬂt›klar› kurumlar dipnot olarak belirtilmelidir. Yaz›ﬂmalar
için sorumlu yazar›n adresi, telefon ve faks numaras› ile
E-posta adresi yaz›lmal›d›r.
 Araﬂt›rma herhangi bir kuruluﬂ taraf›ndan maddi destek görmüﬂse makalenin baﬂl›¤›n›n son kelimesi üzerine
y›ld›z (*) konularak ayn› sayfada dipnot olarak belirtilir.

yazarlara
 Araﬂt›rma yaz›lar›nda özetler Türkçe ve ‹ngilizce olarak, en fazla 250 kelimeden oluﬂacak ﬂekilde yaz›lmal›d›r.
Giriﬂ ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluﬂmal›d›r. Özetlerde kaynak, tablo, resim
ve k›saltma olmamal›d›r. Olgu bildirilerinde Türkçe ve ‹ngilizce olmak üzere k›sa bir özet yaz›lmal›d›r. Anahtar
kelimeler Türkçe ve ‹ngilizce özetlerin alt›na yaz›lmald›r.
 Metin yaz›m› A4 (21X29.7) ka¤›da çift aral›kl› olarak
sol ve sa¤ tarafta 3 cm, üst ve alt taraftan 2 cm boﬂluk
b›rak›larak yaz›lmal›d›r. Tüm sayfalar baﬂl›k sayfas›ndan
baﬂlamak üzere numaraland›r›lmal›d›r.
 K›saltmalar mümkün oldu¤u kadar az kullan›lmal› ve
ilk geçti¤i yerde parantez içinde belirtilmelidir.
Özetlerde k›saltma kullan›lmamal›d›r. Araﬂt›rma yaz›lar›
15 sayfay›, olgu bildirileri 5 sayfay› geçmemelidir.
 ARAﬁTIRMA YAZILARI metni giriﬂ, gereç ve yöntem, bulgular, tart›ﬂma, kaynaklar, tablolar ve resim alt
yaz›lar› ﬂeklinde s›ralanmal›d›r.
 ÖZGÜN GÖRÜNTÜLER bölümünde yaz› en fazla 4
fizik bulgu, cerrahi bulgu, cerrahi materyel, endoskopik,
radyolojik veya histopatolojik resimlerden oluﬂmal› ve bir
hastal›¤› tan›mlamal›d›r. Tan›mlay›c›, k›sa baﬂl›kla baﬂlamal›, ilave bir metin, kaynakça ve tablo olmamal›d›r. ‹lk
resim alt yaz›s›nda hasta k›saca tan›mlanmal›d›r. Resim
alt yaz›lar› toplam 120 kelimeyi aﬂmamal›d›r ve çift aral›kl› yaz›lmal›d›r.
 DERG‹YE MEKTUP köﬂesine gönderilecek yaz›lar
AKADEM‹K GASTROENTEROLOJ‹ DERG‹S‹’’nde son
zamanlarda yay›nlanm›ﬂ yaz›lar üzerine olmal›d›r. K›sa
olgu sunular›, yeni bulgular ve yöntemler de bu köﬂeye
gönderilebilir. Buraya gönderilecek yaz›n›n 2 sayfadan
fazla olmamas› arzu edilir.
 Resim, grafik ve çizimler, iyi kalitede kuﬂe ka¤›da
çizilmiﬂ ya da bas›lm›ﬂ olmal›d›r. Resim, grafik ve çizimlerin arkas›nda bir ok iﬂareti ile üst k›sm›, s›ra numaras›
ve makalenin ad› mutlaka belirtilmelidir.

aç›klama
 Tablolar her biri ayr› bir sayfaya arabik rakamlarla
(Tablo 1, Tablo 2.... gibi) yaz›lmal›d›r. Her tablonun baﬂl›¤› olmal› ve tabloda geçen k›saltmalar tablo alt›nda belirtilmelidir.
 Kaynaklar, yaz›da geçiﬂ s›ras›na göre yaz›lmal› ve
metinde parantez içinde belirtilmelidir. Çift aral›kl› yaz›lmal›, k›saltmalar Index Medicus’ta kullan›ld›¤› gibi yap›lmal›d›r. Konuyla ilgili yerli yay›n varsa yaz›lmal›d›r. Kaynaklar›n formatlar› ﬂu 3 ﬂekilde olmal›d›r.

Üç veya daha az yazarl› makale için;
Özbek E, Eﬂrefo¤lu M. Tavﬂan ve s›çan duodenumundaki bezlerin yap›sal ve histolojik özellikleri. Turk J
Gastroenterol 1999;10:126-32.

Üçten fazla yazarl› makale için;
Mungan Z, Demir K, Onuk M.D., ve ark. Gastroözofageal reflü hastal›¤›n›n ülkemizdeki özellikleri. Turk
J Gastoenterol 1999;10:101-7.

Kitap kayna¤› yaz›m örne¤i;
Pope CE II. Anatomy and developmental anomalies. In: Sleisenger MH, Fordtran JS, Editors. Gastrointestinal disease, pathophysiology, diagnosis, management. Section A. The esophagus, 3 rd ed. Philadelphia.
Saunders 1983;407-14.
 Ölçü birimi olarak metrik sistem kullan›lmal›d›r.
 Reprint verilmeyecektir.
 Yay›n kurallar›na uygun olmayan ﬂekilde gönderilen
yay›nlar de¤erlendirmeye al›nmayacakt›r. Bu nedenle
yay›n baﬂvurusu yapanlar›n bu konulara azami dikkat
göstermesi gerekmektedir.

