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Yazarlara Bilgi

Derginin amacı, tıp alanında mesleki ve toplumsal öncelik ve önem 
taşıyan seçilmiş konulardaki en güncel bilimsel gelişmeleri ve çalış-
maları bütüncül (holistik) yaklaşımla, moleküler düzeyden sosyal 
boyuta dek çok katmanlı biçimde meslektaşlarımıza aktarmak ve 
kalıcılığı olan bir dizi oluşturmaktır. 

Bu amaçla, her yılbaşında toplanan yayın kurulunun belirlediği 
konularda çağrılı editörlerin belirlediği alt konu başlıklarındaki der-
lemeleri yayınlar. Söz konusu derlemelerin tümü güncel bilgileri içer-
melidir. Ayrıca seçilmiş konular ile ilgili sosyal sorunlar da seçilmiş 
konu editörlerince dile getirilebilir. Klinik Gelişim dergisi, yayın ku-
rulu dışından önerilecek seçilmiş konu ve editör önerilerine açıktır. 
Derginin hedef kitlesi konu ile ilgili tıp fakültesi son sınıf öğrencileri, 
pratisyen hekimler, asistan hekimler ve uzman hekimlerdir. 

Derginin yayın dili Türkçedir. Yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne 
ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir. 

Seçilmiş konu editörleri, yayın kurallarına uymayan yazıları yayım-
lamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek ve biçim olarak 
yeniden düzenlemek yetkisine sahiptir. 

Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm 
yayım haklarının İstanbul Tabip Odasına ait olduğunu kabul eder. 
Makaleler için ayrı baskı yapılmaz. Yayın devir hakkı formu, bütün 
yazarlarca imzalanarak gönderilen makalelere eklenir. Yayımlanan 
yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir. 

Gönderilen yazıların hemen işleme konulabilmesi için, mutlaka aşa-
ğıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir: 

Yazılar çift aralıklı ve 12 punto olarak, her sayfanın iki yanında 
ve alt ve üst kısmında 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Sayfa 
numaraları her sayfanın alt ortasında yer almalıdır. Yazıda konu-
nun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar kullanılmalı-
dır. Bir derleme yazısında; konunun ve sorunun içeriği, tarihi 
ve temel bilgiler, klinik bulgular, konuya ilişkin sorun çözmede 
kullanılan yöntemler hayvan ve insan deneyleri, tartışma, sonuç, 
öneriler ve gelecekte yapılacak çalışmalar gibi bölümlerin bu-
lunması yararlı olacaktır. Farmasötik ürünler jenerik veya ticari 
isimleriyle belirtilmelidir (jenerik isimler yeğlenir). Ticari isimler 
büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen 
sonra parantezde belirtilmelidir. Ana metni teşekkür, kaynaklar, 
tablo ve şekiller izlemelidir. Tablo ve şekiller metin sonunda, her 
biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. 
Teşekkür bölümü, metnin sonuna eklenmeli ve bir paragrafı 
geçmemelidir. 
Kaynaklar: Tablo ve şekiller de dahil olmak üzere metin içerisin-
de geçiş sırasına göre sıralanmalı ve metinde parantez içinde ve 
cümle sonunda belirtilmelidir. Türkçe kaynak kullanımına önem 
verilmelidir. Dergi isimleri Index Medicus’a uygun kısaltılmalı, 
eğer Index Medicus’ta yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır. 
Peş peşe ikiden fazla kaynak kullanımında sadece ilk ve son 
kaynak numaraları belirtilmelidir (3–9 gibi). Kaynak gösterilen 
makalenin künyesinde 4 veya daha fazla yazar olduğunda ilk 3 
yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda ve ark. 
Türkçe dışı kaynaklarda et al. kullanılmalıdır. Dört veya daha 
az yazarlı makalelerde tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Kay-
naklar Index Medicus’a uygun şekilde (Vancouver Stili) aşağıda 
örneklendiği gibi yazılmalıdır. 
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Tablolar: Her tablo ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalı ve 
metin içerisindeki dizine göre Romen rakamı ile numaralanmalı-
dır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne 
yazılmalıdır. 
Şekiller: Her yazı için en çok 6 adet kabul edilir. Metinde geçtiği 
sıraya göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Mikroskobik 
fotoğraflarda kullanılan boya, büyütme ölçütleri, şekil içerisin-
de uzunluk birimi (internal scale bar) belirtilmeli ve patolojik 
piyeslerde santimetrik şablon eklenmelidir. Hasta fotoğraf ve 
grafilerinde etik değerler korunmalıdır. Şekiller metin içerisinde 
kullanılacakları yerlere parantez içerisinde şekil numarasıyla be-
lirtilmeli, kaynaklar ve tablolardan sonra ayrı bir sayfada da liste 
halinde tüm şekillerin alt yazıları sunulmalıdır. Reprodüksiyon 
olan şekiller için izin mektubu gereklidir. 
Kısaltmalar, uluslararası kabul edilen şekle göre yapılmalı, ilk 
kullanıldıkları yerde parantez içinde yazılmalı ve tüm metinde 
bu kısaltma kullanılmalıdır. 
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