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	 Selçuk	 Tıp	 Dergisi,	 Necmettin	 Erbakan	 Üniversitesi	 Meram	 Tıp	
Fakültesinin	bil imsel	 içerikl i 	süreli	yayın	organıdır.	
	 Dergi	 hem	 İngil izce,	 hem	 de	 Türkçe	 yazı	 kabul	 eder.	 Yazılar	
Türkiye	 veya	 diğer	 ülkelerden	 yazarlar	 tarafından	 gönderilebil ir.	
Editör	görüşü	ve	editöre	mektup	hariç	tüm	Türkçe	yazıların	İngil izce,	
tüm	İngil izce	yazıların	 ise	Türkçe	özeti	olmalıdır.	Yurtdışından	gelen	
yazıların	 Türkçe	 özeti	 dergi	 tarafından	 yazılacaktır.	 Tüm	 yazılar	
önyargısız	 hakemlik	 sürecinden	 geçerek	 yayına	 kabul	 edilmektedir.	
Ancak	 editörler	 ve	 editörler	 kurulunun	 kurallara	 uygun	 olmayan	
yazıları	 reddetme	 veya	 doğrudan	 düzeltme	 amaçlı	 geri	 gönderme	
hakkı	vardır.	
	 Deneysel,	 kl inik	 ve	 i laç	 araştırmaları	 için	 i lgi l i 	 uluslararası	
anlaşmalara	 uygun	 (Helsinki	 Declaration	 of	 1975,	 revised	 2002-
http://www.vma.net/e/policy/b3.htm	 “Guide	 for	 the	 care	 and	 use	 of	
laboratory	 animals-www.nap.edu/catolog/5140.html)	 etik	 komisyon	
raporu	gerekmektedir.	
	 Makalelerin	 formatı	 “Uniform	 Requirements	 for	 Manuscripts	
Submitted	to	Biomedical	Journals:	Writ ing	and	Editing	for	Biomedical	
Publication	(http://www.icmje.org/)”	kurallarına	göre	düzenlenmelidir.
Dergiye gönderilen tüm yazılar için aşağıdaki kurallar 
geçerlidir.
1.	Dergiye	gönderilmiş	olan	yazıların	başka	bir	dergide	yayınlanmamış	
olması	veya	yayın	aşamasında	olmaması	gerekmektedir.	
2.	Yazılar	kabul	edildikten	sonra	tüm	yazılar	“tel i f	hakkı	devri”	formunu	
imzalayacaklardır.	 Bu	 aşamadan	 sonra	 yazarlarda	 ve	 sıralarında	
değişikl ik	 yapılamaz	 ve	 yazı	 i le	 i lgi l i 	 tüm	haklar	 derginin	 sahibi	 olan	
Necmettin	Erbakan	Üniversitesi	Meram	Tıp	Fakültesine	geçer.
3.	Yazar,	yazının	tamamen	aynısı	olmamak	kaydıyla	değiştir i lmiş	halini	
ori j inal	yazıyı	referans	göstererek	başka	bir	dergide	yayınlayabil ir.
4.	 Diğer	 kişi ler	 yazının	 metin	 olan	 bazı	 bölümlerinden	 kısa	 alıntı lar	
yapabil ir ler	 ancak	 uzun	 alıntı,	 tablo	 ve	 şekil lerin	 kullanılması	 için	
editörden	izin	alınmalıdır.
5.	 Yazılar	 kısmi	 de	 olsa	 daha	 önce	 tez	 veya	 bildir i 	 özeti	 olarak	
sunulmuş	ise	bu	teşekkür	ve	bilgi lendirme	kısmında	belirt i lmelidir.
6.	 Yazıların	 etik	 kurallar	 dahil inde	 yazılmış	 olmasından	 yazarlar	
sorumludur.	 Araştırma	 öncesi	 alınan	 etik	 kurul	 onayları	 ve	 varsa	
bilgi lendiri lmiş	 onam	 alındığına	 dair	 bi lgi ler	 yazıların	 “yöntem	 ve	
gereçler”	 kısmında	 yer	 almalıdır.	 Herhangi	 bir	 etik	 kural	 ihlal inde	
yazının	kaldırı lma	hakkı	dergiye	aitt ir.
7.	Araştırmaya	yapılan	kısmi	de	olsa	nakdi	ya	da	ayni	yardımların	hangi	
kurum,	 kuruluş,	 i laç-gereç	 firmalarınca	 yapıldığı,	 proje	 destekleri,	
burslar,	vs.	teşekkür	ve	bilgi lendirme	kısmında	belirt i lmelidir.
8.	Yazarların	makaleleriyle	 i lgi l i 	 çıkar	 çatışması	 ve	maddi	 destekleri	
var	ise,	bu	durum	teşekkür	ve	bilgi lendirme	kısmında	belirt i lmelidir.
9.	Yazılar	 tamamen	www.selcuktipdergisi.org	 sayfasından	 elektronik	
ortamda	gönderilecektir.	
Yazım Kuralları 
Yazılar	 “word	 for	windows”	programında	 iki	satır	aralıklı	ve	12	punto	
Times	Roman	fontu	kullanılarak	yazılmalıdır.	Sayfanın	üst,	alt	ve	her	
iki	 yanında	 2.5	 cm	 boşluk	 yer	 almalıdır.	 Başlık,	 özet,	 tablo	 başlık,	
şekil	açıklama	ve	cümle	başlarında	kısaltma	kullanılmamalıdır.	Metin	
kısmında	 kısaltma	 i lk	 geçen	 yerde	 parantez	 içerisinde	 belirt i ldikten	
sonra	 metin	 genelinde	 kullanılabil ir.	 Metin	 içerisinde	 dokuza	 kadar	
olan	tam	sayılar,	yazı	şeklinde	yazılmalıdır.
Araştırma makalesi: Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır
1.	Türkçe	başlık
2.	İngil izce	başlık
3.	 Yazar	 açık	 isimleri,	 ünvanları,	 kurumları,	 çalışma	 ve	 yayındaki	
görevleri	 (örneğin,	 hipotezin	 oluşturulması,	 yazının	 yazılması,	
istatistiksel	analiz,	vs.)
4.	İ letişim	kurulacak	yazar	ve	adresi	(telefon,	e-posta	dahil)
5.	Türkçe	özet
6.	İngil izce	özet	
7.	Türkçe	ve	İngil izce	anahtar	kelimeler	3-5	arası	olmalıdır
8.	 Metin:	 Giriş,	 yöntem	 ve	 gereçler,	 bulgular,	 tartışma	 ve	

sonuç	 bölümlerinden	 oluşmalıdır.	 Giriş	 bölümü	 çok	 uzun	 genel	
bilgi ler	 içermemeli	 son	 kısmında	 amaç(lar)	 veya	 hipotez	 mutlaka	
belirt i lmelidir.	 Yöntem	 ve	 gereçler	 kısmında	 çalışma	 planı	 ve	
istatistiksel	analiz	yer	almalıdır.	Bulgular	kısmında	tablo	ve	şekil lerde	
yer	almayan	bulgular	metin	olarak	yer	almalı,	 tablo	ve	şekil lerde	yer	
alan	 bulgular	 için	 i lgi l i 	 tablo	 ve	 şekil lere	 atıf	 yapılmalıdır.	 Bulgular	
ve	 tartışma	 kısımlarına	 yazının	 anlaşılmasını	 kolaylaştırmak	 için	 alt	
başlıklar	 konulabil ir.	 Sonuç	 bölümünde	 bir-iki	 cümle	 i le	 yazının	 ana	
sonucu	belirt i lmelidir.
9.	 Tablolar:	 Yazıda	 belirt i len	 sıraya	 göre	 metnin	 sonunda	
kaynaklardan	sonra	yer	almalı	ve	başlıkları	olmalıdır.	Tablo	başlığında	
kısaltma	kullanılmamalı	ancak	 tabloda	kısaltma	var	 ise	 tablo	altında	
dip	not	olarak	açıklaması	veri lmelidir.	Tablo	başlığı	tablonun	üzerinde	
yer	 almalıdır.	 Tablolarda	 bulguların	 nasıl	 i fade	 edildiği	 (örneğin,	
ortalama	 ±	 standart	 sapma	 veya	 ortanca	 ve	 çeyrekler	 arası	 aralık)	
ve	 ölçümlerin	 birimleri	 belirt i lmelidir.	 Her	 tablo	 ayrı	 bir	 sayfada	 yer	
almalı	ve	tablo	sayıları	arabik	sayılar	 i le	ifade	edilmelidir.	
10.	Şekiller:	Yazıda	belirt i len	sıraya	göre	yer	almalı,	 şekil	 sayıları	
arabik	sayılarla	 ifade	edilmelidir.	Şekil ler	grafik,	 resim	veya	 fotoğraf	
olarak	 ayrı	 ayrı	 imaj	 dosyası	 (jpg	 veya	 gif)	 olarak	 gönderilmelidir.	
Şekil	 üzerinde	 şekil	 sayısı	 yer	 almalıdır.	 Şekil lerde	 kullanılan	
kısaltmalar	şekil	alt	yazılarında	belirt i lmelidir.	
11.	Şekil altyazıları: 	 Açıklayıcı	 bir	 şekilde	 şekil	 alt larında	 değil	
metin	 kısmının	 en	 sonunda	 yani	 tablolardan	 sonra	 veri lmelidir.	Ayrı	
sayfalara	 yazılmalarına	 gerek	 olmayıp,	 ardı	 ardına	 yazılabil ir ler.	
Kısaltma	kullanılmamalıdır.
12.	 Kaynaklar: 	 Henüz	 yayınlanmamış	 veri ler	 ve	 çalışmalar	
kaynaklar	bölümünde	yer	almamalıdır.	Kaynaklar	metinde	geçiş	sırası	
esas	 alınarak	 sıralanmalı,	 her	 kaynak	 metinde	 parantez	 içinde	 ve	
Arabik	 rakamlarla	 belirt i lmelidir.	 Metin	 içinde	 atıf	 yapılan	 yazarların	
hemen	 yanında	 kaynak	 gösteri lmelidir.	Dergi	 isimlerinin	 kısaltmaları	
Index	 Medicus’taki	 sti le	 uygun	 olarak	 yapılır.	 (www.nlm.nih.gov/
tsd/serials/l j i .html).	 Kaynaklarda,	 yazar	 sayısının	 üç	 veya	 daha	 az	
olması	 durumunda	 tüm	 yazarların	 isimleri	 (soyisim,	 isim	 baş	 harfi)	
yazılmalıdır.	 Yazar	 sayısının	 üçten	 fazla	 olması	 durumunda	 ise	 i lk	
üç	 yazarın	 ismi	 yazılmalı,	 sonrasında	Türkçe	makalelerde	 “ve	 ark.”,	
İngil izce	 makalelerde	 ise	 “et	 al.”	 eklenmelidir.	 Yazar	 isimlerinden	
sonra	kaynak	gösteri len	yazının	tam	başlığı,	dergi	isminin	kısaltması,	
yıl,	ci l t 	ve	sayfa	numaraları	yazılmalıdır.	Dergi	 için	örnek:	-	O’Malley	
MK,	Rhame	FS,	Cerra	FB,	et	al.	Value	of	routine	pressure	monitoring	
system	 changes	 after	 72	 hours	 of	 continuous	 use.	 Crit	 Care	 Med	
1994;22:1424-30.	
Kitap	 bölümü	 için	 bölümün	 yazarları,	 bölüm	 başlığı,	 kitap	 editörleri,	
kitap	başlığı,	yayınevi,	baskı	sayısı,	yıl,	sayfa	numaraları	yazılmalıdır.	
Örnek:	 -	 Celinski	 S,	 Seneff	 MG.	 Arterial	 l ine	 placement	 and	 care.	
Irwin	 RS,	 Rippe	 JM.	 Irwin	 and	 Rippe’s	 Intensive	 Care	 Medicine.	
Lippincott,	Wil l iams	and	Wilkins.	6th	ed.	2008:38-48.
13.	Teşekkür	ve	bilgi lendirme
Derleme yazı: Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:
1.	Türkçe	başlık
2.	İngil izce	başlık
3.	Yazar	açık	isimleri,	ünvanları,	kurumları
4.	İ letişim	kurulacak	yazar	ve	adresi	(telefon,	e-posta	dahil)
5.	 Türkçe	 özet	 (araştırma	 makalesinde	 olduğu	 gibi	 alt	 başlıklara	
gerek	yoktur)
6.	İngil izce	özet
7.	Türkçe	ve	İngil izce	anahtar	kelimeler	(bakınız	araştırma	makalesi)
8.	Metin:	Uygun	alt	başlıklar	olmalıdır.	Sonuç	bölümünde	1-2	cümle	
i le	yazının	ana	ifadesi	belirt i lmelidir.
9.	Tablolar,	şekil ler	ve	şekil	altyazıları	için	bakınız	araştırma	makalesi
10.	Kaynaklar	(bakınız	araştırma	makalesi)
11.	Teşekkür	ve	bilgi lendirme
Olgu raporu: Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:
1.	Türkçe	başlık
2.	İngil izce	başlık
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3.	Yazar	açık	isimleri,	ünvanları,	kurumları
4.	İ letişim	kurulacak	yazar	ve	adresi	(telefon,	e-posta	dahil)
5.	 Türkçe	 özet	 (araştırma	 makalesinde	 olduğu	 gibi	 alt	 başlıklara	
gerek	yoktur)
6.	İngil izce	özet
7.	Türkçe	ve	İngil izce	anahtar	kelimeler	(bakınız	araştırma	makalesi)
8.	 Metin:	 Giriş,	 olgu(lar),	 tartışma	 ve	 sonuç	 kısımlarından	
oluşmalıdır.	 Olgu	 serisi,	 varsa	 olgular	 numaralandırı larak	 (Olgu	 1)	
yazılmalıdır.
9.	Tablolar,	şekil ler	ve	şekil	altyazıları	için	bakınız	araştırma	makalesi
10.	Kaynaklar	(bakınız	araştırma	makalesi)
11.	Teşekkür	ve	bilgi lendirme	
Editör görüşü:	 Yayına	 kabul	 edilen	 araştırma	 makalesi	 i le	 i lgi l i	
editörlerin	 belir lediği	 bir	 yazarın	 yazdığı	 kısa	 yazıdır.	 Alt	 başlıklar	
olabil ir	 ancak	 özet	 kısmına	 gerek	 yoktur.	 Sadece	 metin	 kısmından	
oluşur.	Tablo	ve	şekil	yer	almaz.	
Editöre mektup:	 Yayınlanan	 bir	 yazıya	 yönelik	 yazının	 web	
sayfasında	 pdf	 dosyası	 olarak	 yayınlanmasından	 sonraki	 2	 ay	
içerisinde	 gönderilmiş	 mektuplar	 uygun	 görüldükleri	 takdirde	 kabul	
edilecek	 ve	 yazının	 yayınlandığı	 sayıdan	 hemen	 sonraki	 veya	 bir	
sonraki	sayıda	yazarın	yanıtı	 i le	birl ikte	yayınlanacaktır.	

Yazıya yönelik mektup ve yazarın yanıtı aşağıdaki 
bölümlerden oluşmalıdır: 
1.	Türkçe	başlık
2.	İngil izce	başlık
3.	Yazar	açık	isimleri,	ünvanları,	kurumları
4.	İ letişim	kurulacak	yazar	ve	adresi	(telefon,	e-posta	dahil)
5.	Metin:	“Editör ’e”	ifadesi	i le	başlayıp	metin	yazılacak.	En	fazla	bir	
tablo	veya	bir	şekil	 içerebil ir.
6.	Kaynaklar	
Telif Hakkı Devri 
Yazılardaki	 düşünce	 ve	 öneri ler	 i le	 kaynakların	 doğruluğundan	
tümüyle	 yazarlar	 sorumludur.	 Dergiye	 gönderilen	 yazılara	 telif	
hakkı	 ödenmez.	 Kabul	 edilen	 yazıların	 her	 türlü	 yayın	 hakkı	 dergiyi	
yayınlayan	kuruma	aitt ir.	Yazı	yayına	kabul	edildikten	sonra	yazarlar	
“Telif	Hakkı	Devir	Formu’nu	doldurup	imzalayarak	göndermelidirler.



	 Selcuk	 Medical	 Journey,	 Necmettin	 Erbakan	 University	 Meram	
Medical	 Faculty	 is	 the	 scientif ic	 and	 off icial	 publication	 of	 the	
Necmettin	 Erbakan	 University	 Meram	 Medical	 Faculty	 and	 Surgical	
Intensive	Care	Medicine	
	 The	 journal	 accepts	 manuscripts	 written	 both	 in	 English	 and	
Turkish.	 Turkish	 as	 well	 as	 foreign	 authors	 are	 welcome	 to	 submit	
their	manuscripts.	Manuscripts	 in	Turkish	should	 include	an	abstract	
in	 English	 and	 manuscripts	 in	 English	 should	 include	 an	 abstract	
in	 Turkish,	 except	 editorials	 and	 letters	 to	 the	 editor.	 The	 abstract	
in	 Turkish	 for	 foreign	 manuscripts	 wil l 	 be	 provided	 by	 the	 journal.	
Manuscripts	 are	 accepted	 for	 publication	 through	 an	 unbiased	 peer	
review	process;	however,	editor-in-chiefs	and	editorial	board	reserve	
the	right	to	reject	the	manuscripts	not	suitable	for	publication	or	right	
to	return	manuscripts	to	authors	for	revision.	
	 An	 approval	 of	 research	 protocols	 by	 ethics	 committee	 in	
accordance	 with	 international	 agreements	 (Helsinki	 Declaration	 of	
1975,	revised	2002	-	available	at	http://www.vma.net/e/policy/b3.htm	
<http://www.vma.net/e/policy/b3.htm>,	“Guide	for	the	care	and	use	of	
laboratory	 animals”-www.nap.edu/catolog/5140.htm/)	 is	 required	 for	
experimental	studies,	and	clinical	and	drug	trials.	
	 Manuscript	 format	 should	 be	 in	 accordance	 with	 Uniform	
Requirements	 for	 Manuscripts	 Submitted	 to	 Biomedical	 Journals:	
Writ ing	 and	 Editing	 for	 Biomedical	 Publication	 (available	 at	 http://
www.icmje.org/).
All submitted manuscripts must be consistent with the 
instructions specified below:
1.	The	authors	must	state	that	the	submitted	manuscript	is	an	original	
work	that	has	not	been	previously	published	or	is	not	currently	under	
consideration	for	publication	elsewhere.
2.	 After	 the	 manuscript	 is	 accepted	 for	 publication,	 the	 authors	
must	 sign	 the	 “Copyright	 Transfer	 Agreement”.	 No	 changes	 to	 the	
authorship	(order,	deletions	or	addit ions)	are	allowed	after	this	stage	
and	 copyrights	 are	 directly	 transferred	 to	 the	 Turkish	 Society	 of	
Intensive	Care	for	Internal	and	Surgical	Medicine.	
3.	The	authors	can	submit	a	modified	version	of	 the	manuscript	 (not	
exactly	 the	 same	as	original	 version)	 to	another	 journal	 by	 referring	
the	original	version.
4.	Other	authors	 can	make	brief	 quotations	 from	 the	 text	 part	 of	 the	
manuscript;	however,	permission	 is	 required	 for	 long	quotations	and	
for	using	the	tables	and	the	figures.
5.	 If	 the	 manuscript	 was	 partial ly	 or	 completely	 presented	 as	
a	 thesis	 or	 an	 abstract	 at	 a	 meeting,	 it	 should	 be	 stated	 in	 the	
“Acknowledgements”	section	
6.	 The	 authors	 are	 responsible	 for	 compliance	 of	 the	 quality	 of	
research	 with	 high	 ethical	 standards.	 The	 “Materials	 and	 Methods”	
section	should	 include	a	statement	about	ethics	committee	approval	
and	 informed	 consent.	 The	 journal	 reserves	 the	 right	 to	 refuse	 the	
publication	of	the	manuscript	 in	the	presence	of	an	ethical	violation.	
7.	 Foundations,	 organizations,	 drug	 and	 medical	 device	 companies	
that	 make	 a	 complete/partial	 contribution	 in	 cash	 and	 in	 kind,	
project	 funding,	 scholarships,	 etc.	 should	 be	 mentioned	 in	 the	
“Acknowledgements”	section.
8.	 The	 authors	 should	 disclose	 any	 confl ict	 of	 interest	 and	
financial	 support	 relevant	 to	 the	 submitted	 manuscript	 in	 the	
“Acknowledgements”	section.
9.	 Manuscripts	 should	 be	 submitted	 in	 electronic	 format	 in	 www.
selcuktipdergisi.org	
Preparation of Manuscripts 
Manuscripts	 should	 be	 supplied	 in	 Microsoft	 Word	 for	 Windows	
format,	 and	 typed	 using	 12	 point	 Times	 New	 Roman	 font.	 Margins	
should	 be	 set	 at	 2.5	 cm	 for	 top	 and	 bottom	 and	 2.5	 cm	 for	 left	 and	
right.	The	use	of	abbreviations	in	the	tit le,	abstract,	table	t i t les,	f igure	
legends	 and	 at	 the	 beginning	 of	 the	 sentence	 should	 be	 avoided.	
Abbreviations	 should	 be	 defined	 in	 parentheses	 the	 first	 t ime	 they	
appear	 in	 the	 text.	 Single	 digit	 numbers	 should	 be	 written	 in	 words	

in	the	text.
An original research article should include the 
following sections:
1.	Tit le	(Turkish)
2.	Tit le	(English)
3.	The	full	name(s),	highest	academic	degree(s),	aff i l iation(s),	role(s)	
(hypothesizing,	manuscript	draft ing,	analysis,	etc.)	of	author(s)
4.	 Name	 and	 address	 for	 correspondence	 (including	 phone,	 e-mail	
address)
5.	Abstract	 in	Turkish	
6.	Abstract	 in	English	
7.	 Keywords	 both	 in	 Turkish	 and	 in	 English	 (three	 to	 f ive	 keywords	
must	be	supplied)
8.	Main Body:	The	main	text	should	include	the	following	sections:	
Introduction,	 Materials	 and	 Methods,	 Results,	 Discussion	 and	
Conclusion.	 The	 background	 in	 the	 “Introduction”	 section	 should	
not	 be	 too	 long.	Aim(s)	 or	 hypothesis	 must	 be	 clearly	 stated	 in	 the	
final	 paragraph	 of	 the	 “Introduction”.	 The	 “Materials	 and	 Methods”	
section	 should	 include	 study	 design	 and	 statistical	 analysis.	
Unnecessary	 overlap	 between	 tables,	 f igures	 and	 text	 should	 be	
avoided.	 Subheadings	 should	 be	 used	 in	 order	 to	 provide	 a	 better	
understanding	 in	 the	 “Results”	 and	 “Discussion”	 sections.	 The	
“Conclusion”	 section	 should	 include	 the	 main	 f indings	 of	 the	 study	
in	1	or	2	sentences.
9.	Tables:	Tables	should	be	included	after	the	references	according	
to	 their	 sequence	 in	 the	 text.	 All	 tables	 should	 be	 tit led.	 The	 use	
of	 abbreviations	 in	 the	 table	 t i t le	 should	 be	 avoided;	 however,	
expansions	 of	 the	 abbreviations	 in	 the	 table	 should	 be	 l isted	 as	
footnotes	to	the	table.	Table	t i t le	must	appear	at	the	top	of	the	table.	
Expressions	 of	 the	 results	 (i.e.	mean±standard	 deviation	 or	median	
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