YAZARLARA B‹LG‹

AKC‹⁄ER KANSERLER‹ Dergisi, Akci¤er Kanserleri Derne¤i’nin yay›n organ›d›r.
Dergi akci¤er kanserleriyle ilgili araflt›rma
ve klinik uygulama sonuçlar›n›, mezuniyet
öncesi ve sonras› e¤itim konular›n›, vaka
s un ul ar› ve teknik katk ›l ar › , g el i flmeleri,
okuyucu mektuplar›n›, yurtiçi ve yurtd›fl›
önemli makalelerin özetlerini yay›nlar.

¤er kanserleri konusuyla ilgili olup 400 kelimeyi geçmemelidir.

En fazla 6 adet Türkçe ve ‹ngilizce anahtar kelime özetlerin alt›na eklenmelidir.

Akci¤er kanserleriyle ilgili yurtiçi ve yurtd›fl› kongre, sempozyum ve seminer gibi
toplant› duyurular› kronolojik bir s›ra içinde
ayr› sayfada bulunacakt›r.

Derginin yaz› dili Türkçe ve ‹ngilizcedir.
D e rg i a lt › a yda bir olmak üzere y›lda iki s ay ›
y ay › nl an › r.

A4 beyaz dosya ka¤›d›n›n yaln›zca bir
yüzüne bilgisayarda yaz›lm›fl orijinal yaz›
ve ayr›ca üç nüsha fotokopi gönderilmelidir.
Metnin iki yay›ndaki marjlar 4 cm olmal›d›r.

Tablolar: Her biri ayr› beyaz ka¤›da, çift
aral›k kullanarak haz›rlanmal›d›r. Bütün tablolar›n, metinde kullan›fl s›ralar›na göre numaralanmas› ve bafll›klar›n yaz›lmas› gerekir. E¤er tablo tek bir sayfaya s›¤mazsa, di¤er sayfada, bafll›¤›n ve (devam) ibaresinin
kullan›lmas›yla devam ettirilebilir.

Gönderilen yaz›lar›n dergide yay›nlanabilmesi için Yay›n Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Yaz ›lar: Dr. Esra Kaytan Sa¤lam. ‹st a nb u l
Ü n iv e rs it esi Onk ol oji Enstitüsü, 34390 Çapa, ‹stanbul adresine yollanmal›d›r.
Yaz›lar›n orijinal çal›flma ve araflt›rma
olup, daha önce baflka kitap ve dergilerde
yay›nlanmam›fl olmas› gerekmektedir.
Dergide yay›nlanm›fl veya yay›nlanacak
olan tüm yaz›lar›n yay›n hakk› AKC‹⁄ER
KANSERLER‹ Dergisi’ne aittir; Yay›n Kurulunun izni olmadan yaz›lar›n tümü veya herhangi bir bölümü, tablolar›, resim/flekilleri
yay›nlanamaz.
Yaz›ya efllik edecek sunufl mektubunda,
e¤er yaz› çok say›da yazar taraf›ndan haz›rlanm›flsa bunlardan bir tanesinin (yaz›
kurulu baflkan›) tam adresi ve telefon numaras› yer almal›d›r. Bütün yazarlar, yap›lan çal › flm aya ve yaz ›n›n haz › rl a nm as › n
katk›da bulunmufl olmal›d›r. Yine bütün yazarlar, dergiye gönderilen en son flekli iyice
bilmek ve gerekti¤inde orada yer alan görüflleri savunmak durumundad›r.
AK C‹⁄ER KANSERLER‹ Derg is i ’ n d e
yay›nlanmak üzere kabul edilen tüm yaz›lar, derginin kendi normlar›na göre yay›na
haz›rlan›r. Derginin dil bütünlü¤ünü sa¤lamak için gerekli düzeltmeleri yapma hakk›
yay›nc›da sakl›d›r.
Yaz› tipleri
Araflt›rma ve inceleme yaz›lar›n›n düzenlenmesi, özet, ‹ngilizce özet, girifl, gereç ve
yöntem, bulgular, tart›flma, sonuç, kaynaklar fleklinde olmal›d›r.
Genel akci¤er kanserleri konular›yla mezuniyet öncesi ve sonras› akci¤er kanserleri e¤itimini içeren derleme yaz›lar yay›nlama kurulu taraf›ndan seçilerek ifllenecektir.
Olgu sunumlar›, teknik katk›l› yaz›lar ile
klinik uygulamaya yönelik yaz›lar 4 sayfay›
geçmeyecek flekilde haz›rlanmal›d›r.
Okuyucu mektuplar› dergide daha önce
yay›nlanm›fl yaz›larla veya önemli bir akci-

Yaz›lar›n haz›rlanmas›

Bütün yaz› bilgisayarda çift aral›kl› olarak
yaz›lmal›d›r. Bafll›k sayfas›, özet metin, teflekkür, kaynaklar, resim/flekil altlar› ve tablolar hep bu flekilde haz›rlanmal›d›r.
Yaz› bir optik okuyucu taraf›ndan okunabilecek flekilde olmal›d›r; yani temiz olmal›,
üzerinde kalemle konmufl herhangi bir iflaret, herhangi bir leke bulunmamal›d›r.
Yay›nlanmas› uygun görülen yaz›larn son
flekli ile birlikte bilgisayar disketi istenecektir. Disketi gönderilmeyen yaz›lar bas›lmayacakt›r.
Kullan›labilecek yaz›m programlar›:
a) Apple Macintosh - Word; b) MS Word
95 ya da 98 olarak saklanmal› ve paragraf
veya sat›r bafllar› için iki ara verilmelidir.
Yaz ›d aki her böl ümün yeni bir sayf adan
bafllamas› ger ekir. Sayf alar sa¤ yuk ar› köfl elerinden numaral a nm al› ve bu numaralama
ifll em ine bafll›k sayf as › ndan bafll a nm al ›d › r.
B a fll›k sayf as ›na bütün yaz a rl ar›n adl ar ›n›n, soy a dl ar ›n›n o güne kadar ald › kl ar› en
y ü ksek akademik der ec enin ve halen bul u nd u kl ar› gör evin yaz › lm as› ger e km e ktedir.
E¤er yazar(lar)’›n gör evi çal › flm an›n yap›ld ›¤› tar i hten sonra de¤ i flm i flse, yeni görev de
b el i rt i lm el idir. ‹st at i stik hesaplar ayr› bir kimse tar af › ndan yap › lm›fl ve/veya den e tl e nm i flse, bu kifl inin kiml i¤i ve gör evi hakk › nda
bilgi ver i lm el idir. Yaz a rl ara araflt › rma konus u nda par asal destek sa¤l ayan kaynak hakk›nda da k›saca bilgi ver i lm esi ger e kl id i r.
Yaz›ya en fazla 150 kelimelik bir özet efllik etmelidir. Bu özette çal›flman›n konusu,
kullan›lan yöntemler, elde edilen sonuçlar
ve var›lan kararlar k›saca anlat›lmal›d›r. Ayr› bir sayfaya ‹ngilizce özet bafll›¤› ve özetin
‹ngilizcesi yaz›lmal›d›r. Kullan›lan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmal›d›r. ‹laçlar›n jenerik adlar› kullan›lmal›d›r. Ticari isim ancak, yaz›yla do¤rudan
ilgili oldu¤u takdirde kullan›labilir.
Bafll›kta veya özette k›saltma kullan›lmamal›d›r; metinde kullan›lan k›saltma say›s›
ise mümkün oldu¤unca az olmal›d›r.

fiekiller: Her birinden üçer tane olmak
üzere; (1) bütün grafiklerin ve siyah beyaz
foto¤raflar›n 13x18 cm büyüklü¤ünde haz›rlanm›fl kartlar›, (2) röntgen filmlerinin ve di¤er görüntü kay›tlar›n›n yüksek kontrastl›,
net foto¤raflar› ve (3) renkli flekillerin/foto¤raflar›n renkli slaytlar›, yaz›yla birlikte gönderilmelidir.
fiekiller, metinde kullan›l›fl s›ras›na göre
numaraland›r›lmal›d›r. Her foto¤raf›n arkas›na numaras›n›n, yaz› kurulu baflkan›n›n
ad›n›n, yaz› bafll›¤› k›saltmas›n›n yaz›lmas›
ve foto¤raf›n yukar› k›sm›n› gösteren bir ok
iflaretinin çizilmesi gerekir. Foto¤raf veya
slayt›n üzerine hiçbir iflaret konulmamal›d›r.
fiekil altlar›, yine çift aral›kl› olarak, her biri ayr› bir standart beyaz bir dosya ka¤›t
üzerine, en fazla 40 kelime olacak flekilde
yaz›lmal›d›r. Mikro foto¤raflar›n alt yaz›lar›nda, kullan›lan boyama yönteminin ve büyültmenin belirtilmesi gerekir.
Baflka yay›nlardan al›nan tablo ve resimler varsa, al›nan kaynak mutlaka belirtilmelidir. Ayr›ca, orijinal yay›mc›n›n, bunlar›n yay›nlanmas› konusunda verdi¤i izin belgesinin de yaz›ya eklenmesi gerekir.
Kaynaklar: Kaynaklar metinde kullan›l›fl
s›ras›na göre numaralanmal›, alfabetik s›ra
izlenmemelidir. Metinde, tablolarda ve altyaz›larda kaynaklar›n kelimenin üzerine yaz›lm›fl küçük rakamlarla (örn.: Abrahams L,
et al.22) belirtilmesi gerekir. Kaynaklar›n listesi haz›rlan›rken Index Medicus’taki k›saltmalar ve yaz›m flekli kullan›lmal›d›r.
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