
 

 

YAZARLAR İÇİN TEMEL BİLGİLER 

GENEL  

KONULAR 

Yazılar EKSİKSİZ, KUSURSUZ ve AÇIK olmalıdır (Konuyla alakalı birçok dilde 

yayınlanmış olan EASE Rehberlerine bakabilirsiniz). Varsa, uygun raporlama 

kılavuzlarına inceleyebilirsiniz. 

KELİME LİMİTLERİ vb.  

Ana Metin  

(Kaynaklar ve özet 

hariç) 

Klinik Araştırma 

Derleme 

Editöre Mektup 

Olgu Sunumu 

(gerekçeli istisnalara izin verilir)  

 

 

≤ 3000 

≤ 3000  

≤ 750 

≤ 1500 

Özet 

Klinik Araştırma 

Derleme 

Editöre Mektup 

Olgu Sunumu 

(Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır) 

200 – 300 kelime  

200 – 300 kelime (Bölümlendirilmemiş) 

Özetsiz 

150 – 250 kelime (Bölümlendirilmemiş) 

Anahtar kelimeler ≥ 3 kelime ≥, virgülle ayrılmış; özel isimler dışında küçük harf; kısaltmalardan 

kaçının (2022 Medical Subject Headings başlıklarından seçilmeli) 

 

Tablo/şekiller ≤ 5 tablo ve ≤ 5 şekil veya resim),  
Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. 
Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun altında 
olmalıdır. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği makale 
metni içinde olmalı ve tablolar JPEG, TIFF veya diğer görsel formatlarda 
gönderilmemelidir.  
Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir.  Şekil, 
resim ve grafiklerin açıklamaları makale ana dosyasının son sayfasında 
belirtilmelidir. 
Tutarlı ve bilgilendirici olmalı, tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Metin içerisinde 

geçtiği yer belirtilmeli. 

BAŞLIK SAYFA BİLGİLERİ 

Başlık ≤ X 100 karakter, Türkçe ve İngilizce 

Kısa başlık ≤ X 40 karakter, Türkçe ve İngilizce 

Yazar isimleri Tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları,daha önce bilimsel bir toplantıda 

sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. 

 

Kurum bilgileri gerekli Kurumun adı ve şehri, birim veya bölümü, e-posta 

Sorumlu yazarın 

iletişim bilgileri 

İsminin altı çizili ve eltta ayrıca belirtilmeli, açık adres, telefon, faks, mobil 

telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. 

Yazar (lar) ın kalıcı 

tanımlayıcıları vb. 

ORCID bilgileri 

ANA METNİNİN YAPISI, SONUÇ, REFERANSLAR 

Tipik başlıklar (Ana Başlıklar: Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar)  

Alt başlıklar Numaralandırılmamış 

https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators/
https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
https://meshb.nlm.nih.gov/search
https://orcid.org/


 

Herhangi bir bölüm 

için gerekli özel 

ifadeler 

Yöntemler bölümü, insan ve hayvan çalışmaları için etik kurul onayını (Helsinki 

deklerasyonuna uyulduğunun beyanı, Etik onam alınan kurum, tarih ve karar 

no bilgileri) çalışmada kullanılan değişkenleri ve yöntemleri tanımlayan 

"İstatistiksel analiz" alt bölümünü içermelidir. 

Son kısım (ör. Yazar 

katkıları) 

Yazarların katkıları bölümünde yazarları baş harflerle tanımlayın (CRediT 

kullanmayı düşünün) (Kaynaklar üstünde alt başlık: Varsa Teşekkür, Etik 

Onam, Çıkar Çatışması, Finansal Destek) 

Referanslar: 

maksimum sayı 

Klinik Araştırma 

Derleme 

Editöre Mektup 

Olgu Sunumu 

 

 

≤ 30 

≤ 60 

≤ 5 

≤ 15 

Referans biçimi Vancouver stili kullanılmalı (Ayrıca yazar sayısı 6’dan fazla ise Türkçe 

makalelerde “ve ark.”, İngilizce makalelerde “et al.” kullanılmalı) Her alıntının 

eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. 

DERGİ POLİTİKALARI, vb. 

Yayın modeli  Açık erişim, lisans Creative Commons GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ; 
ücret yapısı: Van Tıp Dergisi; ne makale değerlendirme aşamasında ne de 
yayınlanma aşamasında herhangi bir ücret talep etmez. Yayınlanmasına karar 
verilen makaleler için de herhangi bir ücret ödemez. 

Hakem değerlendirmesi  Harici, En az 2 hakem tarafından çift kör değerlendirme. Editörler son kararı 
verir. 

Makale kabul oranı ve 
ortalama süreler 

Gönderilen makalelerin yaklaşık % 60 kadarı kabul edilmektedir. Gönderimin 
hakem incelemesinden sonraki ilk karara kadar geçen ortalama süre: 2 ay 

 

https://casrai.org/credit/
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr
https://vantipderg.org/dergi-hakkinda

