
Me di cal Net work KARDÝYO LOJÝ der gi si; kar di yo lo ji, kar di yo vas kü ler
cer ra hi ve kal bi il gi len di ren göðüs has talýklarý alan la rýn da, ori ji nal kli nik
ve la bo ra tu var araþtýrma yazýlarý, der le me ler, ol gu su  nu larý, orijinal
görüntü ve editöre mektup çalışmalarını kapsar.

Dergiye gönderilecek ya zý ların, tüm ya zar lar tarafından sýrasýyla im za -
lanması, etik kurallara uygunluğu ve bilim sel sorumluluğu yazarlara
aittir. 

Yazarlar arasında çıkar çatışması olup, olmadığı ve finansal destek
alınıp, alınmadığı yazının kapak sayfasında bildirilmelidir.

Yazýlar da an lam ve yazý bakýmýndan ge rek li görülen düzelt me ler yayın
kurulu veya hakemler tarafından yapýla bi lir. 

Ya zý la rýn, başka bir yerde değerlendirmede olmaması ve da ha önce hiç -
bir yer de yayýnlan mamýþ ol masý ge rek mek te dir.

Derginin yayın dili Türkçe’dir, yazıların Türk Dil Kurumu’nun Türkçe
Sözlüğü’ne, Yazım Kılavuzu’na ve Kardiyoloji Terimler Sözlüğü’ne
uygun olması gerekir. 

Yayın için sunulan yazılar, (gerekli inceleme ve eleştiri aşamalarından
geçerek kabul edilip) yayınlandıktan sonra her türlü yayın hakkı
Medical Network’a aittir.

Yazým Ku ral larý 
Dergiye gelen yazılar; başlık say fası, türkçe ve ingilizce özet ler, anah tar
ke li me ler (3-6 adet), gi riþ, ge reç ve yöntem, bul gu lar, tar týþ ma, te þekkür,
kay nak lar, tab lo lar, þe killer ve alt yazýlarý bö lüm lerinden oluşmaktadır.
Şe kil  ler ve fo toð raf lar mümkünse renk li, ayrýntýlar görüle cek de re ce de
net ve ka li te li ol malýdýr. 

Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “Helsinki
Bil dir gesi”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi La bo ratuvar Uy gu -
la maları Kılavuzu”nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde
ya pılan araştırmalarda “Klinik Araş tır malar Etik Kurul”undan, hayvanlar
üzerinde yapılan araştırmalarda “Hayvan Deneyleri Etik Kurulu”ndan
izin alın ma sı ve ilgili belgenin dergiye gön derilmesi zorunludur.
Yazarlar, maka le nin GEREÇ VE YÖN TEM bölümünde ilgili etik kurul
iznini ve çalış ma ya katılmış in sanlardan imzalı “Bilgilendirilmiş gönül-
lü olur” (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek zo run dadır.
Etik Kurul ona yı nın bir kopyasının dergiye gön de rilmemesi durumunda
yazı yayın lan mayacaktır.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar; 
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme tek -

nikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel
ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bi -
lim sel amaçlarla kullanılması, 

• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, 
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, 
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.   

Ön say fa da yazýnýn baþlýðý, ya zar larýn ad larý, aka de mik unvan larý, yazý -
nýn çýktýðý ku rum, yazýþma yapýla cak ya zarýn adý, so yadý, ad re si, ayrýca
iþ, ev, GSM, nu ma ra larý ve e-pos ta ad re si, çalýþmayý des tek le yen ku rum
adý bu lun malýdýr. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise
yeri ve tarihi belirtilmelidir. Yazý baþ lýðýnda ký salt  ma lar kul lanýlma malý,
metin içinde açık biçimi belirtilmemiş kısaltmalar yapılmamalı,
ölçümler dışında olabildiğince kısaltmalardan kaçınılmalıdır. 

Özet ler türkçe ve ingilizce olarak, başlıklar dahil 200’er kelime ol ma -
lıdır. Yazý ile il gi li en önem li so nuç larý ve bu so nuç larýn de ðe ri ni içer -
me li dir. Özet; amaç, yöntem, bul gu lar ve so nuç ara baþ lýk larý altýnda
top lan malıdır.

Giriş çalışmanın konusu ve amacı hakkında kaynaklarla desteklenen
kısa ve öz bilgi vermelidir.

Gereç ve Yöntem çalışmanın ileriye veya geriye dönük, çift kör ya da
rastgele olup olmadığını, deneysel tasarımı, yararlanılan araç-gereci

vermeli ve grafik, tablo, fotoğraf, istatistikle desteklenmelidir.

Ge  reç ve yöntem, bul gu lar ve tartýþma bölümle rin de ge rek li du  rum lar -
da alt baþlýklar kul lanýla bi lir. Kay nak lar, tab lo lar ve þe  kil ler me tin de ge -
çiþ sýrasýna göre nu ma ra landýrýlmalýdýr.

Bulgular araştırmada elde edilen sonuçları vermelidir.

Tartışma elde edilen verileri tüm olumlu-olumsuz yönleri ile ve kaynak -
larla karşılaştırarak sunmalıdır.

Sonuç ayrıntıya girmeden ve tekrara düşmeden elde edilen bulguları,
yorumu ve önerileri sunmalıdır.

Kaynak sayısı en fazla 25 olmalıdır. Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre
yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve sıraları içinde uygun yerde
parantez içinde belirtilmelidir. Parantez içinde birden fazla kaynak
varsa ilk ve son rakam arasına çizgi konarak ayrılmalıdır. Yazar sayısı
6’ya kadar olan metinlerde (6 dahil), bütün yazarlar yazılmalı, 6’dan
fazla olanlarda ise ilk 3 yazar yazılmalı ve “et al.”, veya “ve ark.”,
kısaltması kullanılmalıdır. Kişisel görüşmeler, yayınlanmamış gözlemler,
özetler, bildiri ya da poster biçimindeki sunumlar kaynak olarak göster-
ilemez, çok gerekli ise metinde ayraç içinde geçebilir. Yerli kaynak -
lardan olabildiğince yararlanılmaya özen gösterilmelidir. Dergi adları
“Index Medi cus” a uygun olarak kısaltılma lıdır.

Kay nak larýn yazýmý için örnek ler
Der gi: 5. Yim JM, Ho on TJ, Bit tar N, et al. An gi oten sin-con ver ting enz -
yme in hi bi tor in sur vi vors of acu te MI. Am J Car di ol. 1995;75:1184-6.

Ki tap: 7. Wo od P. Di se ases of the He art and Cir cu la ti on Phi la delp hia: JB
Lip pin cott. 1956:839.

Ki tap tan bir bölüm: 9. Mei dell RS, Ge ra ra RD, Sam bro ok JF. Mo le cu lar
bio logy of throm boly tic agents. In: Ro berts R. Edi tor. Mo le cu lar Ba sis of
Car di ology. Cam brid ge, MA: Black well Sci en ti fic Pub li ca ti ons, 1993;
295-324.

Ol gu Su nu mlarý ger çek ten ori ji nal katký sað la malýdýr. Me tin 500-1000
ke li me arasýnda ol malýdýr. Ya zar sayýsý en fazla 5 ola bi lir. Ol gu su num -
larýnda özet 100 ke li me yi ge çmemeli, şe kil ve tab lo sayýsý 5, kay nak
sayýsý en faz la 10 ol malýdýr. Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının

belirtilmesi, 
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden

izin alınması ve belirtilmesi, 
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine

uyulduğunun belirtilmesi gereklidir. 

Der le me ler en son ye ni lik le ri kap sa ya cak ve yur du muz da ki ge liþ me le ri
de içi ne ala cak þe kil de ve mümkünse o ko nu da ça lýþ ma larý olan ya zar -
lar ca yazýlmalýdýr. Kýsa bir Türkçe ve Ýngi liz ce özet ile anah tar ke li me -
ler (3-6 adet) bu lun malýdýr.

Editör’e, der gi de yayýnla nan her yazý için mek tup yazýla bi lir ve ya zar -
lar ca ce vap landýrýlmasý is te ne bi lir. Der gi de özel lik le kar di yo lo ji ve kar -
di yo vasküler cer ra hi alanýnda ki her türlü top lantý; ta rih, ko nu ve ko nuþ -
macýlarý bil dir mek þartýyla yayýnla nýr. Ayrýca bu alan lar da yazýlmýþ ve
basýlmýþ ki tap lar okur la ra ile  ti lir.

Der gi ye ge len her yazý, bi lim sel ola rak de ðer len di ril me den ön ce, yu -
karýda söze di len þart la ra uy gun luk açýsýndan gözden ge çi  ri lir. Bu þart la -
ra uy ma yan yazýlar düzel til me si için ya za ra ge ri gönde ri lir.

Ya zar larýmýz, yazýlarýnýn du ru munu www.mnkardiyoloji.com.tr ad re -
sin den ta kip ede bi lir ler.

Yazýlarýn Gönde ri le ce ði Ad res:
Çalışmalarınızı www.mnkardiyoloji.com.tr adresimizdeki Yazı Gön der
linkinden gönderebileceğiniz gibi kardiyoloji@medicalnetwork.com.tr
adresimize ek olarak gönderebilirsiniz.
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