YAYIN KURALLARI
GENEL BİLGİLER
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin
resmi yayın organıdır.
Dergide klinik veya deneysel araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, editöre mektuplar, bilimsel
yorum/tartışmalar, bilimsel mektuplar, Türkçe olarak yayımlanır.
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olarak yayımlanmaktadır.
Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makale daha önce yayımlanmış; alıntı, yazı
tablo, resim v.s.mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu
makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan tebliğler, makalede belirtilmesi koşulu
ile kabul edilir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise editör ve en az iki danışmanın
incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra
yayımlanır.
Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, yayın hakları ve devir formunda
belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır ve yayın hakları devir formunda imzası bulunan
yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
BİLİMSEL SORUMLULUK
Tüm yazarların makaleye akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır.
ETİK SORUMLULUK
-Dergi, “İnsan” ögesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne
uygunluk (http:/www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) ilkesini kabul eder. Bu
çalışmalarda yazarlar, makalelerin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde yukarıdaki prensiplere uygun
olarak çalışmayı yaptıklarını, etik kurallardan ve çalışmaya katılmış bireylerden “Bilgilendirilmiş olur”
(informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
-Çalışmada “Hayvan” ögesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde Guide
fort he Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri
doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve etik kuruldan onay aldıklarını
belirtmek zorundadır.
-Makalede etik kurul onayı alınması gerekli ise alınan belge makale ile gönderilmelidir.
-Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMELER
Tüm retrospektif , prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak ve uygun plan,
analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Araştırma makaleleri dergiye gönderilmeden önce,
biyoistatistik uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Gönderilmiş olan makaleler, gerek görülmesi
halinde biyoistatistik kurulu tarafından dergide tekrar kontrol edilmektedir.
YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe’dir.
Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr adresindeki, bilgiler esas
alınmalıdır.
İngilizce özetler, birebir Türkçe özeti yansıtmalıdır.
YAYIN HAKKI
1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi
yayımlayan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler
tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
Yazarlar “Yayın Hakları Devir Formu’nu” doldurup makale ile birlikte göndermelidirler.
BİLİMSEL MAKALE ÇEŞİTLERİ
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir,
Orijinal Araştırma: Klinik ve deneysel her türlü çalışmalar yayımlanabilmektedir.Araştırma makaleleri
aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
-Türkçe özet ve İngilizce özet (Summary), 250 kelimeti geçmemeli ve Amaç (Objective), Gereç ve
Yöntem (Material and Method) , Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerinden oluşmalıdır.
-Giriş
-Gereç ve Yöntem
-Bulgular
-Tartışma
-Sonuç
-Teşekkür
-Kaynaklar

Derleme: Diş hekimliği alanındaki güncel konulardan oluşur. Bu yazılar doğrudan veya davet edilen
yazarlar tarafından hazırlanabilir. Makalenin kabulünde yazarın konu ile ilgili basılmış yayımlarının
olması özellikle tercih nedenidir.
Derleme yazıları
-Türkçe Özet ve İngilizce Özet (Summary), 150 kelimeyi geçmemeli ve alt başlıkları ayrılmamalıdır.
-Metin
-Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir.Yeterli sayıda
fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
Olgu sunumları
-Türkçe Özet ve İngilizce Özet (Summary), 250 kelimeyi geçmemeli ve alt başlıklara ayrılmamalıdır.
-Giriş
-Olgu Sunumu
-Tartışma
-Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
YAZIM KURALLARI
Dergide yayımlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.
-Makale, Micro Soft Word Proğramında Times New Roman yazı stilinde 12 punto büyüklüğünde ve
1.5 satır aralığında hazırlanmalıdır.
KISALTMALAR
Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca aynı kısaltma
kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.

ŞEKİL, RESİM, TABLO ve GRAFİKLER
-Şekil, resim, tablo ve grafikler metin içinde geçiş sırasına göre arabik rakam ile numaralandırılmalı ve
cümlenin sonunda belirtilmelidir.
-Şekil, resim, tablo ve grafikler açıklamaları ile birlikte makale sonuna eklenmelidir.
-Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer jpg veya gif dosyası olarak 8 cm eninde, pixel boyutu yaklaşık
500x400 ve 300 dpi çözünürlükte taranarak sisteme eklenmelidir.
-Şekil, resim, tablo ve grafiklerde kullanılan kısaltmalar açıklamalarında belirtilmelidir.
-Basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalı ve açıklama olarak şekil, resim,
tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
-Resimler, ayrıntıları görülecek kontrast ve netlikte olmalıdır.
BAŞVURU YAZISI:
-Gönderilen makalenin çeşidi,
-Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ile varsa bu kuruluşların yazarla olan ilişkileri,
KAPAK SAYFASI
Kapak sayfasında şu bilgiler yer almalıdır;
-Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
-Yazarların isimleri (yazarların ünvanları ve çalıştıkları kurumların adları, soyadının sonunda arabik
rakamlar yardımıyla sayfanın altında yer almalıdır),
-Makale ile ilgili yazışmaların yapılacağı yazarın açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta
adresini içeren yazışma adresi,
-Kısa başlık; derginin sayfa üstlerine yazılabilmesi amacıyla konu başlığının 5 kelime ile sınırlandırıldığı
ve anlam içeren bir kısa başlık yazılmalıdır,
-Araştırma için alınan destekler belirtilmelidir,
-Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

ÖZETLER: Bilimsel Makale Çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni içerisine
yerleştirilmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: En az 2 en fazla 5 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce anahtar
kelimeler “Medical Suject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir.
(www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) Türkçe anahtar kelimeler MSEH terimlerinin aynen çevirisi
olmalıdır.
TEŞEKKÜR: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz,
İngilizce,/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.
KAYNAKLAR: Kaynaklar yazar soyadına göre, alfabetik olarak numaralandırılmalı ve metinde cümle
sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst Simge” olarak belirtilmelidir.Kaynak yazımı için
kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (www.icmje.org).
Kaynakların yazımı için örnekler
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, cilt, sayı,
sayfa no’su, yıl belirtilmelidir.
Örnek: Ölmez A, Erdemli E. Dentin hassasiyeti ve tedavi yöntemleri. A.Ü.Diş.Hek.Fak.Derg 20:65-71,
2003.
Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editör(lerin) ismi, kitap
ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Örnek:
Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için;
Okesson JP.Orafacial Pain.Illionis: Quintessence Publishing Co, Inc, 1996, 45-52.
Türkçe kitaplar için;
Alaçam T. Endodonti. Ankara:GÜ Yayınları, 1990, 809-859.
Kitaplardan alınan bölümler için;
Graber TM. Functional Analysis.In:Graber TM, Rakosi T, Petrovic AG.Dentofacial Rotopedics with
Functional Appliances.2nd ed.St.Louis: Mosby Year Book-Inc, 1997, 167-125.
Tezler için;
Ulusoy MÇ.Sınıf 2 malokluzyonlarda kullanılan aktivatör ve aktivatörhigh pull headger
uygulamalarının mandibula üzerindeki etkilerinin üç boyutlu sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi.
G.Ü.Diş Hek.Fak . Sağlık Bil. Enst, Ankara, 2006.
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