
 Yazım Kuralları 
 

1. Yazıların daha önce basılı olarak veya elektronik bir formatta yayımlanmamış olması 
veya yayımlanma amacıyla gönderildiği sırada bir başka dergide veya elektronik ortamda 
yayımlanmaya yönelik değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir. Kongre, 
sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler, bu durumun belirtilmesi 
koşuluyla yayımlanabilir. 

2. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. 
3. İnsanlar üzerinde yürütülen deneysel çalışmalar, 2000 yılında yeni düzenlemelerin 

yapıldığı 1964 tarihli Helsinki Bildirisine ve insanlar üzerinde yürütülen araştırmalardan 
sorumlu komitelerin (kurumsal veya ulusal) etik standartlarına uygun olmalıdır. 
Hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalara dayanan araştırma yazılarında da, laboratuar 
hayvanlarının gözetim ve kullanımı prensipleri hakkında belirli bir kurumsal veya ulusal 
yönetmeliğe uygun hareket edildiği belirtilmelidir. Her iki durum için de etik komite 
onayı tarih ve sayısı belirtilmelidir. 

4. Yazılarda hastanın kimliğini belirtir nitelikteki ifadeler, isim, isim kısaltmaları, hastane 
protokol numaraları ya da fotoğraf kullanılmamalıdır. 

5. Dergiye gönderilen yazılar editörler kurulu tarafından bilimsel yöntem, kullanılan dil ve 
anlatım tarzı, anlam ve yazım kuralları açısından incelenecek, yayıma kabul edilip 
edilmediği gerekçeleriyle birlikte 6 hafta içinde yazarlara bildirilecektir. Editörler kurulu, 
bu görüşler doğrultusunda yazılarda bazı düzenlemeler yapabilir. Aşağıda belirtilen yazım 
kurallarına uymayan yazılar, içerik açısından değerlendirmeye alınmadan yazarlara iade 
edilir. 

6. Yazıların gönderilmesi: Yazılar yalnızca internet üzerinden kabul edilmektedir. 
(http://www.logosyayincilik.com). Sistemle ilgili sorun oluşursa Logos yayıncılık ile 
ilişkiye geçilmelidir.Yazı ile birlikte tüm yazarların imzalı onayını içeren başvuru yazısı 
gönderilmelidir. Bu yazıda gönderilen makalenin daha önce yayımlanmadığı veya 
yayımlanmak üzere kabul edilmediği, yayımlandığı taktirde doğabilecek tüm hukuksal 
sorumlulukların kabul edildiği belirtilmelidir. Bu mektup Logos Yayıncılık Şirketine faks 
ile gönderilmelidir. 

7. Yazının hazırlanması: Yazılar çift aralıklı, 12 punto ve sola hizalanmış olarak, Times 
New Roman karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk 
bırakılmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Yazıların 
şekli ve bölümlerine ilişkin olarak “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication-Updated February 
2006” (http://www.icmje.org)'da belirtilen kurallar geçerlidir. Araştırma yazıları en fazla 
30 sayfa, olgu sunumları ise en fazla 15 sayfa olmalıdır. Yazılar doc veya txt formatında 
gönderilmelidir. Yazıda aşağıdaki bölümler bulunmalıdır. 

a. Başlık sayfası: Yazının başlığı (Türkçe-İngilizce), yazarların adları, akademik 
ünvanları, çalıştıkları kurum(lar), yazışmaların yapılacağı yazarın adı, açık adresi, 
telefon ve faks numarası ve e-posta adresi yanı sıra 40 karakteri geçmeyen bir kısa 
başlık içermelidir. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise toplantı 
adı, tarihi ve yeri belirtilerek yazılmalıdır. 

b. Özet ve anahtar sözcükler: Türkçe makaleler İngilizce özet, İngilizce makaleler 
Türkçe özet içermelidir. Özet 250 kelimeyi aşmamalıdır. Kendi içinde amaç, 
yöntemler, sonuçlar ve yorumu içerecek şekilde oluşturulmalı, bu yapılandırma 
ayrı başlıklar altında olmamalıdır. Olgu sunumlarında giriş, olgu/olgular ve yorum 



bulunmalıdır. Özette kısaltma kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce (Index 
Medicus MeSH'e uygun olarak seçilmiş) en fazla beş adet anahtar sözcük 
kullanılmalıdır. 

c. Ana metin: Araştırma yazılarında giriş, gereç ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve 
kaynaklar bölümleri olmalıdır. Olgu sunumlarında giriş, olgu/olgular, tartışma ve 
kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Tablolar ve resim alt yazıları kaynaklardan 
sonra gelmelidir. 

d. Kaynaklar: Kaynaklar metinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, 
numaraları metinde cümlenin sonunda veya yazar adı geçmişse isimden hemen 
sonra parantez içinde belirtilmelidir. Dergilerin adları Index Medicus'da kullanılan 
biçimde kısaltılmalıdır. Yazar sayısı altıdan fazla ise, ilk altı isimden sonra “ve 
ark. (et al.)” yazılmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilmiş, ancak baskıda olan 
yazılar, “baskıda” ibaresi kullanılarak kaynaklarda gösterilebilir. 
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e. Tablolar: Tablolar ana metin içinde kaynaklardan sonra gelmeli, her tablo ayrı bir 

sayfada olacak şekilde ve çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Makale içindeki geçiş 
sırasına göre Arap rakamlarıyla numaralandırılmalı, metinde parantez içinde 
gösterilmeli, kısa-öz bir başlık taşımalıdır. Tablo numarası ve başlığı tablonun 
üstünde, tablo açıklamaları ve kısaltmalar altta yer almalıdır. 



f. Resimler ve şekiller: Metin içinde kullanım sıralarına göre Arap rakamlarıyla 
numaralandırılmalı ve metinde parantez içinde gösterilmelidir. Dijital kamera ile 
çekilmiş fotoğraşar en az 300 dpi çözünürlükte, 1280x960 piksel boyutunda 
çekilmiş , jpg veya tiff formatlarında kaydedilmiş olmalıdır. Zorunlu olmadıkça 
resim üzerinde yazı bulunmamalıdır. Her resim ve şekil ayrı bir belge olarak 
hazırlanmalı, gönderme formuna uygun olarak yazının ekleri olarak 
gönderilmelidir. 

g. Resim ve şekil alt yazıları: Alt yazılar ana metinde kaynaklardan sonra gelmeli, 
kısa ve öz bir şekilde yazılmalı, kullanılan boya/yöntem ve orijinal büyütme 
bildirilmelidir. Şekillerde kullanılan semboller ve harfler tanımlanmalıdır. 

h. Teşekkür bölümü: Bu bölüm yazının sonunda, kaynaklardan önce yer almalıdır. 
i. Düzeltme istenen makalelerde, makaleye ek olarak ayrı bir dosya halinde 

hakemlere yanıtı içeren ön yazı eklenir. Bu yazıda hakemin ya da hakemlerin 
getirdiği eleştirilere tek tek yanıt verilmelidir. 

j. Yazı yayımlanmak üzere kabul edildiğinde “telif hakkı formu”nun Logos 
Yayıncılık web sitesinden alınması, doldurulması, imzalanması ve faks ile “Logos 
Yayıncılık Sirketi”ne yollanması gerekmektedir. 

 
Editörlük Yazışma Adresi: 
Prof. Dr. Işın Kılıçaslan 
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı 
Temel Bilimler Binası 
34390 Çapa/‹stanbul 
Tel. (0) 212 414 24 00 
e-posta: ikaslan@istanbul.edu.tr 
 
Logos Yayıncılık Ticaret A.Ş. 
Yıldız Posta Cad. Sinan Apt. 
No: 36 D: 66/67 
Gayrettepe 34349/İstanbul 
Tel: (0) 212 288 05 41- (0) 212 288 50 22 
Fax: (0) 212 211 61 85 
E-posta:logos@logos.com.tr 
 


