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AMAÇ KAPSAM
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice
(e-ISSN 1308-531X) Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin
(TAHUD) resmi yayın organıdır. Ulusal süreli yayın türünde olan dergi
elektronik olarak üç ayda bir yayımlanır. Derginin yayın dili Türkçe’dir.
Yabancı yazarlardan gelen yazılar İngilizce yayınlanabilir.
Derginin içeriği, aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetlerini
ilgilendiren tüm konulardan oluşmaktadır. Dergide; başmakale,
araştırma ve derleme makale, olgu sunumu, sürekli tıp eğitimine
katkıda bulunacak yazı, kısa rapor, editöre mektup, önemli uluslararası
belgelerin çevirileri, yayın tanıtımları, yerli ve yabancı makale özetleri
ve aile hekimliğinden haberler yer alır.
YAZILARIN HAZIRLANMASI
Yazılar, çift satır aralıklı, alt-üst ve her iki yandan 2,5 cm boşluk
bırakarak, 12 punto Times New Roman karakteri kullanılarak Word
dokümanı olarak hazırlanmalıdır. Yazılarda sadece standart kısaltmalar
kullanılmalı, bunun dışındaki ifadeler kısaltılacak ise yazı içinde ilk
geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
Türkçe karşılığı olan yabancı kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır.
İlaçların jenerik ya da kimyasal isimleri kullanılmalıdır.
ETİK İLE İLGİLİ KONULAR
Yazar(lar), insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda katılımcı bireylerden
Bilgilendirilmiş Onam Formu alındığını yazılarında belirtmeli ve
çalışmanın yapıldığı kurumun Etik Kurulu veya eşdeğeri bir kuruldan
alınan onay belgesini yazıyla birlikte göndermelidir(ler). Olgu
sunumlarında, her olgunun kendisine ait bilgilerin yayın amacıyla
kullanılacağına dair bilgilendirildiğini gösterir bir belgenin sunulması
gerekir. Tüm çalışmalar, Helsinki Deklarasyonu’nun son değişiklikleri
işlenmiş şekline uygun yapılmış olmalıdır. Hasta bilgileri, 01.08.1998
tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları
Yönetmeliği’ne uygun olarak alınmış olmalıdır.
Hayvanlar üzerindeki sonuçları bildiren deneysel çalışmaların, Hayvan
Hakları Evrensel Bildirgesi, Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla
Kullanılacak Omurgalı Hayvanların Korunması Hakkındaki Avrupa
Konvansiyonu (European Convention for the Protection of Vertebrate
Animals Used for Experimental and Other Scientific Purpose), T.C.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar
İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak
Olan Laboratuvarın Kuruluş Çalışma Denetleme Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik, Laboratuvar Hayvanları Biliminin Temel İlkeleri (Principles
of Laboratory Animal Science), laboratuvar hayvanlarının bakım ve
kullanılmasıyla ilgili el kitaplarında yer alan kural ve ilkelere uygun
olarak ve çalışmanın yapıldığı kurumda mevcut ise, Deney Hayvanları
Etik Kurulu’ndan alacakları onay sonrasında yapılmış olması gerekir.
Etik Kurul onayı, yazı ile birlikte sunulmalıdır. Yazılarda, insan ve hayvanlarda yapılan çalışmalarda kullanılan ameliyat sonrası ağrı giderici
tedavi yöntemleri hakkında da bilgi verilmelidir.
Yazarlar ayrıca, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali
ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing
interest) alanlarını açıklamakla yükümlüdürler. Çalışmaya yapılan tüm
mali katkılar ya da sponsorluklar, çalışmayla ilgili olabilecek mali ilişkiler
ya da kişisel çakışma konuları yayının gönderildiği sırada başvuru mektubunda belirtilmelidir. Derginin Çıkar Çakışması Politikası ile ilgili ayrıntılı
bilgiyi de içeren ve olası çıkar çakışması durumunda kullanılabilecek
“Çıkar Çakışması Beyan Formu“na PDF dokümanı olarak erişilebilir.
Dergimiz bilimsel yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili
olası durumlarda Committee on Publication Ethics (COPE) akış
şemalarını temel almaktadır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için bkz. www.
publicationethics.org
YAZI ÇEŞİTLERİ

Özgün Araştırmalar: Özet, Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular,
Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşur. Özet bilgileri için bkz. Yazı
Kuralları.
Giriş bölümünde; çalışma konusu, konunun seçilme nedeni, konunun
bilinen ve bilinmeyen ya da tartışmalı olan yönleri ve araştırmanın bu
alanlardan hangisine odaklandığı ulusal ve uluslararası araştırmalara
atıfta bulunularak açıklanmalıdır. Ayrıca çalışmanın aile hekimliği bilgi
birikimine ve aile hekimliği uygulamasına beklenen katkısı ifade
edilmelidir. Buradan hareketle araştırma soruları ve hipotezleri sunularak araştırmanın amacı açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
Gereç ve Yöntem bölümünde; çalışmanın türü, evreni, örneklemi,
örneklem büyüklüğüne nasıl karar verildiği, örneklem seçiminin nasıl
yapıldığı, çalışmanın yeri ve zamanı belirtilmelidir. Ayrıca kullanılacak
olan araçlar (anket, tanı yöntemi vb.) ayrıntılı olarak tanımlanmalı ve
ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik durumları bildirilmelidir. Çalışmada
elde edilen verilerin hangi yöntemle toplanacağı, nasıl analiz edileceği
ve istatistiksel değerlendirmesi konusunda bilgi verilmelidir. Bulgular
bölümünde; araştırma sonucu elde edilen bulgular ayrıntılı ve sistematik olarak verilmelidir. Tüm şekil, tablo ve resimler bu bölümde
kullanılmalıdır. Bulguların sunumu ya metinde ya da tablo ve şekillerde
yapılmalı, tamamı her ikisinde birden yinelenmemelidir. Tartışma
bölümünde; araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmalı, önemi

vurgulanmalı, başka yazarların bulguları ile karşılaştırılarak tartışılmalı,
çalışmanın sınırlılıkları ve güçlü yanları belirtilmelidir. Bu alanda
yapılması gereken ileri çalışmaların neler olabileceği de eklenmelidir.
Sonuç bölümünde; araştırmadan elde edilen temel bulgular
vurgulanmalı, araştırma bulgularından hareketle bazı temel sonuçlar
çıkarılmalı, araştırmanın aile hekimliğine katkısı açıklanmalı ve özgün
öneriler sunulmalıdır. Burada tüm sonuçların ve tartışmanın kısa bir
tekrarından kaçınılmalıdır.
Özgün araştırma yazıları özet, kaynaklar ve tablolar dışında 3000
sözcüğü geçmemelidir.
Kısa Araştırma Raporları: Araştırma konusu, amaçları ve elde edilen
bulgular itibarıyla sınırlı kapsamı olan ve tam bir özgün araştırma yazısı
gerektirmeyen durumlarda başvurulması uygun olan makale türüdür.
Bir yazının kısa rapor olarak yayınlanması daha düşük kalitede
olduğunu yansıtmaz. Hazırlanmasında özgün araştırmalarla aynı kurallar geçerlidir, ancak özetlerin yapılandırılmış olma zorunluluğu yoktur.
Kaynak sayısı 6’yı, şekil ve tablo sayısı 2’yi geçmemelidir. Özetlerin
100 ve metnin 1000 sözcüğü geçmemesine dikkat edilmelidir.
Olgu Sunumu: Aile hekimliği alanında bilimsel bilgi birikimine özgün
katkı veren özellikli durum, olgu ya da olgu serilerine ilişkin bildirim ve
tartışmalardır. Aile hekimliği uygulaması ve eğitimi süreçlerinde
karşılaşılan ve yaşanan durum ve olgular öncelikli olarak tercih edilir.
Hastane ortamlarında karşılaşılan olgu ve durumların sunumunun,
mutlaka aile hekimliği disiplini ve aile hekimliği uygulaması ile
ilişkilendirilmesi gerekir. Giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümlerinden
oluşmalıdır. Yazının uzunluğu başlık, özet ve kaynaklar dışında 1000
sözcüğü geçmemelidir.
Derlemeler: Bir konu üzerinde geniş bir literatür taraması yapılarak
tartışılan ana görüşleri ortaya koyan, bu görüşlere dayanarak bazı
sonuçlara varan yazılardır. Yazar(lar)ın konuyla ilgili kendi araştırma,
gözlem ve deneyimlerinin olması ve bunları literatür bilgileri ile birlikte
ele alması ve tartışması beklenir. Belli bir biçim izlenmesi zorunluğu
yoktur; konunun özelliğine göre bölümler içerebilir. Derlemeler; başlık,
özetler, tablolar ve kaynaklar dışında 4000 sözcük ile sınırlandırılmalıdır.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nde yalnızca davet üzerine hazırlanan
derlemeler yayınlanır.
Yorum Yazıları ve Editöre Mektuplar: Dergide yayınlanmış makalelerle ilgili yorumda bulunmak, araştırmalar hakkında bilgi vermek, aile
hekimlerini gelişmelerden haberdar etmek, Türkiye’de aile hekimliğinin
gelişimi ile ilgili bilgileri ya da anıları aktarmak ya da belli konulara
dikkat çekmek gibi amaçlarla editöre mektup ya da yorum yazıları
gönderilebilir. Yorum ve mektuplarda isteğe bağlı olarak başlık, tablo
ya da kaynak bulunabilir. Bu yazılar 1000 sözcüğü geçmemelidir.
Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?: Aile hekimliği uygulamaları sırasında
karşılaşılan durum ve olguların biyopsikososyal yaklaşım ile irdelenerek
tartışıldığı kısa yazılardır. Gerektiğinde resim (hasta ya da kişi resimlerinde sahibinden izin alınarak) eklenebilir. Başlık, olgu ya da olayın
tanımlanması, tartışma soruları ve yanıtlardan oluşur. Bir başka yazarın
daha önce gönderdiği durum ve olgular için de kısa yazılar yazılabilir.
Bunun için hakkında yazı yazılan olgu ya da olayın yer aldığı dergi
sayısı belirtilerek görüşler bildirilebilir. Bu tür yazılar 1000 sözcüğü
geçmemelidir.
Ulusal ve Uluslararası Raporlar: Aile hekimliği alanında ulusal kurum
ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış önemli belge, bildirge ve rehberler
ile uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış önemli belge,
bildirge ve rehberlerin çevirilerine yer verilebilir. Bu konuda çalışmaya
başlanmadan önce Dergi Editörler Kurulu ile bağlantı kurulması önerilir.
Çevirinin yayınlanabilmesi için orijinal yazının sahibinden izin alınması
çeviriyi yapanın sorumluluğundadır.
Dergilerden Seçmeler: Aile hekimliği alanındaki ulusal ve uluslararası
dergilerde yayınlanan makalelerden özet bilgiler içeren yazılar yer
alabilir. Bu yazılar 500 sözcüğü geçmemelidir.
Haberler: Aile hekimliğini ve aile hekimliği uygulamalarını geliştirmek
ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacı ile uygulamada yaşananları
ve kullanılan yenilikleri vb. ele alan yazılardır. Yazım biçimi serbesttir;
1000 sözcüğü geçmemelidir.
Tanıtım Yazıları: Aile hekimliği ile ilgili ulusal ya da uluslararası kurul
çalışmalarını ve önemli projeleri tanıtmak amaçlı yazılardır. TAHUD
çalışma gruplarının etkinliklerini tanıtmak amacıyla da yazılabilir. Bu
yazılar gerektiğinde daha uzun olabilmekle birlikte 1000 sözcüğü
geçmemesi önerilir.
Başmakale (Editöryal): Dergi yayın politikası ve yayın ilkeleri hakkında
bilgi vermek ve Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nde yayınlanmış başlıca
makaleler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, güncel
konulara dikkat çekmek, Türkiye’de aile hekimliğinin gelişimi ile ilgili
bilgi, öngörü ya da anıları aktarmak ve bu konuları tartışmak amacıyla
yazılan yazılardır. Esas olarak Editörler Kurulu üyeleri tarafından yazılır.
Özel durumlar dışında başmakalenin 2000 sözcüğü geçmemesine
özen gösterilmelidir. Gerek görüldüğünde başlık ve kaynak içerebilir.
YAZI KURALLARI
Dergimize gönderilecek yazılar çift satır aralıklı, alt-üst ve her iki yandan 2,5 cm boşluk bırakarak, 12 punto Times New Roman karakteri ile
Word dokümanı olarak hazırlanmalıdır. Yazılarda yalnızca standart
kısaltmalar kullanılmalı, bunun dışındaki ifadeler kısaltılacak ise yazı
içinde ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
Türkçe karşılığı olan yabancı sözcüklerin kullanımından kaçınılmalıdır.
İlaçların jenerik ya da kimyasal isimleri kullanılmalıdır.

Yayın Kuralları

Dergiye gönderilecek yazılar aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:
• Başlık
• Özet ve abstract
• Metin
• Kaynaklar
• Tablo, şekil ve resimler
Başlık: Bu bölümde önce makalenin başlığı yer alır. Makale başlığı,
yazının içeriğini açıklayıcı ve anlaşılır olmalı, kısaltma içermemeli ve
zorunlu durumlar dışında en çok 10 sözcükten oluşmalıdır. Başlık
bölümünde ayrıca varsa makalenin daha önce sunulduğu kongre vb.
bilimsel etkinlikler açıklanır. Yazarların ad ve soyadları, akademik
unvanları, bağlı bulundukları kurumlar ve uzmanlık alanları ile yazışma
yapılacak yazarın adı-soyadı, posta adresi, telefon ve faks numaraları,
e-posta adresi makale kabul sistemine ayrıca yüklenir; bu bilgiler başlık
sayfasında yer almaz.
Özet: Türkçe ve İngilizce başlıkları izleyen Türkçe ve İngilizce özetler,
biri diğerinin çevirisi olan en az 150, en çok 350 sözcükten oluşmalıdır.
Özgün araştırma özetleri şu altbaşlıklar ile yapılandırılmalıdır: Amaç
(Objective), Yöntem (Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç
(Conclusion). Diğer yazı türlerinin özetleri alt başlık gerektirmez.
Özetlere, Türkçe ve İngilizce en az üçer anahtar sözcük eklenmelidir.
Türkçe anahtar sözcükler, Türkiye Bilim Terimleri’ne (TBT) (Kaynak için
www.bilimterimleri.com adresine başvurulmalıdır) ve İngilizce anahtar
sözcükler “MedicalSubjectHeadings”e (Kaynak için www.nlm.nih.gov/
mesh/MBrowser.html adresine başvurulmalıdır) uygun olarak verilmelidir.
Metin: Makale içeriğinin tamamından oluşur. Her bir yazı türü (özgün
araştırma, olgu sunumu, derleme vb.) için faklı yapılandırılır. Makale
metni, Dergi elektronik makale kabul sistemine yazar ve kurum adları
olmadan Türkçe ve İngilizce makale başlığı, Türkçe ve İngilizce özetler,
Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler, kaynaklar ve tablo/şekil/resim/
grafikler ile birlikte yüklenmelidir.
Kaynaklar: Kaynak numaraları, metin içinde cümle sonunda noktadan
sonra ara vermeksizin köşeli parantez içinde üst simge olarak, cümle
içinde ilgili sözcük sonrasında ara vermeden köşeli parantez içinde üst
simge olarak gösterilmelidir.
Kaynaklar, makale metninin ardından ayrı bir bölüm olarak makale
içinde geçiş sırasına göre dizilmelidir. Yazar sayısı altı veya daha az ise
tüm yazarlar, altıdan fazla ise yalnızca ilk üç yazar, en sona “ve ark.”
(yabancı yayın ise “et al.”) eklenerek sunulmalıdır. Dergi adları Index
Medicus’ta kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır. Dergimizin adının Türk
Aile Hek Derg olarak kısaltılması uygundur.
Kaynakların yazımında VANCOUVER Reference Style Guide‘a
uyulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için linke tıklayabilirsiniz>>>
Makale için: Yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri (nokta).
Makalenin adı (ilk harf dışında bütünü küçük harflerle) (nokta). Derginin
kısaltma ile belirtilen adı (boşluk), yayınlandığı yıl (noktalı virgül), cilt
(iki nokta üst üste), başlangıç ve bitiş sayfaları (arada tire olacak şekilde)
(bitiş sayfasının binler, yüzler ve/veya onlar basamağı başlangıç
sayfasınınki ile aynı ise, yalnızca birler ve/veya onlar basamağı belirtilerek) (nokta).
Örnek:
Başak O, Güldal D. Akademik aile hekimliği bölümlerinin 20 yılı:
Gelişimsel süreç üzerine bir değerlendirme. Turk Aile Hek Derg 2014;
18(1): 16-24.
Tomasik T, Windak A, Seifert B, Kersnik J, Jozwiak J. Treatment targets
in patients with type 2 diabetes set by primary care physicians from
Central and Eastern Europe. Eur J Gen Pract 2014; 20(4): 253-9.
Bildiri için: Dergiye gönderilen makalelerde, kongre kitapçığında
yayınlanan sözel ya da poster bildirileri de kaynak gösterilebilir.
Yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri (nokta). Bildirinin adı (ilk harf
dışında bütünü küçük harflerle) (nokta). Sunulan kongre/bilimsel
toplantının adı (virgül), yapıldığı yer (virgül), yapıldığı tarih (noktalı
virgül), başlangıç ve bitiş sayfaları (arada tire olacak şekilde) (bitiş
sayfasının binler, yüzler ve/veya onlar basamağı başlangıç sayfasınınki
ile aynı ise, yalnızca birler ve/veya onlar basamağı belirtilerek) (nokta).
Örnek:
Mansuroğlu YE, Arıca S, Yengil E, Taner M, Özer C. Gebelik beslenmesinin ve vücut kitle indeksi değişikliklerinin makrozomi ile ilişkisi.
13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2014; 103.
Kitap için: Yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri (nokta). Kitabın
adı (her sözcüğün baş harfi büyük) (nokta). (Varsa) kaçıncı baskı olduğu
(nokta). (Varsa) cilt sayısı (nokta). Yayınlandığı şehir (virgül), Yayınevi
(virgül), Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); başlangıç ve bitiş sayfaları
(arada tire olacak şekilde) (bitiş sayfasının binler, yüzler ve/veya onlar
basamağı başlangıç sayfasınınki ile aynı ise, yalnızca birler ve/veya
onlar basamağı belirtilerek) (nokta).
Örnek:
Bozdemir N, Kara İH. Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi. Birinci baskı.
Adana, Nobel Kitabevi, 2010; 95-7.
Başka bir örnek verelim.
Kitap bölümü için: Yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri (nokta).
Bölümün adı (ilk harf dışında bütünü küçük harflerle) (nokta). Kitabın
adı (her sözcüğün baş harfi büyük ve sonuna ‘de/’da yazılarak) (nokta).
Ed. yazıldıktan sonra editör ad(lar)ı (soyadı ve adlarının baş harfleri)
(nokta). (Varsa) kaçıncı baskı olduğu (nokta). (Varsa) cilt sayısı (nokta).
Yayınlandığı şehir (virgül), yayınevi (virgül), yayınlandığı yıl (noktalı

virgül); başlangıç ve bitiş sayfaları (arada tire olacak şekilde) (bitiş
sayfasının binler, yüzler ve/veya onlar basamağı başlangıç sayfasınınki
ile aynı ise, yalnızca birler ve/veya onlar basamağı belirtilerek)
(nokta).
Örnek:
Rakel RE. The family physician. Textbook of Family Practice’de. Ed.
Rakel RE. 5. Baskı. Philaldelphia, W.B. Saunders, 1995; 3-19.
İnternet sayfası için: (Varsa) yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri
(nokta). Sayfanın ya da yazının başlığı (nokta). Tarayıcının adres
satırında görünen internet sayfasının tam adresi (boşluk) adresinden
gg/aa/yyyy tarihinde erişilmiştir (ya da indirilmiştir) (nokta).
Örnek:
WONCA Ad Hoc Task Force on Tobacco Cessation. An International
Benchmarking Study of Family Medicine Organisations. http://www.
globalfamilydoctor.com/tobacco/ adresinden 29/09/2002 tarihinde
indirilmiştir.
Şekil, Tablo ve Resimler
Şekil, tablo ve resimler her biri en çok 6 adet olmak üzere toplam 18’i
geçmemelidir. Kısa araştırma raporları için bu sayı ikişerden 6’dır. Her
bir kategori kendi içinde Arap rakamlarıyla (1, 2, 3…)
numaralandırılmalıdır. Tablolarda tablo numarası ve başlığı üstte,
şekillerde ise altta yer almalıdır. Her bir şekil ve tablo ayrı sayfada yer
almalıdır. Şekil, tablo ve resimlerde standart dışı kısaltma kullanılması
gerektiğinde bu durum ilgili başlıkta açıklanmalıdır. Tablo, şekil ve
resim/grafikler metin içinde verilmesinin yanı sıra ayrı dosya halinde
makale kabul sistemine yüklenmelidir.
KONTROL LİSTESİ
Hazırlanan yazıların dergiye gönderilmeden önce aşağıdaki kontrol
listesine göre gözden geçirilmesi önerilir:
Yazının uzunluğu (özgün araştırmalar en fazla 3000, kısa araştırma
raporları ve olgu sunumları en fazla 1000, derlemeler en fazla 4000
sözcük)
Metin stili (Çift satır aralıklı, her yandan 2.5 cm boşluk bırakılmış, 12
punto Times New Roman karakteri kullanılarak yazılmış Word
dokümanı)
Başlık sayfası (Kısaltma kullanmaksızın en fazla 10 sözcük)
Özetler (Türkçe ve İngilizce; araştırma yazılarında yapılandırılmış; en az
150, en fazla 350 sözcük; kısa raporlarda en fazla 100 sözcük)
Anahtar sözcükler (En az 3’er adet)
Temel metin (İç başlıklar)
Kaynaklar (Vancouver stiline uygunluk)
Şekil, tablo ve resimler (Her biri en çok 6 adet olmak üzere en fazla 18;
kısa araştırma raporlarında ikişerden en fazla 6 adet; numaralandırma;
gereğinde özgünlük/izin yazısı)
İntihal Raporu (ithenticate, Turnitin)
Yayın Hakkı Devir Formu (tüm yazarlar tarafından imzalanmış)
Çıkar Çakışması Beyan Formu
Yazar Katkı Formu
GENEL KURALLAR
Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide
basılmamış olması ve yayın için değerlendirme aşamasında
bulunmaması gerekir. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, toplantının
yeri ve tarihi belirtilmek koşuluyla yayımlanabilir.
Dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından incelenir. İnceleme
sonucunda derginin yayın amacına uygun bulunmayan yazılar Bilimsel
Danışma Kurulu’na sunulmadan reddedilebilir ya da yayın amacına ve
yayın kurallarına uygun hale getirilmesi istenebilir. Editöre mektuplar,
başmakaleler, önemli uluslararası belgelerin çevirileri, yayın tanıtımları,
yerli ve yabancı makale özetleri gerek görülmedikçe Bilimsel Danışma
Kurulu’na sunulmazlar. Araştırma makaleleri, kısa raporlar, olgu
sunumları, sürekli tıp eğitimi yazıları ve derlemeler ise her durumda
Yayın Kurulu incelemesi aşamasının ardından Bilimsel Danışma
Kurulu’na sunulur.
Bilimsel Danışma Kurulu’na sunulacak yazılar en az biri aile hekimliği
uzmanı olmak üzere birbirinden habersiz iki ayrı hakeme, kapak
sayfaları olmaksızın gönderilir. Hakemlere gönderilmeden önce yazı
metninde geçen ve yazarların kimliği hakkında bilgi verebilecek yer
adları okunmaz hale getirilir. Her iki hakemden gelen yanıtlar da aynı
doğrultuda ise sonuçlar ve varsa revizyon istekleri yazışma yapılacak
yazara bildirilir. Hakemlerden birisi yazının reddedilmesine karar
vermiş, diğeri farklı bir karara varmışsa makale önceki incelemelerden
habersiz üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Bu durumda üçüncü hakemden gelen yanıta göre karar verilir.
Dergimiz, derneğimiz ve yayıncı, yayımlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, dergideki hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence
vermez. Yayımlanan yazı ve resimler derginin malı olur (bkz. Telif
Hakları). Dergiden yapılacak her türlü alıntının, bilinen standartlarda
kaynak olarak gösterilmesi gereklidir.
Toplam 20 basılı sayfayı geçen bir yazı ya da yazı serisi, dergi ek sayısı
(supplementum) olarak yayınlanmak üzere kabul edilebilir. Bu durumda
bütün masrafların yazar(lar) tarafından karşılanması istenir. Ayrı baskı
talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.

