MN Kardiyoloji Dergisi
TÜBÝTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir.
Medical Network "Kardiyoloji" Dergisi'nde yayýnlanmak üzere gönderilecek yazýlarýn özellikleri
Medical Network KARDÝYOLOJÝ dergisi; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi ve kalbi ilgilendiren göðüs hastalýklarý alanlarýnda, orijinal klinik ve laboratuvar araþtýrma yazýlarý, derlemeler, olgu sunularý, orijinal görüntü ve editöre mektup çalışmalarını kapsar.
Yazýların, tüm yazarlar tarafından sýrasýyla imzalanması ve etik
kurallara uygunluğu, bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.
Yazýlarda anlam ve yazý bakýmýndan gerekli görülen düzeltmeler
yayın kurulu veya hakemler tarafından yapýlabilir.
Yazýlarýn, başka bir yerde değerlendirmede olmaması ve daha önce
hiçbir yerde yayýnlanmamýþ olmasý gerekmektedir.
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 Kurallarý
Dergiye gelen yazılar; başlık sayfası, türkçe ve ingilizce özetler,
anahtar kelimeler (3-6 adet), giriþ, gereç ve yöntem, bulgular, tartýþma, teþekkür, kaynaklar, tablolar, þekiller ve alt yazýlarý bölümlerinden oluşmaktadır. Şekiller ve fotoðrafları mümkünse renkli,
ayrýntýlar görülecek derecede net ve kaliteli olmalýdýr.
Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda
"Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık
Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder.
İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik
Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi
zorunludur. Yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde
ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı
"Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesini
aldıklarını belirtmek zorundadır. Etik Kurul onayının bir kopyasının
dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.
Ön sayfada yazýnýn baþlýðý, yazarlarýn adlarý, akademik unvanlarý,
yazýnýn çýktýðý kurum, yazýþma yapýlacak yazarýn adý, soyadý, adresi, ayrýca iþ, ev, cep, faks numaralarý ve e-posta adresi, çalýþmayý
destekleyen kurum adý bulunmalýdýr. Yazı daha önce bilimsel bir
toplantıda sunulmuş ise yeri ve tarihi belirtilmelidir. Yazý baþlýðýnda
kýsaltmalar kullanýlmamalý, metin içinde açık biçimi belirtilmemiş
kısaltmalar yapılmamalı, ölçümler dışında olabildiğince kısaltmalardan kaçınılmalıdır.

Sonuç ayrıntıya girmeden ve tekrara düşmeden elde edilen bulguları, yorumu ve önerileri sunmalıdır.
Kaynak 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 gösterilemez, çok gerekli ise metinde ayraç içinde geçebilir. Yerli kaynaklardan olabildiğince yararlanılmaya özen gösterilmelidir. Dergi adları “Index Medicus” a uygun olarak kısaltılmalıdır.
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Olgu Sunularý gerçekten orijinal katký saðlamalýdýr. Metin 500-1000
kelime arasýnda olmalýdýr. Yazar sayýsý en fazla 5 olabilir. Olgu sunularýnda özet 100 kelimeyi geçmemesi, şekil ve tablo sayýsý 2, kaynak sayýsý en fazla 6 olmalýdýr.
Derlemeler en son yenilikleri kapsayacak ve yurdumuzdaki geliþmeleri de içine alacak þekilde ve mümkünse o konuda çalýþmalarý
olan yazarlarca yazýlmalýdýr. Kýsa bir Türkçe ve Ýngilizce özet ile
anahtar kelimeler (3-6 adet) bulunmalýdýr.
Editör'e, dergide yayýnlanan her yazý için mektup yazýlabilir ve yazarlarca cevaplandýrýlmasý istenebilir. Dergide özellikle kardiyoloji
ve kardiyovasküler cerrahi alanýndaki her türlü toplantý; tarih, konu
ve konuþmacýlarý bildirmek þartýyla yayýnlanýr. Ayrýca bu alanlarda
yazýlmýþ ve basýlmýþ kitaplar okurlara iletilir.
Dergiye gelen her yazý, bilimsel olarak deðerlendirilmeden önce,
yukarýda sözedilen þartlara uygunluk açýsýndan gözden geçirilir. Bu
þartlara uymayan yazýlar düzeltilmesi için yazara geri gönderilir.

Özetler türkçe ve ingilizce olarak, başlıklar dahil 200’er kelime olmalıdır. Yazý ile ilgili en önemli sonuçlarý ve bu sonuçlarýn deðerini
içermelidir. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç ara baþlýklarý
altýnda toplanmalıdır.

Dergimiz ayrý basým (reprint) vermez.

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

Yazarlarýmýz, yazýlarýnýn durumunu www.medicalnetwork.com.tr
adresinden takip edebilirler.

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.

Yazýlarýn Gönderileceði Adres:
Çalışmalarınızı online olarak www.medicalnetwork.com.tr
adresimizdeki Yazı Gönder linkinden gönderebileceğiniz gibi
kardiyoloji@medicalnetwork.com.tr adresimize ek olarak
gönderebilirsiniz.

Gereç ve yöntem, bulgular ve tartýþma bölümlerinde gerekli durumlarda alt baþlýklar kullanýlabilir. Kaynaklar, tablolar ve þekiller metinde geçiþ sýrasýna göre numaralandýrýlmalýdýr.

Bulgular araştırmada elde edilen sonuçları vermelidir.
Tartışma elde edilen verileri tüm olumlu-olumsuz yönleri ile ve kaynaklarla karşılaştırarak sunmalıdır.
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