
 
 YAZARLARA BİLGİ  
1. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp  
Derneği’nin bir yayın organı olup akupunktur ve tamamlayıcı tıp konularında bilimsel birikime  
katkısı olan araştırmaları ve bilimsel içerikli yazıları yayınlar.  
2. Dergide yayınlanacak makale tipleri şunlardır: Editöryal yazı, klinik ve deneysel araştırma, 
derleme, olgu sunumu/olgu serisi, (kaynak belirtilmek koşuluyla) yabancı dilde basılmış  
makale çevirisi, eğitim yazısı, kitap tanıtımı, bilimsel toplantı (kongre, sempozyum, kurs, vb.)  
izlenimi, bilimsel toplantı sunum özetleri, güncel, editöre mektup vb.  
3. Dergi altı ayda bir, yılda iki kez yayınlanır.  
4. Gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir 
kongrede ya da bilimsel toplantıda özet olarak sunulmuş ise toplantının adı, tarihi ve düzenlendiği 
şehir belirtilmelidir.  
5. Yazıların tüm bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.  
6. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Teknik terimler Türkçe, Latince ve Türk tıp 
terminolojisine yerleşmiş sözcüklerle yazılmalıdır.  
7. Yazarların, akupunktur meridyen (kanal) ve nokta isimleri kullanımında 1989’da Dünya  
Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş kısaltmalara uyulması beklenir (Akciğer-LU, Kalın barsak-  
LI, Mide-ST, Dalak-SP, Kalp-HT, İnce barsak-SI, Mesane-BL, Böbrek-KI, Perikard-PC, Üçlü ısıtıcı  
(Sanjiao)-TE, Safra kesesi-GB, Karaciğer-LR, Yönetici Kanal (Du)-GV, Üreme Kanalı (Ren)-CV).  
Akupunktur nokta kısaltmaları şu örneklere uygun olmalıdır: BL 56, LR 3, GV 20 vb.  
Çince kökenli deyimler italik yazılmalıdır (de qi, Yin, Yang, Yintang vb.).  
Sıradışı (ekstra) noktaların yazımında pinyin yazılımlı Çince isim de kullanılmalı ve yazım şu  
örneğe uygun olmalıdır: Yintang (EX-HN3), Taiyang (EX-HN5) vb. 
(http://aim.bmj.com/content/7/1/21.full.pdf+html)  
8. Metne eşlik eden görsel materyal için şu özelliklere dikkat edilmelidir: Tablolar, Excel veya 
Word programlarından birinde hazırlanmalıdır. Şekiller, Grafikler, Excel, Word veya çizim  
programlarından (Corel, Freehand, Adobe illustrator) birinde sayısal olarak hazırlanmalıdır.  
Fotoğraflar, 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.  
9. Gönderilen yazılarla birlikte, YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU da gönderilmelidir. Dergide 
örneği bulunan ve tüm yazarlarca imzalanmış olan bu form, tarayıcıdan geçirildikten sonra yazıyla  
birlikte e-posta yoluyla Dergiye iletilmelidir.  
10. Gönderilen tüm yazılar, önce Editörün ön incelemesinden geçer ve daha sonra hakem(ler)  
e gönderilir. Editör, yazıyı doğrudan reddetme, hakem(ler)e gönderme, hakem incelemesinden  
sonra kabul ya da reddetme hakkına sahiptir. Editör, yayın koşullarına uymayan yazıları  
yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek veya yazarın izni ile düzeltmek, biçimce  
düzenlemek ya da kısaltmak yetkisine sahiptir. Derginin, kabul edilmeyen yazıların bütününü ya  
da bir bölümünü (tablo, şekil, fotoğraf vb) geri gönderme zorunluluğu yoktur.  
11. Yazım kuralları:  
a) Dergiye gönderilecek yazılar, Word dosyasında 12 punto, çift aralıklı olarak, Times New 
Roman ya da Arial fontunda yazılmalı ve sayfalar ilk sayfadan itibaren numaralandırılmalıdır.  
b) İlk sayfada sadece şu bilgiler bulunmalıdır: Başlık, İngilizce başlık, Yazar(lar)ın adı, soyadı, 
unvanı ve (varsa) görev yaptığı kurum, şehir. Sorumlu yazarın iletişim bilgileri (Adı, soyadı, 
(varsa) görev yeri, adres, telefon ve e-posta bilgileri). Ayrıca varsa yazı ile ilgili bilgi (Kongre 
sunumu, kurum desteği, vb.) yazılmalıdır. Yazar(lar)ın yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi söz 
konusu ise (ticari ilişki, sponsorluk sağlama vb.) bu durum, belirtilmelidir. Böyle bir durum mevcut 
değilse, “Yazar(lar)ın, bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır”  
ibaresi eklenmelidir.  
c) İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özet ile Anahtar Sözcükler bulunmalıdır  
• Özet (En fazla 250 sözcük) ve Anahtar Sözcükler (3-6 arası).  
*Klinik ve deneysel çalışmaların özeti için alt başlıklar: Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, 
Tartışma  
*Olgu sunumu/olgu serisi özeti için alt başlıklar: Giriş, Olgu(lar), Tartışma.  
• İngilizce özet (Abstract) (En fazla 250 sözcük) ve “Key Words” (Kaynak olarak 
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresi kullanılmalıdır).  
*Klinik ve deneysel çalışmaların özeti için alt başlıklar: Introduction, Materials and Methods, 
Results, Discussion)  



*Olgu sunumu/olgu serisi özeti için alt başlıklar: Introduction, Case(s), Discussion.  
d) Metin, 3. sayfadan itibaren başlamalıdır. Sözcük sayısı, (özet hariç, kaynaklar dahil olmak 
üzere) olgu sunumu/olgu serisi’nde 1500’ü, diğer tüm yazılarda 6000 sözcüğü geçmemelidir.  
• Klinik ve deneysel çalışmaların başlıkları şu şekilde olmalıdır:  
*Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma  
• Olgu sunumu/olgu serisi için başlıklar şu şekilde olmalıdır:  
*Giriş, Olgu(lar), Tartışma.  
e) Kaynaklar, metinde yer alma sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak, metinde cümle 
içinde ya da sonunda, noktalama işaretinden önce, parantez içinde Arabik rakamlarla, aralarında 
virgül ya da çizgi ile belirtilmelidir. Örnek: (1, 2) ya da (1, 2-4) şeklinde.  
Tablo, grafik ve resim altyazılarında kaynaklar da, parantez içinde Arabik rakamlarla 
numaralandırılır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergi adları Index 
Medicus dizinindeki tarza uygun olarak kısaltılmış olmalı ve eğer verilen kaynak Index Medicus’da 
yoksa tam adı ile belirtilmelidir. Yazar sayısı, altı ve daha az olan makalelerde tüm yazarların adı 
yazılır; yazar sayısı yedi ve daha fazla ise, ilk altı yazarın adından sonra “et al.” ilave edilir. 
Kaynak sayısı, derlemelerde 80’i, klinik ve deneysel araştırmalarda 40’ı, olgu sunumu/olgu 
serisinde 15’i, diğer tür yayınlarda 10’u aşmamalıdır.  
Kaynak yazım örnekleri:  
Dergi makalesi  
• Mandıroğlu S, Cevik C, Aylı M. Acupuncture for neuropathic pain due to bortezomib in a patient 
with multiple myeloma. Acupunct Med 2014, 32(2), 194-196.  
Kitap  
• Deadman P, Al-Khafaji M, Baker K. A manual of acupuncture. JCM Publications, 1998.  
Kitap bölümü  
• Jane JA, Persing JA. Neurosurgical treatment of craniosynostosis. In: Cohen MM, Kim D (eds). 
Craniosynostosis: Diagnosis and management. 2nd edition. New York: Raven Press;1986, 249-
95.  
Elektronik Ortam Kaynağı  
• World Health Organization. A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature: 
Report of a WHO Scientific Group. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2947e/ (erişim tarihi 
25.04.2014)  
12. Dergide yayımlanması istenilen tüm yazıların, e-posta yoluyla 
info@ankaraakupunkturdernegi.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.  
13. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılardaki içerik,  
yazar(lar)ın kişisel görüşüdür, Editör ya da Yayın Kurulu’nun görüşü değildir. Editör ya da Yayın  
Kurulu bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 


