Turkish Society of Gastroenterology
IBSN 1300-4948

Gastroe terology
Tbe Turkisb Journal of

The Official Journal of Turkish Society of Gastroenterology
ISSN 1300-4948
March/Mart

1995
Volume/Ci/r
6
Number!Sayı

1

Production/Yapım
BAYT Ltd. Şti.
Tel. 312 4313062

Print/Basım

Nurol Matbaacılık
Tel. 312 4333224-25
Published quarterly

Üç ayda bir yayınlanır

TURKISH SOCIETY OF
GASTROENTEROLOGV

Türk Gastroenteroloji Derneöi
Ankara 1959

Presidenı/Başhan

ALİ ÖZDEN

Vice-president/Başhan Yardımcısı
BURHAN ŞAHlN
Secretary-General/Genel Sekreter
SELEHATTl Ü AL

Treasurer!Sayman

SEDAT BOYACIOCLU
Member/Üye

ABDÜLKADlR DÖKMECi

Correspondence/Yazışma
Bayındır Sok. 17/7 06420 Kızılay,
Ankara-Turkey
Tel. 90-312 4354373
Fax: 90-312 4318040

© TÜRK GASTROENTEROLOJ1 DERGİSİ'nde
yayınlanan bütün yazıların yayın hakkı Türk
Gastroenteroloji Derneği 'nindir.
© Ali riglıts of ılıe arıicles pııplislıed iıı ıhe

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY are
reserved by ılıe Tiirkislı Society of Gastroeıııerology

Editors / Editörler
Editor-in-Chief / Baş Editör
Ali Özden
Associate Editors / Yardımcı Editörler
Cihan Yurdaydın
Bülent Sivri
Uğur Yılmaz
Editorial Board/ Yayın Kurulu
Hamdi Aktan
Ahmet Alper
Mehmet Altın
Nusret Aras
Serap Aslan
Kadir Bahar
Yücel Batur
Güngör Boztaş
Fikri Canoruç
Yılmaz Çakaloğlu
Metin Çakmakçı
Hanefi Çavuşoğlu
Salih Çolakoğlu
Halil Değertekin
İsmail Dinç
Gülbin Dökmeci
Nurten Erol
Ömür Gönen
Fatih Hilmioğlu
Fahri Işıtan
Tankut Ilter
Cem Kalaycı
Uğur Kandilci
Selim Karayalçın

Burhan Kayhan
Faruk Memik
Ali Menteş
Zeynel Mungan
Ahmet Musluoğlu
Leziz Onaran
Atilla Ökten
Oya Övünç
Oktay Özdemir
Macit Sandıkçı
Nurgül Şaşmaz
Rauf Sezer
Nihat Sipahi
Halis Şimşek
· Ilkay Şimşek
Gonca Tatar
Hasan Telatar
Nurdan Tözün
Candan Tuncer
Bedri Uzunalimoğlu
Özden Uzunalimoğlu
Nefise Barlas Ulusoy
Süleyman Yalçın
ismet Yılmazer

International Advisory Board/ Uluslararası Danışma Kurulu
]. Cummings, Cambridge, U.K.

A. Ertan, Houston, Texas
M.].G. Farthing, London, U.K.
P. Ferenci, Vienna, Austria
H. Hidayatov, Baku, Azerbaijan
].O. Hunter, Cambridge, U.K.
E.A. Jones Amsterdam, Netherlands
M. Kalayoğlu, Maddison, Wisconsin
O. S. Machmudov, Tashkent, Uzbekistan
H. Saisho, Chiba, Japan
E. Tan, Perth, Avustralya

Yazarlara Açıklama
Türk Gastroenteroloji Dergisi'nde, gastroenteroloji ala
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derilmesi basım çalışmalarını hızlandırması açısından
yararlı olacaktır. Postadaki kayıplardan dergi sorumlu
değildir.
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış veya yayın için gönderilmemiş olmaları
gerekir. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş ve özeti
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Şubesi 304220-431943 nolu Türk Gastroenteroloji Der
gisi hesabına yatırılacak ve dekontunun kopyası yazıyla
birlikte gönderilecektir.
Araştırma herhangi bir kuruluş tarafından maddi destek
görmüşse makalenin başlığının son kelimesi üzerine yıl
dız(*) konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilir.
Başlık sayfasında, yazarların adları açık olarak başlığın
altında yer almalıdır. Soyadları üzerine yıldız konularak,
yazarın akademik ünvanları ve çalıştıkları kurumlar açık
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şekilde dipnot olarak belirtilir. Yazışmalar için haberleş
me adresi, telefon ve varsa faks numarası yazılmalıdır.
Araştırma yazıları 1O sayfayı, olgu bildirileri 4 sayfayı
geçmemelidir.
Özetler,
lngilizce Özet: Makale başlığı aynen lngilceye çevrilerek

yazılmalı ve altında enfazla 150 kelimeden oluşan özet
yer almalıdır.

Türkçe özet: En fazla 150 kelime olmalı, kaynaklardan
önce gelmelidir. Olgu bildirilerinde Türkçe özete gerek
yoktur.

Anahtar kelimeler Türkçe ve lngilizce olarak özetlerin al
tına yazılacaktır.
Metin yazımı A4 (21x29.7 cm) kağıda çift aralıklı olarak
sol tarafta 3 cm, sağ tarafta 2cm boşluk bırakılarak ya
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Tartışma , Sonuçlar ve Kaynak başlıkları büyük harflerle
ve koyu yazılmalıdır.
Resim, grafik ve çizimler iyi kalitede kuşe kağıda çizilmiş
ya da basılmış olmalıdır. Resim, grafik ve çizimlerin ar
kasında bir ok işareti ile üst kısmı, sıra numarası ve ma
kalenin adı mutlaka belirtilmelidir.
Her resim, grafik ve çizimin altında aşağıdaki örneğe gö
re (arabik rakamlarla) kısa bir açıklama yer almalıdır.
ôrnek: Resim 1.

Tedavi öncesi ülserin görünümü.

Tablolar her biri ayrı bir sayfaya arabik rakamlarla {Tablo
1, Tablo 2, .. gibi) yazılmalı. Her tablonun başlığı olmalı ve
tabloda geçen kısaltmalar tablo altında belirtilmelidir.
Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve metin
içinde parentez içinde belirtilmelidir. Yayın için en çok
25'i olgu bildirilerinde 10'u geçmemelidir. Kaynak yazımı
için örnek;
1. Burns JI: radiation duodenitis. Proc roy Soc Med 1971;
64:395-6.
2. Pope CE il. Anatomy and developmental anomalies. in:
Sleisenger MH, Fordtran JS, Editors. Gastrointestinal disease,
pathophysiology, diagnosis, management. Section A. The
esophagus, 3rd ed. Philadelphia. Saunders 1983; 407-14.
Reprint verilmeyecektir.
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consideration far publication elsewhere. The letter of
transmittal must be signed by all authors. The author's
checklist and letter of transmittal should be enclosed
with submitted manuscripts.
The title page should be a separate page, and should
include the followings: 1. The title of the article both in
Turkish and English, 2. Full name of each author, 3. The
departments or institution where the work was accomplished.
Abstracts, An abstract not exceeding 150 words should
be presented on the second page.
Not more than eight key words should be inserted
below the abstract.
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From the Editor/Editörden

Türk Gastroenteroloji Derneği'nin
Sayın Üyesi,
Derneğimizin yayın organı Türk Gastroenteroloji Dergisi tıp yayın hayatımızda başarılı bir şekilde
beşinci yılını tamamlamış bulunmaktadır. Bu dergi ülkemiz bilim hayatına önemli katkılarda
bulunmuştur. Dergimiz Dünya Yayın Kataloğu'na geçmiştir. Ayrıca dergimiz Türk Tıp İndeksi'ne
girmiş bulunmaktadır. Gastroenteroloji Dergisi bugün tüm Üniversite, Fakülte, Eğitim Hastanelerine,
Devlet Hastanelerine, YÖK, TÜBİTAK, Tabipler Birliği gibi tüm kuruluşların kütüphanelerine düzenli
gönderilmektedir.
Dergimiz, ülkemizde çıkan tıp dergilerinin en iyilerinden biridir diyebiliriz. Fakat geçen zaman içinde
tesbit ettiğimiz eksikliklerimizi de süratle gidermek durumundayız.
Kısa bir süre önce, dergimizin lndex Medicus'a girmesi için resmen başvuru yapılmıştır. Bunun çok zor
ve uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Dünyada fazla miktarda Tıp yayını olduğundan mevcut
listelerini dondurmuş durumdadırlar. Biz tüm olanaksızlıklara rağmen göstereceğimiz çaba ile bunu
aşacağımız kanısındayız.
Bundan böyle dergimiz biçim ve içerik olarak Batı kaynaklı dergiler ile yarışacak şekilde sizlerin de
gayreti ile hazırlanacaktır. Dergimize gönderilen yazılar daha önce özellikle yazarların sorumluluğu
altında kabul edilmişti. Bundan böyle Editöryal Board da sorumlu olacaktır. Bu nedenle yazılar gözden
geçirilirken araştırma dizaynı, istatistiki değerlendirme gibi önemli konular sıkı bir şekilde ele
alınacaktır. En az üç kişinin değerlendirme ve onayı alındıktan sonra yazı yayına kabul edilecektir.
Dergimizin uluslararası kredisini arttırmak için Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazı kabul
edilecektir. Sizlerin de bu konuda katkılarınızı bekliyoruz. İngilizce göndereceğiniz yazılar anadili
İngilizce olan bir sekreter tarafından gözden geçirildikten sonra değerlendirme komisyonlarına
gönderilecektir.
Bundan böyle batı tıp dergileri ile yarışmak durumunda olduğumuz inancı içindeyiz. Bunun için
"Editoryal Board'da yabancı tıp adamlarının da yer almasının uygun olacağı düşüncesindeyiz. Bunun
için gerekli girişimler başlatılmıştır.
Bir yılda 4 sayı çıkacak derginin yaklaşık maliyeti 1 Milyar dolayındadır. Reklam gelirleri bunun ancak
%30-40'ını karşılamaktadır. Sizlerin de kaynak yaratmakta ve reklam gelirlerimizin arttırılması yönünde
yardımlarınızı bekliyoruz. Bundan böyle gönderilen yazıların, kontrol ve düzeltmeler için sağlıklı bir
şekilde gönderilmesi ve alınması gibi posta giderleri karşılığı olarak 500.000 TL., yazı yayına kabul
edilirse ilave olarak 500.000 TL., renkli fotoğraf içeren ve renkli basılması gereken yazılar için
2.000.000 TL. istenecektir. Bu nedenle yazı gönderecek yazarların Türkiye lş Bankası Mithatpaşa Şubesi
304220-431943 nolu dergi hesap numarasına bildirilen ücreti göndermeleri gerekmektedir.
Gönderilen yazıların değerlendirilmesinin bilimsel bir yaklaşım ve ayrıca araştırmacıların gelişmekte
olan gayret ve arzularını da kırmamak gayreti içinde olunması genel bir görüştür. Bu nedenle
değerlendirme komisyonunda çalışanlara bilimsel olduğu kadar etik sorumluluklar da getirmektedir.
Editoryal Boardda görev alan meslektaşlarımız derneğin çalışma hızına ayak uydurabildiği ölçüde
boardda yerini alacaktır.
Tüm çabalarımız "lndex Medicus"a girmiş bir yayın organı yaratabilmek içindir.
Saygılarımızla.
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