YAZARLARA BİLGİ

INFORMATION TO AUTHORS

RESPIRATORY CASE REPORTS dergisi, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanlık alanlarındaki eğitici, ilgi çekici
olgu sunumlarını internet ortamında yayımlayan elektronik bir dergidir. Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yılda 3 sayı
olarak yayınlanır.

RESPIRATORY CASE REPORTS journal is a web based electronic journal which publishes educational and interesting
case reports in the expertise areas of chest diseases and thoracic surgery. It is published three issues per year in
February, June and October.

Derginin amacı; solunum sistemi ile ilgili ilginç ve orijinal olgu ve olgu serilerini yayınlanmaktır. Bu amaçla, olgu
sunumu, olgu serileri ve editöre mektup yayınlanır. Dergide yer alan sunumlar tam metin
olarak www.respircase.com web sitesinde yayınlanmaktadır.

Objective of the journal is to publish interesting original case reports and series in respiratory system. To this end;
case reports, case series and letter to the editor are published. The presentations are available as full text at
www.respircase.com.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka yerde yayınlanmamış
veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kongre, sempozyum ve toplantılarda sunulmuş olan bildiriler tarih
ve yer belirtilerek gönderilebilir.

The publishing language of journal is Turkish and English. Manuscripts submitted for publication should be neither
published in any journal before nor submitted simultaneously to another journal. Presentations at congresses,
symposiums and scientific meetings declaring the date and the place may be published.

Bu dergi, Helsinki Bildirgesi’nde belirtilen etik kurallara uygun yazıları kabul eder (http://www.wma.net).
Gönderilen yazıların yazım kurallarına tam olarak uygun olması gereklidir. Editörler ve yayın kurulu üyeleri yayın
koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarlara geri göndermek veya reddetmek yetkisine
sahiptir.

This journal accepts manuscripts which conform to the ethical rules stated by Declaration of Helsinki
(http://www.wma.net).

Gönderilen yazılar “peer review” sistemi ile elektronik ortamda önce editörler tarafından değerlendirilir. Uygun
görülen yazılar konularında uzman en az üç danışmana incelenmek üzere gönderilir.
Yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu gönderen yazarlara aittir. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların tüm
yayın hakları Respiratory Case Reports dergisi’ne aittir.
Yayınlanan yazılar ve tüm görsel materyal editörlerin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya sunulamaz.
Yazılar elektronik ortamda kabul edilir. Yazılar, word (.doc, .docx, .rtf vb.) dosyası şeklinde gönderilmelidir. Görsel
materyaller (figürler, fotoğraflar) .JPEG, .TIFF, GIF, vb. Bitmap imajları olarak en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
Yazılarda, “Times New Roman” veya “Arial” karakterinde çift satır aralıklı 10 veya 12 punto kullanılmalı ve her sayfanın
tüm kenarlarından uygun boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.
Yazıda kullanılan kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerlerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli
verilmelidir. Makalenin başlığında ve Özet bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Ölçü birimleri SI (System
International) ünitesi olarak verilmelidir.
Yazı içeriği aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır;
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Tartışma
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Kaynaklar

Açıklamalar
Başlık sayfasında; Türkçe ve İngilizce yazının başlığı, ilk harfler büyük diğerleri küçük olmak üzere yazarların tam ve
açık isimleri, son aldıkları akademik unvanlar ile çalıştıkları kurumlar yer almalıdır. Yazarlar çalıştıkları kurumlara göre
arabik rakamlar ile üst bilgi şeklinde numaralandırılmalıdır. Yazışmaların yapılacağı kişinin ad ve soyadı ile birlikte
yazışma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası belirtilmelidir. Çalışma bir toplantıda sunulmuş ise
toplantının ismi, tarihi ve yeri bu sayfanın altında belirtilmelidir.
Tüm yazarların makale ile ilgili bilimsel katkı ve sorumlulukları, çalışma ile ilgili herhangi bir mali ya da diğer çıkar
çatışması alanı varsa bildirilmelidir. Söz konusu yazıda çalışmaya yapılan tüm mali katkılar ve varsa sponsoru da
belirtilmelidir. Yazarlar ya da çalışma sonuçları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması yoksa bu durum da bildirilmelidir.
Bu bilgileri içeren bir üst yazı makalenin kaydı sırasında online değerlendirme sistemine yüklenmelidir.
Yazının özeti Türkçe “ÖZET” ve İngilizce “ABSTRACT” başlıklı olarak yazılmalıdır. Özet, 150 kelimeyi geçmemelidir.
Özetlerin altında Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler en az 3,en fazla 6 adet olmalıdır. Anahtar kelimelerin Medical
Subject Headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) standartlarına uygun ve Türkiye Bilim
Terimleri’nden (http://www.bilimterimleri.com) seçilmiş olması gerekmektedir.
Tablo, şekil, resimler ve diğer tüm görsel materyaller arabik rakamlar ile sıralanmalıdır. Şekil ve resim alt yazıları ana
metin sonunda ayrı bir sayfada arabik numaralar ile çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Fotoğraflarda kullanılan sembol, ok
ve harfler zeminle zıtlık oluşturmalıdır. Tanısal görüntüleme fotoğrafları yüksek kalitede olmalıdır. Patoloji
preparatlarında; boyama yöntemi, büyütme ölçeği ve kısa açıklama yer almalıdır. Hasta fotoğrafı kullanımında,
hastaların tanınmamasına dikkat edilmelidir. Radyolojik görüntülerde hastanın kimliğinin ve sağlık kuruluşu adının
okunmaması gerekmektedir.
Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre sıralanmalı ve bilginin ilk geçtiği yerde, noktalama işaretinden önce ( ) şeklindeki
parantezleriçinde yerleştirilmelidir. Peş peşe ikiden fazla kaynak kullanımında sadece ilk ve son kaynak numaraları,
araya“-“ işareti konarak belirtilmelidir. [Örnek;(3-5)].
Kaynaklarda yazarların tümü yazılmalıdır. Yazar sayısı 7 veya daha çok ise ilk 6 yazarın ismi yazılmalı ve sonrasında “ve
ark.” ya da Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” eki getirilmelidir. Kaynak yazımında dergi isimleri “Index Medicus” ve
“Ulakbim-Türk Tıp Dizini” ne uygun olarak kısaltılmalıdır. Dergi adının bir aralık sonrasından başlamak üzere sıralama
“Yıl; Cilt (Ek sayı/Suppl/Sayı):İlk sayfa numarası son sayfa numarası.” şeklinde olmalıdır.
Kaynak gösterimine örnekler;
Dergi
Okutan O, Kartaloğlu Z, İlvan A, Bozkanat E, Demirer E, Şilit E, Yıldırım Ş, Narin Y. Yeni tanı konulmuş ailesel alveoler
mikrolitiyazis (iki erkek kardeş olgu sunumu). Toraks Dergisi 2007;8:127-9.

Manuscripts submitted for publication must strictly conform to the writing rules. The editors and the editorial board
members have the right not to publish the manuscripts, send back to aouthors to be amended, edit their form or
reject the manuscripts not conforming to publication requirements.
Received manuscripts are first evaluated by editors through “peer review” system in electronic environment.
Manuscripts deemed appropriate for the journal are sent to three reviewers.
Authors have the scientific and legal responsibility of the manuscripts. All publishing rights of manuscripts accepted
to be published belong to Respiratory Case Reports journal.
Published manuscripts and all visual materials cannot be copied or presented without written consent of the editors.
Manuscripts are accepted in electronic environment. Manuscripts are sent as “Word” documents (e.g. .doc, .docx, .rtf,
etc.). Visual materials (figures and photographs) are sent as (e.g. .JPEG, .TIFF, .GIF, etc.) Bitmap images with a quality of
300 dpi resolution at least. “Times New Roman” or “Arial” with double line spacing and 10 or 12 font size should be
used appropriate space on all margins of the page. Page numbers should be at the bottom right of each page.
Abbreviations used in the text must be written in full when used for the first time and abbreviations should not be
used at the heading of the article or in the summary sections. Measurements should be in SI (System International)
units.
Manuscripts should contain the following sections;
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Legends
Title page should have the title of the manuscript both in Turkish and English, full names of authors with the first
letters in capital, their current academic titles and institutions they work at. Authors should be numbered in Arabic
letters as a header according to the institutions they work at. Name, last name, correspondence address, e-mail
address, telephone and fax number of the corresponding author should be included. If the case report has been
presented at a meeting, name, date and place of the meeting should be stated at the bottom of this page.
Scientific contribution and responsibilities, any financial or other conflict of interest should be mentioned. All
financial contributions for the study and any sponsors should be mentioned. If there is a conflict of interest regarding
authors or study results, this should be mentioned as well. A cover letter containing this information should be
loaded to the online evaluation system during the registration of the manuscript.
Summary of the manuscript must be written with Turkish “ÖZET” and English “ABSTRACT” headings. English title
should be written on the title page. Turkish and English keywords under the summary section minimum 3 and
maximum
6.
Keywords
should
be
chosen
from
Medical
Subject
Headings
(MeSH)
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) and Türkiye Bilimler Terimleri (http://www.bilimterimleri.com).
Table, figure, pictures and all other visual materials should be presented with Arabic numbers. Legends of figures and
pictures should be written at the end of the main text on a separate page with Arabic numbers with double line
spacing. Symbols, arrows and letters used in photographs should for a contrast with the background. Diagnosis
display photographs should be in high quality. Pathological preparations should include dying method,
magnification scale and brief explanation. Care must be taken in order to make sure that patient cannot be
recognized. Name of patient and health care institution should not be read on radiological imagines.
References should be listed in order and they should be placed in brackets ( ) before the punctuation mark where the
information is first mentioned. When two successive references are used, only the first and the last reference numbers
should be shown by placing “-” sign in between [Example; (3-5)].
Reference should contain all authors. If the number of authors is 7 or more, names of the first 6 authors should be
written and followed by “ ve ark.” or “ et al.” for Non Turkish sources. Journal names should be abbreviated according
to “Index Medicus” and “Ulakbim-Türk Tıp Dizini”. Listing should be as “Year; Volume (Suppl issue/Number): First page
number last page number.”
Examples for references;

Kartaloglu Z, Okutan O, Bozkanat E, Ugan HM, Ilvan A.The course of serum adenosine deaminase levels in patients
with pulmonary tuberculosis. Med Sci Monit 2006;12:476-80.

Journal
Kartaloglu Z, Okutan O, Bozkanat E, Ugan HM, Ilvan A.The course of serum adenosine deaminase levels in patients
with pulmonary tuberculosis. Med Sci Monit 2006;12:476-80.

Kitap
West JB. Respiratory Physiology: The Essentials. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer
business; 2008.

Book
West JB. Respiratory Physiology: The Essentials. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer
business; 2008.

Kitaptan bölüm
Redlins S, Tishler PV. Familial influences on sleep apnea. In: Saunders NA, Sullivan CE, eds.
Sleep and breathing. 2nd ed. NewYork: Marcel Dekker; 1994:363-7.

Section from a book
Redlins S, Tishler PV. Familial influences on sleep apnea. In: Saunders NA, Sullivan CE, eds.
Sleep and breathing. 2nd ed. NewYork: Marcel Dekker; 1994:363-7.

Elektronik dergi
Bakır S, Çeliksöz A, Çelik VK, Sari İ, Aydın H. Antioxidant-oxidant status in patients with hydatid cyst. Turk J Biochem
2012;37(1):29-34. Available at: http://www.turkjbiochem.com/2012/029-034.pdf.

Electronic journal
Bakır S, Çeliksöz A, Çelik VK, Sari İ, Aydın H. Antioxidant-oxidant status in patients with hydatid cyst. Turk J Biochem
2012; 37 (1): 29-34. Available at: http://www.turkjbiochem.com/2012/029-034.pdf.

Websitesi
T.C.Sağlık Bakanlığı. Erişim tarihi: 16 Nisan 2012. Erişim yeri: http://saglik.gov.tr.
Republic of Turkey Ministry of Health. Access date: 16 April 2012. Place of access: http://saglik.gov.tr.

Web sites
Republic of Turkey Ministry of Health. Access date: 16 April 2012. Place of access: http://saglik.gov.tr.

Tez
Ayten Ö. Akciğer kanserli hastalarda serum ve bronş lavaj sıvısında anjiyopoietin 2 düzeylerinin tanısal değeri ve
akciğer kanser evresi ile ilişkisi (Tez). İstanbul: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi; 2010.

Thesis
Ayten O. Diagnostic value of Angiopoietin 2 levels in serum and bronchial lavage fluids and relation with cancer stage
in the patients with lung cancer (Thesis). Istanbul: GATA Haydarpasa Training Hospital; 2010.

Ayten O. Diagnostic value of Angiopoietin 2 levels in serum and bronchial lavage fluids and relation with cancer stage
in the patients with lung cancer (Thesis). Istanbul: GATA Haydarpasa Training Hospital; 2010.

Proofs
Proofs sent for correction or revision to authors has to be resubmitted to editorial office in 2 or 3 days time. The
editorial office will reformat the manuscript appropriate to journal.

Ön baskı
Düzeltilmek ve gözden geçirilmek üzere gönderilen ön baskılar yazarlar tarafından alındıktan sonra 2-3 gün içerisinde
yayın merkezine gönderilmelidir. Yayın merkezi görsel olarak yazıyı dergi formatına uygun hale getirecektir.
Yayın Hakkı Devir
Kabul edilen yazılar için Yayın Hakkı Devir formu istenmektedir. Tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergi yayın
merkezine fax veya posta ile gönderilmelidir.
Yayın ücreti
Respiratory Case Reports erişme açık bir dergidir. Online olarak derginin web sayfasından yazılara ücretsiz olarak
ulaşılmaktadır. Yayınlanan sunumlar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.
İletişim
LookUs Scientific
Bağdat Cad. No: 117/10 Feneryolu 34724 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 372 66 44 Faks: (0216) 372 66 48
Web: www.respircase.com / E-posta: respircase@respircase.com

Copyright
Transfer of copyright form must be sent for accepted manuscripts. Form whıch ıs sıgned by all authors must be sent
to editorial office by fax or post or electronic submitting system.
Publishing Fee
Respiratory Case Reports is an open access journal. Manuscripts can be reached from the web page of journal
without any fees. No additional fee is required from the authors for accepted manuscripts.
Contact
LookUs Scientific
Bağdat Cad. No: 117/10 Feneryolu 34724 Kadıköy-İstanbul / TURKEY
Tel: +90 (216) 372 66 44 Fax: +90 (216) 372 66 48
Web: www.respircase.com / E-mail: respircase@respircase.com

