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TÜSAD Kitapları Yazım Kuralları
Kullanılan kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerlerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde
kısaltılmış şekli verilmelidir. Özet bölümünde kısaltma kullanıldığı zaman, ana metin içinde de
ilk geçtiği yerde açık yazılımın yanında parantez içinde gösterilmelidir. Daha sonra tüm yazı
boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır. Standart olmayan kısaltmalar kullanılmamalıdır.
Yazının başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
Anatomik terimler ve mikroorganizma isimleri özgün şekilleriyle italik olarak yazılmalıdır.
Mikroorganizmaların ilk isimleri ilk kullanımda açık olarak yazılmalı ve daha sonra geçtiği
yerlerde kısaltma yapmak amacıyla ismin ilk harfi büyük yazılarak yanına nokta işareti
konmalı ve tür ismi küçük harflerle yazılmalıdır (Örnek; Streptococcus pneumoniae, S.
pneumoniae). Sadece cins adı belirtilmişse mikroorganizma Türkçe okunduğu gibi ve italik
olmaksızın yazılabilir (örnek: Lejyonella).
Tablo, şekil, grafik ve diğer görseller tam metnin içinde görünür şekilde, sıra ile
numaralandırılmalı, hasta, doktor ve kurum isimleri gözükmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Mikroskobik şekillerde açıklayıcı bilgilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama
tekniği de belirtilmelidir. Tüm görseller yüksek çözünürlükte ve minimum 300 dpi olmalıdır.
Grafiklerde yeteri kalınlıkta çizgi kullanılmalıdır. Bu sayede yayın aşamasında küçültme
gerektiğinde kayıplar en aza inecektir. Genişlikler 9 cm. ya da 18 cm. olmalıdır. Çizimlerin
profesyonellerce yapılması daha uygundur. Gri renkler kullanılmamalıdır. Kullanılan
kısaltmalar alt bölümde alfabetik sıra ile mutlaka açıklanmalıdır. Tablo ve şekil başlıklarında
ve tablonun yazı içinde anılmasında Roma rakamları kullanılmamalıdır. Metin, tablo ve
şekillerde kullanılan ondalık sayılar virgül ile ayrılmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve
kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır.
Dergi isimleri Index Medicus tarafından belirlendiği şekilde kısaltılmalıdır
(http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Altı ya da daha az yazarlı kaynaklarda tüm isimler
yazılmalı, altıdan fazla yazar olduğunda ise ilk altı yazarın ismi yazılarak arkasından Türkçe
kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce kaynaklarda “et al.” ifadesi eklenmelidir. Kaynakların yazım
şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.
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