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Değerli Meslektaşlarım,

Türk Dermatoloji Dergisi, Emerging Sources Citation Index’te yayınlanmaya başlamıştır.

Derneğimizin Bilimsel Yayın Organı olan Türk Dermatoloji Dergisi, Thomson Reuters® Web of Science® 
bünyesinde yeni oluşturulan Emerging Sources Citation Index’ine girmiştir. SCI, AHCI, SSCI ve 
SCI-Expanded gibi sistemlerden farklı bir indeks sistemine sahip olan “Emerging Sources Citation 
Index”, bu kapsam içerisinde indekslenen dergilerdeki makalelerin taranabilmesi ve bu makalelere 
WoS kapsamı içerisinde alınan atıfların takip edilebilmesi imkanını sunmaktadır. ESCI kapsamına 
yüksek kalitede, peer-review yayın yapan, bölgesel veya uluslararası güncel ve yeni bilimsel katkılar 
sağlayan dergiler alınmaktadır. Dergimiz  böylece WoS taramalarında ESCI kapsamında görünür hale 
gelmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Türk Dermatoloji Dergisi Yayın Kurulu adına
Editör 
Soner Uzun
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AMAÇ VE KAPSAM

Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 
yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Türk Dermatoloji Dergisi’nin hedef kitlesi dermatologlardır. Türk Dermatoloji Dergisi’nde, bilimsel açıdan yüksek 
nitelikli araştırma makalelerinin yanı sıra, derleme, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumlarını da kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe 
olan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan bir dergidir.

Türk Dermatoloji Dergisi; Emerging Sources Citation Index (ESCI), EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, 
Index Copernicus, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Türk Dermatoloji Dergisi, dernek üyelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tüm makalelerin içerik, özet ve tam metinlerine 
www.turkdermatolojidergisi.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Açık Erişim Politikası
Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.
budapestopenaccessinitiative.org/ kuralları esas alınarak uygulanmaktadır.

Açık Erişim, [hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe 
erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri 
olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif 
hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması 
için, yazarlara verilmelidir.

Baskı İzinleri
Baskı izinleri için başvurular Editör ofisine yapılmalıdır.
Editör : Prof. Dr. Soner Uzun
Adres : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
E-posta : sonuzun@hotmail.com

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi kısmına, dergi sayfalarından ve www.turkdermatolojidergisi.com adresinden ulaşılabilir.

Materyal Sorumluluk Reddi
Türk Dermatoloji Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör, editöryel kurul ya da yayıncının görüşü 
değildir; Türk Dermatoloji Derneği, Editör, editöryel kurul ve yayıncı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergimizde acid-free kağıt kullanılmaktadır.

Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
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AIMS AND SCOPE

Turkish Journal of Dermatology, is the official scientific publishing of The Turkish Society of Dermatology; it is published every three months, 
in March, June, September and December. The target audience of the Turkish Journal of Dermatology, is dermatologists. In addition to high 
quality research articles, Turkish Journal of Dermatology, includes reviews, editor view, letter to the editor and case reports. It is a periodical, 
published in Turkish and follows the rules of independent and unprejudiced peer review.

Turkish Journal of Dermatology is indexed in Emerging Sources Citation Index (ESCI), EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, 
DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, Turk Medline and Türkiye Atıf Dizini.

Open Access Policy
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a 
greater global exchange of knowledge.

Open Access Policy is based on rules of Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the 
public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for 
indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those 
inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in 
this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Turkish Journal of Dermatology, is distributed free of charge to the members of the society. All content, summary and complete texts of the 
articles can be reached at: www.turkdermatolojidergisi.com.

Reprinting Permissions
Reprinting permission should be made to the office of the editor.
Editör : Prof. Dr. Soner Uzun
Address : Ankara University  Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Antalya, Türkiye
E-mail : sonuzun@hotmail.com

Information for authors
You can access the information for authors section from the pages of the journal and from
www.turkdermatolojidergisi.com

Rejection of material liability
All views and reports presented in the Turkish Journal of Dermatology, are the views of their respective authors and are not the views of neither 
the Editor nor the publisher; The Turkish Society of Dermatology, Editor, editorial board and the publisher assume no responsibility for these 
articles.

Acid-free paper is utilized for the production of our periodical.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
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YAZARLARA BİLGİ

Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği’nin süreli yayın 
organıdır ve yılda 4 sayı olarak yayınlanır. Tüm meslektaşlarımıza açık olan 
Türk Dermatoloji Dergisi, kendi alanındaki bilimsel gelişmeleri aktarmak 
amacıyla, deri ve zührevi hastalıklar ile ilgili klinik, epidemiyolojik ve 
deneysel araştırmaları, derleme yazıları, ilginç olgu sunumlarını, “tanınız 
nedir?” şeklindeki olgu sunumlarını, klinik ve pratik uygulamalara ilişkin 
yazıları, editöre mektupları ve editör yorumlarını yayınlar. Yazıların dergide 
yayınlanmak üzere kabul edilmesi için;orijinal, “kaynak” olarak kullanılma 
şansının yüksek ve bilimsel olarak üst düzeyde olması ön koşuldur.

Türk Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenen bilimsel toplantılarda 
sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazıların Türk Dil Kurumu Türkçe 
Sözlüğü’ne ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir.

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için ilgili uluslararası anlaşmalara uygun 
(Helsinki Declaration of 1975, revised 2002 - http://www.vma.net/e/policy/
b3.htm, “Guide for the care and use of laboratory animals - www.nap.edu/
catalog/5140.html) etik komisyon raporu gerekmektedir. Tüm otörler bilimsel 
katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza 
ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni 
yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı makalenin 
tam metin dosyasının sonunda kaynaklardan önce dip not olarak bildirilmelidir.

Makalelerin formatı “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication 
(http://www.icmje.org/)” kurallarına göre düzenlenmelidir.

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka yerde yayınlanmamış ve 
yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaledeki tüm yazarlar bilimsel 
katkı ve sorumluluklarını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Daha 
önce bilimsel toplantılarda sunulmuş ve kongre kitaplarında 200 kelimeyi 
geçmeyen özet bildirileri basılmış çalışmalar, sunulduğu bilimsel toplantı 
belirtilmek koşulu ile değerlendirmeye alınır. Dergiye gönderilen yazılara 
telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayın haklarının, Türk Dermatoloji 
Derneği’ne ait olduğunu kabul eder. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuksal 
sorumluluğu yazarlara aittir. Yayına kabul edilen yazılar için yazarlar, Türkçe ve 
İngilizce açısından olduğu gibi, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile 
düzeltmelerin editörlerce yapılmasını kabul etmiş sayılır. 

Editör, yayın kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak veya düzeltmek 
üzere yazarına geri göndermek ya da biçim olarak yeniden düzenlemek 
yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman tarafından 
değerlendirildikten sonra yayın kurulu kararı ile yayınlanır. Gerektiğinde 
üçüncü bir danışmana gönderilebilir.

Yazım Kuralları
Gönderilen yazıların hemen işleme konabilmesi için, mutlaka aşağıda 
belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:

a. Yazılar çift aralıklı ve 12 punto olarak, her sayfanın iki yanında ve alt ve üst 
kısmında 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın 
sağ alt köşesinde yer almalıdır. 

b. Kullanılan kısaltmalar yazı içerisinde ilk geçtikleri yerde, parantez içinde, 
açık olarak yazılmalı, özel kısaltmalar yapılmamalıdır. Yazı içindeki 1-10 arası 
sayısal veriler yazıyla, 10 ve üstü rakamla belirtilmelidir. Ancak, yanında 
tanımlayıcı bir takısı olan 1-10 arası sayılarla, cümle başındaki rakamlar 
yazıyla yazılmalıdır. Şekil ve tablolar metin içerisinde geçiş sırasına göre 
numaralandırılmalıdır. Tabloların yazıları üste, şekillerinki alta yazılmalıdır. 
Araştırma makaleleri ve derlemeler metin, şekil, tablo, kaynaklar dahil 10, 
kısa bildiriler ve olgu sunumları 5 sayfayı geçmemelidir. 

c. Yazılar aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:

Özgün Araştırmalar
Şu şekilde düzenlenmelidir:
Kapak sayfası: Birinci sayfadır ve ayrı düzenlenir. Yazarların tam ve açık 
isimleri, son aldıkları akademik unvanlar ile 50 karakteri geçmeyecek 
şekilde yazının başlığı yazılır. Yazarların ilgili oldukları kurum, bölüm ve 
şehir sıra ile bildirilir. Birden fazla yerde yapılan çalışmalar sembollerle 
açıklanır. Bu sayfanın altına yazışmaya yetkili, düzeltmeleri yapacak yazarın 
açık adı, posta ve e-posta adresleri, telefon ve faks numaraları yazılır. Ayrıca 
çalışma bilimsel toplantıda önceden bildirilen koşullarda tebliğ edildi ya 
da özeti yayınlandı ise açıklama yapılır.

Bölümlü özet (Türkçe): Kelime sayısı 200’ü geçmemelidir. Bu özet Amaç, 
Yöntem, Bulgular ve Sonuç şeklinde alt başlıklarla düzenlenir. NLM 
MeSH terimleri ile uyumlu 6 tane anahtar kelime bölümlü özetin altında 
verilmelidir.

Bölümlü özet (İngilizce): Yukarıdaki sahifelerin kurallarına uymak koşulu 
ile hazırlanan İngilizce özettir. İngilizce anahtar kelimeler Tıp Konuları 
Başlıkları’na (Medical Subject Headings: MeSH) uygun olarak verilmelidir. 
Tıp Konuları Başlıkları’nı (MeSH) aramak için şu internet adresine 
başvurulabilir: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

Metin: Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma ile Sonuçlar kısımlarını içermelidir. 
Bu son kısımda üretilen bilgiden hekimin ve hastasının nasıl yararlanacağı, 
çıkarılan olumlu ya da olumsuz sonucun mevcut bilgilere etkisi kısaca 
yazılmalıdır. Metnin özellikle tartışma kısmının alt başlıklara bölünmesi yararlı 
olabilir. Farmasötik ürünler jenerik veya ticari isimleriyle belirtilmelidir (jenerik 
isimler yeğlenir). Ticari isimler büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri 
ürün adından hemen sonra parantezde belirtilmelidir. Teşekkür yazılacak 
ise, bilimsel katkı dışında araştırmanın yürütülmesine önemli katkıda 
bulunanlarla, yazının son şeklinin verilmesine yardım edenlerden bahsedilir. 
Bunu, kaynaklar, tablo ve şekiller izlemelidir. Tablo ve şekiller metin sonunda 
yer almalıdır. Her tablo ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalı ve metin 
içerisindeki dizine göre Arabik rakamlarla numaralandırılır. Tablo içeriğinin 
kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Şekiller; her yazı için 
en çok 6 adet kabul edilir. Metinde geçtiği sıraya göre Arabik rakamlarla 
numaralanmalıdır. Mikroskopik fotoğraflarda kullanılan boya, büyütme 
ölçütleri, şekil içerisinde uzunluk birimi (internal scale bar) belirtilmeli ve 
patolojik piyeslerde santimetrik şablon eklenmelidir. Hasta fotoğraflarında 
etik değerler korunmalıdır. Gerek histolojik gerek klinik fotoğraflar dijital 
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ortamda yollanmalı ve basım için uygun netlikte olmalıdır. Şekiller, metin 
içerisinde kullanılacakları yerlere parantez içerisinde şekil numarasıyla 
belirtilmeli, kaynaklar ve tablolardan sonra ayrı bir sayfada da liste halinde 
tüm şekillerin alt yazıları sunulmalıdır. Reprodüksiyon olan şekiller için izin 
mektubu gereklidir.

Kaynaklar: Ayrı sayfada çift aralıkla düzenlenir. Kaynaklar metin içinde 
geçiş sırasına göre numaralandırılır. Metinde parantez içinde ve 
cümle sonunda belirtilmelidir. Dergi isimleri Index Medicus’a uygun 
kısaltılmalı, eğer Index Medicus’ta yer almıyorsa dergi adı tam olarak 
yazılmalıdır. Ardışık ikiden fazla kaynak kullanımında sadece ilk ve son 
kaynak numaraları belirtilmelidir (4-8 gibi). Kaynak gösterilen makalenin 
künyesinde 4 veya daha fazla yazar olduğunda ilk 3 yazarın ismi yazılmalı, 
sonrasında Türkçe kaynaklarda ve ark., yabancı dildeki kaynaklarda et al. 
ifadesi kullanılmalıdır. Dört veya daha az yazarlı makalelerde tüm yazarların 
isimleri yazılmalıdır. Kaynak sayısının araştırmalarda 50 ve derlemelerde 
100, olgu sunumlarında da 15 ile sınırlandırılmasına özen gösterilmelidir. 

Kişisel bilgi, yayınlanmamış veriler, baskıda gibi ulaşılamayan kaynaklar 
burada değil, metin içinde parantez ile sunulur. İki yıldan eski “abstract”lar 
kaynakçaya alınmamalıdır. Kaynakların gerçekliğinden yazarları 
sorumludur. 

Kaynaklar Index Medicus’a uygun şekilde aşağıda örneklendiği gibi 
yazılmalıdır:

Dergi Makaleleri

Standart makale
Stinco G, Bragadin G, Trotter D, et al. Relationship between sebostatic 
activity, tolerability and efficacy of three topical drugs to treat mild to 
moderate acne. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21:320-5.

Ek
Nanney LB, Caldwell RL, Pollins AC, et al. Novel approaches for 
understanding the mechanisms of wound repair. J Invest Dermatol 
2006;126 Suppl: 132-9.

Mektup, Abstract ve Editorial
Verma SB. Subcutaneous emphysema: a rarity in dermatology. J Eur Acad 
Dermatol Venereol 2007;21:248-9.

Kitaplar 
Tek Yazarlı
Cohen BA. Pediatric dermatology. 2nd ed. London: Mosby;1999. 

Yazar olarak editörler
Rietschel RL, Fowler JF, editors. Fisher’s contact dermatitis. 5th ed. 
Philadephia: Lippincott Williams&Wilkins; 2001. 

Kitapta bölüm
Zaenglein AL, Thiboutot DM. Acne vulgaris. In: BologniaJL, Jorizzo JL, 
Rapini RP, editors. Dermatology. 1st ed. St Louis: Mosby;2003. p.531-44.

İnternet Makalesi
Hunzeker CM, Fangman W, Latkowski JM. Folliculotropic mycosis fungoides. 
Dermatology Online Journal. Available at: http://dermatology.cdlib.org/131/.

Derleme
Derleme yazılarında ana metin yer almalıdır. Yazıda, konunun daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar kullanılmalıdır. Bir derleme yazısında; 
problemin içeriği, tarihi bilgiler, temel bilgiler, yöntem, hayvan ve insan 
deneyleri, tartışma, sonuç, öneriler ve gelecekte yapılacak çalışmalar gibi 
bölümlerin bulunması yararlı olacaktır. Yazarının o konuda deneyim sahibi 
ve atıfta bulunulmuş uluslararası yazılarının olması tercih edilir.

Olgu sunumları
Olgu sunumlarında toplam sayfa sayısı 5’i geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce 
başlık, Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler, giriş, olgu, tartışma ve 
sonuç bölümlerini içermelidir. Çok nadir görülen, yeni bir bulgunun ya 
da yeni bir birlikteliğin tanımlandığı, tanıda ve tedavide güçlük gösteren 
veya yeni bir tedavi yönteminin uygulandığı ilgi çekici ve öğretici sunular 
yayınlanabilir. 

“Tanınız nedir?” sunumlarında kısa bir girişi, problemin tanımlanması, 
ipucu niteliğindeki fotoğraf ve şekillerin sunulması, kesin tanı ve bu tanının 
tartışılarak eğitime yönelik mesajların vurgulandığı tartışma bölümü 
izlemelidir. 

Karşıt/yandaş görüş yazıları üç sayfayı; klinik pratik yazıları şekil, resim ve 
kaynaklarla birlikte üç sayfayı aşmamalıdır. 

Editöre mektup
Editöre mektup bölümünde, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve 
katkı sağlamak amacıyla yazılar yazılabilir. Yazarlar, yayınlanan makaleler 
hakkında yorum içeren mektuplar dışında da okurlarımızın ilgi alanlarına 
giren konular veya özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre mektup 
formatında yorumlarını sunabilirler. Bu yazılar özet içermemeli, kaynakları 
sınırlı olmalı, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir. Mektubun sonunda 
yazarın adı ve tam adresi bulunmalıdır. 

Uzman Görüşü
Dermatolojide tanı ve tedaviler hakkında güncel ve literatürde tartışılan 
başlıklar konusunda deneyimli yazarlar tarafından ele alınarak incelenir. 
Metin toplam 5 sayfayı geçmeyecek şekilde ve Türkçe ve İngilizce özet, 
son 5 yıldaki gelişmeler, uzman yorumu ve anahtar özellikler (Sonuç ve 
yorum temaları kutu içinde maddelendirilmiş) şeklinde yapılandırılır. 
Metinde özgün tablo ve resimler yer alabilir.

Editör Yorumu
Dergide çıkan bir araştırmanın o konunun otörü kabul edilen bir uzman 
veya değerlendirme yapan hakemi tarafından kısaca değerlendirilmesi 
amacını güder. Sonunda klinik anlam ve kısa özet bulunur.

İletişim
Editör: Prof. Dr. Soner Uzun
Adres: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Telefon: +90 242 249 67 10
e-posta: sonuzun@hotmail.com
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Turkish Journal of Dermatology, is a periodical published by the 
Turkish Society of Dermatology every three months. With the aim of 
communicating the scientific developments in its field, Turkish Journal 
of Dermatology, which is available for all our colleagues;features clinical, 
epidemiological and research studies about dermatological and veneral 
diseases, reviews, interesting case reports, presentations like “what is your 
diagnosis?”, articles related to clinical and practical applications, letters to 
the editor, and editorial reviews. It is a prerequisite for any prospective article 
to have a potential to be used as an original “source” and to be scientifically 
upper level, in order to be accepted.

The presentations presented during the scientefic meetings organized by 
the Turkish Society of Dermatology can be published as a supplement. 

This journal is published in both Turkish and English. The articles should be 
in accordance with the Turkish Dictionary of Turkish Language Institute and 
the New Writing Guide.

An approval of research protocols by ethic committee in accordance with 
international agreements (Helsinki Declaration of 1975, revised 2002 - 
available at http://www.vma.net/e/policy/b3.htm <http://www.vma.net/e/
policy/b3.htm>, “Guide for the care and use of laboratory animals - www.
nap.edu/catalog/5140.html/) is required for experimental, clinical and 
drug studies. The authors should acknowledge and provide information at 
the end of full-text article before references on grants , contracts or other 
financial support of the study provided by any foundations and institutions 
or firms.

Manuscripts format should be in accordance with Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for 
Biomedical Publication (available at http://www.icmje.org/)

The articles sent to be published in the journal shouldn’t have been 
published anywhere else previously. All the authors indicated in the article 
should take part in the article with collective signatures that show their 
scientific contributions and responsibilities. The works which had previously 
been presented during scientific meetings and which have abstracts that 
are not longer than 200 words in the conference books, are reviewed for 
eligibility with the condition that the names of the scientific meetings they 
are presented in are indicated. No royalty is paid for the articles sent to the 
journal and the author accepts that all copyrights of the article belong to 
the Turkish Society of Dermatology. 

Editor has the authority not to publish or to return to its author for correction, 
or to re-arrange and edit those articles which do not meet the requirements 
of editorial rules. Articles which are sent, are published after the decision of 
the publishing board, after being reviewed by at least two advisors. They 
can be sent to a third advisor when necessary.

Preparation of Manuscripts
In order for the article to be reviewed immediately, it must meet the 
requirements of the below mentioned writing rules:

a. Articles should be written with double space in 12 font size and right, left, 
upper and lower margins should all be 3 cm. Page numbners should be 
placed on the bottom right corner of every page.

b. The abbreviations used, should be followed by their original words written 
clearly in brackets right where they are used, and no special abbreviations 
should be used. Numerical data between 1 and 10 should be indicated by 
words while those above 10 should be indicated by numbers. However, 

numbers between 1-10 that have a descriptive word near them and the 
numbers at the begining of the sentences should be indicated by words. 
Figures and tables should be enumarated in the order of appearance in the 
text. The caption of the tables should be written above them while those of 
the figures should be written below. Research articles and article collections 
should not exceed 10 pages including the text, figures, tables and 
references, while short announcements and phenomenon presentations 
should not be longer than 5 pages.

c. The articles should have the below mentioned order:

Original Investigation
It should be organized as follows:
Cover Page: It is the first page and is organized separately. The Heading is 
written and should not be longer than 50 charecters including the complete 
and unabbreviated names of the authors, and their academic titles. Their related 
institutions, department and the city is written in this order. Studies conducted 
at multiple locations should be explained using symbols. At the bottom of 
this page, the name, address, e-mail address, mail address, telephone and fax 
numbers of the authors chosen for correspondence and who will make the 
corrections will be written. Also, if the study had previously been announced 
during a scientific meeting in line with the previously mentioned conditions or 
its abstract was released, this should be indicated as well.

Summary (Turkish): It should not exceed 200 words. This summary should 
include sub-titles of Objective, Methods, Results and Conclusions. A section 
that includes six key words that are compatible with NLM MeSH terms, 
should be presented under the summary.

Summary (English): With the condition that it meets the requirements of 
the above mentioned pages, this summary is in English. English Key Words 
should be compatible with Headings of Medical Subjects (Medical Subject 
Headings: MeSH). You can access Medical Subject Headings (MeSH) from 
this web site: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

Text: It should include Introduction, Methods, Results, Discussion and 
Conclusion sections. In this last section, it should be noted how the patient 
and the physician can benefit from the information produced and the effect 
of the negative or positive result on the existing knowledge. It could be 
particularly beneficial to divide especially the dicussion section into sub-
titles. Pharmaceutical products should be indicated with their generic or 
commercial names (generic names are preferred). Commercial names 
should be written in capital letters and the producer company and the city 
should be indicated in brackets right after the commercial product name. If 
there will be any acknowledgements, in addition to scientific contributors, 
those who made a significant contribution to the flow of the study, and 
those who helped form the final form of the text should be mentioned. 

This should be followed by references, tables and figures. Tables and figures 
should be at the end of the text. Every table should be in a separate page, 
and should be written in double space and should be enumarated by 
Arabic numbers according to their order in the text. A short description 
of the table content should be indicated above the table. There can be a 
maximum of 6 figures for every text. They should be enumarated by Arabic 
numbers according to their order in the text. Any dyes, marks, scales, unit 
of distance used in the figure (internal scale bar) used in the microscobic 
pictures should be indicated and a centimetrical template should be added 
for pathalogical pieces. Ethical rules should be followed, regarding patient 
pictures. Both histological and clinical photographs should be sent in 
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digital format and should be suitable for printing. The figure numbers 
should be indicated in brackets in the text, and as a separate list after the 
references and the tables, captions of all figures should be provided. A 
permisson letter is required for figures which are reproductions.

References: Shown in a separate page with dobule space. References 
are enumarated according to their order of appearance in the text. They 
should be shown in brackets in the text, and should be at the end of the 
sentences. Periodical names should be abbreviated according to Index 
Medicus, and if they are not found in Index Medicus, complete name 
of the periodical should be given. When more than two consecutive 
references are indicated, only the first and last reference numbers should 
be indicated (e.g. 4-8). When there are four or more authors in the tag of 
the article which is shown as a reference, the first three names should 
be written and then “ark.” and “et. al.” terms should be used in Turkish and 
English references respectively. When there are less than four authors, 
names of all authors should be indicated. It is preferred that number of 
references do not exceed 50 for research articles, 100 for reviews and 15 
for case reports.

Inaccessible references such as personal information, unpublished data, or 
data at the stage of publishing, should not be indicated here, but should 
be indicated in brackets in the text. “Abstracts” more than two years old 
should not be included in the references. Authors are responsible for the 
originality of their references. 

References should be written in accordance with Index Medicus, as 
shown below:

For Journal Articles
Standard article
Stinco G, Bragadin G, Trotter D, et al. Relationship between sebostatic 
activity, tolerability and efficacy of three topical drugs to treat mild to 
moderate acne. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21:320-5.

Supplement
Nanney LB, Caldwell RL, Pollins AC, et al. Novel approaches for 
understanding the mechanisms of wound repair. J Invest Dermatol 
2006;126 Suppl:132-9.

Letter, Abstract and Editorial
Verma SB. Subcutaneous emphysema: a rarity in dermatology. J Eur Acad 
Dermatol Venereol 2007;21:248-9.

For Books
Single author
Cohen BA. Pediatric dermatology. 2nd ed. London: Mosby;1999. 

Editors
Rietschel RL, Fowler JF, editors. Fisher’s contact dermatitis. 5th ed. 
Philadephia: Lippincott Williams&Wilkins; 2001. 

For Chapters in Books
Zaenglein AL, Thiboutot DM. Acne vulgaris. In: BologniaJL, Jorizzo JL, 
Rapini RP, editors. Dermatology. 1st ed. St Louis: Mosby;2003. p.531-44.

For Electronic Media
Hunzeker CM, Fangman W, Latkowski JM. Folliculotropic mycosis 
fungoides Dermatology Online Journal. Available at: http://dermatology.
cdlib.org/131/.

Review
In review, there should be the main text. Sub-titles that makes the subject 
easier to understand should be used. It would be helpful if the following are 
included in a review;content of the problem, historical information, basic 
information, method, animal and human studies, discussion, conclusion, 
suggestions and prospective studies. It is preferred when the author is 
experienced and has articles which have been referred to on an international 
scale.

Case Reports
Case reports should not exceed 5 pages. It should include headings 
in English and Turkish, a summary in English and Turkish, keywords, 
introduction, case, discussion and conclusion sections. Interesting reports 
where rare, or new case or a new partnership is defined and presentations 
where a new treatment method is used or where diagnosis and treatment 
is challenging, may be published. 

In the, “what is your diagnosis?” type reports, there should be a short 
introduction, followed by a definition of the problem, reports of pictures 
and figures that constitute hints, definite diagnosis and the discussion part 
where this diagnosis is discussed and messages related to education are 
emphasized. 

Articles of opposite / supporting views should not exceed three pages 
and the clinical practice articles should not exceed three pages including 
figures, pictures and references.

Letter to the Editor
In this section, there can be articles written with the aim of criticizing and 
contributing to previously published articles. In addition to the letters 
including comments about the articles, the authors can present letters 
to the editor also about the issues of interest to the readers as well as 
cases which have educational value. Such letters should not include any 
summaries, references should be limited and should have a very basic 
format. The name and complete address of the author should be indicated 
at the bottom of the letter. 

Expert Opinion
Current and controversial headlines of Dermatology related to diagnosis 
and treatment are discussed by expert authors in their field. These type of 
manuscripts should not exceed 5 pages and should include Turkish and 
English abstracts, developments in the recent 5 years, expert view and key 
features (conclusion and comments should be structured as bullets). Main 
text can include original tables and figures.

Editorial Comment
It aims to provide a short review of a research covered in the periodical, by a 
an expert considered as the author of that subject or by an arbiter making a 
comment on the issue. There will be a clinical meaning and short summary 
in the end.
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