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 “The Journal of Prosthetic Dentistry” Hakkında 

 

Şu an 62. yasında olan “The 

Journal of Prosthetic Dentistry”, 

özellikle protetik ve restoratif diş 

hekimliği alanında lider bir dergidir. Protez 

uzmanlarına ve diş hekimlerine ileri 

uygulamaları sunan “The Journal of 

Prosthetic Dentistry”, 25 önde gelen ABD 

ve uluslararası protez topluluğunun resmi 

dergisidir. Uygulamalarını renkli 

fotoğraflarla aşama aşama gösterdiği en yeni 

yöntemler, diş hekimliği malzemeleri ve 

araştırma sonuçları hakkındaki, hakem 

değerlendirmesinden geçmiş, özgün 

makaleleri, zamanında sunması derginin 

özelliğidir. 

 

The “Journal of Prosthetic Dentistry” 

Medikus Dizi’nin de (Index Medicus) ve 

CINAHL kapsamında bulunmaktadır. 2011 

Alıntılanma Raporları’na (Journal Citation 

Reports®) göre, alıntılanma sayısı göz 

önünde bulundurulduğunda, en üst 

sıralamada olan protez yayınıdır.   

İletişim Bilgileri 

Tüm makalelerinizi ve/veya sorularınızı 

aşağıda belirtilen adreslere gönderiniz: 

 

 

The Journal of Prosthetic Dentistry  

Editorial Office   

Georgia Regents University 

College of Dental Medicine 

1120 15th St., GC3094    

Augusta, GA 30912-1255 

 

Telefon: (706) 721-4558 

Fax: (706) 721-4571 

Elektronik Posta Adresi: JPD@gru.edu 

 

İnternet Sitesi: 

 www.prosdent.org 

 

Çevrim İçi (On-line) Basvuru: 

http://www.ees.elsevier.com/jpd/ 

mailto:JPD@gru.edu
http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ympr/home
http://www.ees.elsevier.com/jpd/
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İlk Başvuru İçin Kontrol Listesi  

 Başvuru mektubu 

 Her araştırmacı için Telif Hakkı Devri belgesi (Copyright Transfer Statement) 

 Eğer gerekiyorsa, menfaat anlaşmazlığı ve mali sorumluluk reddi beyanı  

 Eğer gerekiyorsa, daha önce yayınlanmış materyallerin kullanılması için alınmış izin belgesi 

 Eğer hastanın kimliği fotoğraflardan anlaşılıyorsa, hastadan alınmış aydınlatılmış onam belgesi  

 Mikrosoft Kelime İşleme Programı (Word) (veya bununla uyumlu bir program) ile hazırlanacak olan 
makalelerde olması gerekenler: 

 Baş Sayfa (Title Page) 
 Özet (Abstract) 
 Ana Metin (Main Text) 
 Kaynaklar (References) 
Çizelgeler (Tables) 

- Resim Alt Yazıları ( Legends for illustrations ) ve 

- TIF biçimli resimleri içeren dosya (bkz. Rehber, sayfalar 11-13)  
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-  

“The Journal of Prosthetic Dentistry”`ye makale yazımı ile ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. 

Makale yayınlama, diş hekimliğinde oldugu gibi, hassas işlemler gerektirir. Aşağıdaki kurallara 

olan dikkatli yaklaşımınız, başvurunuzun zamanında işleme konulmasına yardımcı olacaktır.  

Makalelerin Uzunluğu 

Makale uzunluğu, makalenin türüne bağlıdır. Genellikle, araştırma ve klinik bilim makaleleri, 

çift satır aralığı yazım şekli kullanıldığında 10-12 sayfayı geçmemelidir (kaynaklar, resim alt 

yazıları ve çizelgeler hariç). Olgu bildirimleri ve Diş HekimliğindeYöntemler ile ilgili makaleler 

4-5 sayfayı , Okuyucudan Öneri makaleleri ise 1-2 sayfayi geçmemelidir. Sistematik 

derlemelerin uzunluğu değişkenlik gösterebilir.  

 

Yazar Sayısı 

Yazar sayısı 4 ile sınırlıdır. Dört`den fazla yazar olması durumunda, sayının 4`den fazla olma 

nedeni, başvuru mektubunda belirtilmelidir (her yazarın katkısı, detaylıca açıklanmalıdır). 

Katkıda bulunan yazarların sayısı 4’ü aştığı takdirde, isimleri kaynaklar bölümünden sonra 

belirtilecektir.  

 

Genel Biçim  

Tüm başvurular, Mikrosoft Kelime İşleme (Word) veya Mikrosoft Kelime İşleme uyumlu 

programda bulunan ESS sitemi yardımıyla, 8.5×11 inç sayfa boyutu biçiminde gönderilmelidir. 

Aşağıda belitilen konulara ayrıca dikkat edilmelidir: 

 “Times New Roman”, 12 punto 

 Çift satır aralıklı (Double-spaced) 

 Sola yanaşık  (Left-justified)  

 Her kenardan 1 inç uzaklıkta   

 Yarım inç sekmeler 

 Sayfa Başlığı/Altlığı sayfa numaralarından veya diğer bilgilendirmelerden arındırılmış 

olmalıdır. 

 Kaynaklar kendiliğinden biçimlendirilmemelidir. 

 Mikrosoft Kelime İşleme (Word) programında, makale dili İngilizce (ABD) seçilmelidir.   

 

Telif Hakkı Devri 

1976 yılındaki Telif hakkı Kanununa göre, bütün başvurular, her yazar tarafından imzalanmış, 

Telif Hakkı Devri/Etik Kurul Onayı/HIPPA uyumluluk bildirgesi (Copyright Transfer/IRB 

Approval/HIPAA Compliance Statement) dökumanı ile beraber yapılmalıdır (Ek, sayfa 19). Her 

dökümanda, imzalayan yazarın  ismi olmalıdır. Makaleye dergi tarafından bir numara verilmiş 

ise, imzalanan dökümanın en altında makale numarası belirtilmelidir.   

  

Basvuru Talimatları 
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Makaleler aşağıdakı gibi sınıflandırılmışdır: Araştırma/klinik bilim makaleleri (research/clinical 

science article), olgu bildirisi (clinical report), diş hekimliğinde yöntemler (technique article), 

sistematik derleme (systematic review), veya okuyucudan öneriler (tips from our readers). Her 

makale türü için gerekli alt bölümler sırasıyla belirtilmiştir.  

 

ARAŞTIRMA MAKALESI/KLİNİK ÇALIŞMA (RESEARCH REPORT / CLINICAL STUDY) 

 

Araştırma makalesi, çift paragraf aralığı (çift boşluklu) kullanıldığında 12 sayfayı geçmemelidir 

ve 12 yüksek kalite resimden fazla sayıda resim içermemelidir. Cümlelerin ve paragrafların 

başlarında numaralandırma veya maddelendirme yapılmamalıdır. Metin tamamlanmış 

cümlelerden ve paragraflardan oluşmalıdır.  

 

  Özet (Abstract) (yaklasık 250 kelime): Aşağıda gösterilen alt başlıklar kullanılarak 

hazırlanmalıdır: Sorunun Bildirimi (Statement of Problem), Amaç (Purpose), Gereç ve 

Yöntemler (Material and Methods), Bulgular (Results), ve Sonuçlar (Conclusions). Özet, 

deney tasarımı ve değişkenleri yeterli şekilde açıklayan detayları içermelidir. Gereç ve 

Yöntem bölümünde, örnek sayısı, kontrol grubu, ölçüm yöntemi, standardizasyon, 

ölçümleri yapan araştırmacı güvenilirliği ve istatistiksel yöntem, anlamlılık seviyesi 

(level of significance) ile belirtilmelidir. Asıl değerler, Bulgular bölümünde 

gösterilmelidir. 

 Klinik Etki (Clinical Implications): Çalışma sonuçlarının klinik uygulamalar üzerine 

etkileri 2-4 cümle ile belirtilmelidir.  

 Giriş (Introduction): Üzerinde çalışılan sorun, doğru ve tam olarak açıklanmalıdır. İlgili 

kaynaklar özetlenmeli, varsa, taraflı olarak yapıldığına inanılan eski çalışmalar, bu 

bölümde belirtilmelidir. Bu bölümün sonunda, çalışmanın amacı ve araştırma hipotezi net 

bir şekilde açıklanmalıdır. Kaynakların eksiksiz kontrol edilebilmesi için, kaynakların 

çoğunluğu (mümkünse hepsi) ilk olarak Giriş ve/veya  Gereç ve Yöntemler bölümlerinde 

gösterilmelidir.  

 Gereç ve Yöntemler (Material and Methods): İlk paragrafda deneyin taslağına yer 

verilmelidir. Kullanılan bütün ürün ve aletler için üretici bilgisi, eksiksiz olarak paragraf 

içerisinde veya tabloda gösterilmelidir. Neyin, nasıl ölçüldüğü ve ölçüm birimleri ile 

ilgili bilgiler bu bölümde yer almalıdır. Sayısal muhakeme için kullanılmış kriterler 

(ölçütler) burada belirtilmelidir. Deney kurgusu ve değişkenler (değişkenlerin 

kontrolünün nasıl yapıldığını gösteren kriterler ile birlikte), deneylerin standardizasyonu, 

Örnek/deneklerin gruplandırılmasının nasıl yapıldığı (rastgele sıralama yöntemi), toplam 

örnek sayısı, kontrol grupları, deney/ölçüm yapanların kalibrasyonu ve aletlerin ve ölçüm 

yapanların deneysel güvenilirliği bu bölümde açıklanmalıdır. Örnek sayısının nasıl 

belirlendiği açıklanmalıdır (“Power” analizi ile olabilir). Grupları belirtirken 

numaralandırma yapmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yerine, kodlar veya kısaltmalar 

Makale Türleri 
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kullanılmalıdır ki, gruplar okuyucular için daha anlamlı olsun. İstatistiksel testler ve 

testlerle bağlantılı anlamlılık derecesi bu bölümün sonunda belirtilmelidir.  

 Bulgular (Results): Bulgular, Gereç ve Yöntemler bölümünde deneylerin anlatıldığı sıra 

ile kısaca ve doğru olarak gösterilmelidir. Kapsamlı bulgular, çizelge veya grafik 

şeklinde gösterilmelidirler. Tek yönlü varyans analizi (1-way ANOVA) için, df, F ve P 

değerleri metin içinde uygun yerlerde belirtilmelidir. Diğer Varyans Analizleri (ANOVA) 

için, rehberde belirtildiği şekilde, Varyans Analiz çizelgeleri hazırlanmalıdır. Metin 

içerisinde en belirgin bulgular açıklanmalıdır. Metin, çizelgeler ve resimler birbirlerini 

tekrarlamamalıdır. Belirgin olarak gösterilen bulgular, asıl veriler ve P değerleri ile 

desteklenmelidir.  

 Tartışma (Discussion): Bulgular, çalışma hipotezi ve ilgili kaynaklar ile 

ilişkilendirilerek tartışılmalıdır. Tartışma bölümü, verilerin, belirtilen hipotezi reddedip 

etmediğini gösteren bir ifade ile başlamalıdır. Eğer bulgular diğer çalışmalarla veya kabul 

edilmiş düşüncelerle aynı doğrultuda değil ise, nedenleri ve nasıl farklı oldukları 

belirtilmelidir. Bulgularla bağdaşan diğer çalışmalar da gösterilmelidir. Çalışmanın 

limitasyonları tanımlanmalı, ve gelecekteki çalışmalarla ilgili öneriler bu bölümde 

belirtilmelidir. 

 Sonuçlar (Conclusions): Çalışmadan çıkarılacak sonuçlar kısaca bu bölümde 

verilmelidir. Bulgular tekrarlanmamalıdır. Sonuçlar, amaç ile ilişkili olmalıdır ve 

verilerle desteklenmelidir. Genel olarak, sonuçlar, yapılan çalışmanın deneyleri için 

geçerlidir. Sonuç olarak verilen her ifade, istatistiksel analiz ile desteklenmelidir.  

 Kaynaklar (References): Rehber sayfa 9’a bakınız; örnek Kaynaklar sayfası için bknz. 

Sayfa 22.  

 Çizelgeler (Tables): Çizelgeler, sayfa 11`de belirtilen kurallara göre hazırlanmalıdır.  

 Resim Alt Yazıları (Legends for illustrations): Her resim, ana metin kopyalanmadan 

kısaca açıklanmalıdır. Bakınız sayfa 13; sayfa 23 (Örnek başlık). 

 

OLGU BİLDİRİSİ (CLINICAL REPORT) 

  

Olgu bildirisi, hasta tedavisinde hekimin karşılaştığı zorluklara karşı kullandığı yöntemleri 

anlatır. Çift paragraf aralığı biçimi (çift aralıklı) kullanıldığında 4-5 sayfayı geçmemelidir ve 8 

yüksek kalite resimden fazla sayıda resim içermemelidir. Bazı durumlarda, makaleye belirgin 

katkı sağlayacağı düşünülürse, Editör, ek resimlerin kullanılmasını onaylayabilir. 

 Özet (Abstract): Karşılaşılan sorun ve uygulanan tedaviyi kısaca özetleyen, alt başlıksız, 

1 paragraf uzunluğunda olmalıdır.  

 Giriş (Introduction): Karşılaşılan sorunla ilişkili kaynaklar özetlenmelidir. Standart 

tedavi ve protokoller için kaynaklar eklenmelidir. Kaynakların hepsi ya da çoğunluğu ilk 

olarak Giriş ve/veya Olgu Bildirimi bölümünde gösterilmelidirler. 

 Olgu Bildirimi (Clinical Report): Hastanın durumu, ilk başvurduğu şikayeti, tıbbi ve 

dental geçmişi anlatılmalıdır. Farklı tedavi seçenekleri ve tercih edilen tedavinin 

nedenleri belirtilmelidir. Uygulanan tedavi, detayları ile açıklanmalı, takip süresinin 

uzunluğu ve tedavi sonucu elde edilen ilerlemeler anlatılmalıdır. Bu bölüm geçmiş zaman 

kullanılarak yazılmalı ve paragraflar halinde olmalıdır.  

 Tartışma (Discussion): Seçilen tedavi şeklinin avantaj ve dezavantajları yorumlanmalı, 

varsa, kontraendikasyonları anlatılmalıdır.  
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 Kısa Anlatım (Summary): Bu bölümde, hasta tedavisi kısaca özetlenmelidir. 

 Kaynaklar (References): Kaynaklar, Sayfa 10`da belirtilen kurallara göre seçilmeli ve 

yapılandırılmalıdır.  

 Resim Alt Yazıları (Legends for illustrations): Her resim, kısaca ve ana metinden 

kopyalanmadan açıklanmalıdır. 

 

 

DIŞ HEKIMLIĞINDE YÖNTEMLER (DENTAL TECHNIQUE) 

 

Diş hekimliği yöntemleri, aşamalar halinde anlatılmalı ve diş hekimliği mesleği ile ilgilenenlere 

özgün yöntemler sunmalıdır. Çift paragraf aralığı biçiminde (çift aralıklı) kullanıldığında 4-5 

sayfayı geçmemelidir ve yüksek kalitede 8 resimden daha fazla sayıda resim içermemelidir. Bazı 

durumlarda, makaleye belirgin katkı sağlayacağı düşünülürse, Editör, ek resimlerin 

kullanılmasını onaylayabilir. 

 Özet (Abstract): Tekniği kısaca özetleyen, alt başlıksız, 1 paragraf uzunluğunda 

olmalıdır.  

 Giriş (Introduction): İligili kaynaklar özetlenmelidir. Standart uygulamalar ve 

protokoller kaynaklar ile desteklenmelidirler. Kaynakların hepsi ya da çoğunluğu ilk 

olarak Giriş ve/veya Yöntem bölümünde gösterilmelidirler.  

 Yöntem (Technique): Yöntemin her aşaması numaralandırılıp maddelendirilerek 

açıklanmalıdır. Metin, açıklama şeklinden çok, emir cümleleri şeklinde hazırlanmalıdır 

(Örn. “The diagnostic cast is surveyed.” değil de “Survey the diagnostic cast”). Maddeler 

ile bağlantılı resimler isimleri ile belirtilmelidir. 

 Tartışma (Discussion): Yöntemin avantaj ve dezavantajları yorumlanmalı, hangi 

durumlarda kullanılabileceği veya kullanılamayacağı belirtilmelidir. Yöntemin etkinliği 

konusunda aşırı iddialardan uzak durulmalıdır. Önceki bölümlerin tekrarı şeklinde 

olacaksa, tartışma bölümü çıkarılmalıdır.  

 Kısa Anlatım (Summary): Yöntem ve önemli avantajları, kısaca açıklanmalıdır.   

 Kaynaklar (References): Kaynaklar, Sayfa 12`de belirtilen kurallara göre seçilmeli ve 

yapılandırılmalıdır. 

 Resim Alt Yazıları (Legends for illustrations): Her resim, kısaca ve ana metinden 

kopyalanmadan açıklanmalıdır. 

 

 

SİSTEMATIK DERLEME (SYSTEMATIC REVIEW) 

 

Sistematik derleme “Cochrane” biçiminde yapılandırılmalıdır. Dergi, literatür derlemesinden 

sistematik derlemeye doğru geçiş yapmaktadır. Sistematik derleme hakkında daha fazla bilgi için  

www.cochrane.org sitesini ziyaret ediniz. Derginin sistematik derleme örneği aşağıdaki gibidir:  

 

http://www.cochrane.org/
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Torabinejad M, Anderson P, Bader J, Brown LJ, Chen LH, Goodacre CJ, 

Kattadiyil MT, Kutsenko D, Lozada J, Patel R, Petersen F, Puterman I, White 

SN. Outcomes of root canal treatment and restoration, implant-supported single 

crowns, fixed partial dentures, and extraction without replacement: a systematic 

review. J Prosthet Dent 2007 Oct;98(4):285-311. 

 

Sistematik derlemede: 

 

1) Alt başlıklarla (Sorunun Bildirimi “Statement of Problem”, Amaç “Purpose”, Gereç ve 

Yöntem “Material and Methods”, Bulgular “Results”, Sonuçlar “Conclusions”) 

yapılandırılmış bir özet içermelidir. 

 

2) Derlemenin metninde bir giriş “introduction” (genel bilgiler ve amaç), yöntemler 

“methods” (seçim kriterleri, arama yöntemleri, veri toplama ve analizi), bulgular 

“results” (çalışmaların anlatımı, yöntemsel kalite, ve analizlerin sonuçları), tartışma 

“discussion”, yazarın sonuçları “conclusions”, teşekkür “acknowledgements”, ve menfaat 

anlaşmazlığı beyanı “conflicts of interest” bölümleri olmalıdır. Hakemler tarafından 

değerlendirilmiş kaynaklar kullanılmalı ve “JPD” biçimini takip etmelidir (sayfa 11). 

3) Gerekli ise çizelge ve resimler, içerikte kullanılan çalışmaların karakterlerini, 

karşılaştırılan uygulamaların özelliklerini, çalışmaların bulgularını, derleme haricinde 

tutulan çalışmaları ve derleme ile ilgili ilave çizelge veya resimleri göstermelidir.  
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OKUYUCUDAN ÖNERILER (TIPS FROM OUR READERS) 

 

Okuyucudan öneriler, kısa ve zaman kazandırıcı uygulamalar olmalıdır. İki yazar ve 250 kelime 

ile sınırlıdır, ve yüksek kalitede 2 resimden daha fazla resim içermemelidir.   

Uygulamanın her aşaması numaralandırılıp maddelendirilerek açıklanmalıdır. Metin, açıklama 

şeklinden çok, emir cümlesi şeklinde hazırlanmalıdır (Örn. “The diagnostic cast is surveyed.” 

değil de “Survey the diagnostic cast”).  

 

 

 

 

İLK SAYFA DÜZENLEMESİ-BAŞ SAYFA (FIRST PAGE ARRANGEMENT –TITLE PAGE)   

 

Ek Bölüm II (Appendix II) (sayfa 20.)`de örnek baş sayfa görülebilir. 

 

 Başlık (Title): Çalışmanın kapsamını, içeriğini, ve klinik önemini tanımlamalıdır. Sadece 

ilk kelimenin ilk harfi büyük harf ile yazılmalıdır. Alt çizgi veya koyu harf (bold) 

kullanılmamalıdır. Başlık, kısaltma veya marka ismi içermemelidir. Yeni, basit ve değişik 

kelimeler başlıkda kullanılmamalıdır.  

 Yazarlar (Authors): Başlığın hemen altında, yazarların ismi ve kazanmış oldukları 

ünvanlar (DDS, MS, PhD vs.) yer almalıdır. Sadece akademik ünvanlar belirtilmelidir. 

Dernek veya topluluk üyeliği gibi (fellowship) gösterge ünvanlar kullanılmamalıdır.  

 Kurumlar (Institution(s)): Yazar isimlerinin hemen altına, yazarların her birinin bağlı 

oldukları kurum bilgileri, şehir, eyalet ve eğer yazarlar Amerika Birleşik Devletleri 

dışında iseler ülkeleri ile yazılmalıdır. Gerekiyorsa, kurumun isminin ingilizce 

tercümesini yazınız. Eğer yazar bir kurum ile bağlantılı değil ise, yazarın yaşadığı şehir, 

eyalet ve eğer yazar Amerika Birleşik Devletleri dışında ise ülkeleri yazılmalıdır. 

 Sunum/destek bilgisi ve akademik ünvanlar (Presentation/support information and titles): 

Çalışma bir organizasyonda sunulmuş ise, organizasyonun ismi, tarihi ve gerçekleştiği 

şehir belirtilmelidir. Çalışma bir ödenek/fon ile desteklendi ise, destek veren kuruluşun 

ismi ve ödenek/fon numarası belirtilmelidir. Bütün yazarların akademik ünvanları 

(Örn.Yardımcı Doçent) ve bağlı bulundukları bölüm bilgileri verilmelidir.  

 İletişim Bilgileri (Contact information): Yazışmaları yapacak olan yazarın yazışma 

adresi, iş telefonu, faksı ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.   

 

ÖZET (ABSTRACT) 

 

 Özet ana metinden farklı bir sayfada yer almalıdır.  

 Özet içerisinde kısaltmalar ve üretici firma bilgileri olmamalıdır.  

Biçimlendirme Talimatı 
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ANA METIN (MAIN TEXT) 

 

Başlıklar (Headings) 

 Başlıklar makalenin anlaşılabilirliğine katkıda bulunmalı ve bir bölümden diğerine geçişi 

sağlayacak sekilde düzenlenmelidirler (Örn. Tartışma bölümünden Sonuçlar bölümüne). 

 Alt başlıkların Gereç ve Yöntem (Material and Methods) bölümünde kullanımları uygun 

görülse de, Bulgular (Results) ve Tartışma (Discussion) bölümlerinde kullanılmamalıdır.  

 Bütün başlıklar sola yanaşık olmalıdır. Ana başlıklar (Örn.GEREÇ VE YÖNTEMLER) 

büyük harflerle yazılmalıdırlar. Alt başlıklar da (Örn. Örnek Hazırlama) ise, ilk kelimenin 

ilk harfi büyük harfle yazılmalı, diğer kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır.  

 

Ürün kimliklendirilmesi ve üretici bilgisi (Identification of product and manufacturing 

information) 

 Ürünleri genel isimleri ile belirtiniz. İsimi takiben, aşağıdaki bilgileri parantez içinde 

gösteriniz: Ürün ismi ve üretici ismi, şehir, eyalet, eğer Amerika Birleşik Devletleri 

dışında ise ülke ismi. Makalenin metni içinde gösterilen eyalet isimleri için posta idaresi 

kısaltmaları kullanılmamaktadır. Bu kısaltmalardan sonra nokta isareti konulmamalıdır. 

USA kullanılmamalıdır. Bazı örnekler aşağıdaki gibidir: California – Calif, Connecticut – 

Conn, Indiana– Ind, Kentucky – Ky, Georgia – Ga, New York – NY, Ohio – Ohio, Utah 

– Utah, Alabama – Ala, Illinois – Ill. Ornek olarak: “The impressions were poured in 

Type IV stone (Denstone; Heraeus Kulzer, South Bend, Ind) and related to each other 

with a fast-setting vinyl polysiloxane occlusal registration material (Correct VPS Bite 

Registration; Jeneric/Pentron Inc, Wallingford, Conn)”. Eğer aynı üretici birden fazla 

belirtilecek ise, şehir, eyalet/ülke sadece ilk gösterildiği yerde belirtilmelidir.   

 Tescilli marka sembolleri kullanılmamalıdır. 

 Genel ilaç isimleri kullanılmalıdır. Ticari isimler, ilk gösterildiği yerlerde parantez 

içerisinde belirtilebilirler.  

 

Kısaltmalar (Abbreviations) 

 Kısaltmalar ilk gösterildikleri yerde, önce uzun yazılış şekli ile belirtilmeli, sonrasında 

sadece kısaltması kullanılmalıdır. Örnek: “fixed dental prosthesis (FDP)”. 

 

Kaynaklar (REFERENCES) 

 

Kabul edilebilir kaynaklar ve yerleştirilme şekilleri 

 Kaynakların çoğunluğu (mümkünse hepsi) ilk olarak Giriş (Introduction) ve Gereç ve 

Yöntemler (Material and Methods) bölümlerinde gösterilmelidir. Metin içerisinde 

Tartışma (Discussion) bölümünden önce gösterilmiş veya çalışma sonuçlarına katkısı 

olabilecek kaynaklar, Tartışma (Discussion) bölümünde gösterilebilirler. 

 Sadece hakemli dergilerde yayınlanmış yayınlar kaynak olarak gösterilebilir. Hazırlık 

veya değerlendirme aşamasında olan makaleler ve yayınlanmamış tezler kaynak olarak 

kullanılamazlar. 
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 Özetler (Abstracts), çalışmalar bitirilip hakemli dergilerde yayınlanmadıkça, 

yayınlanmamış materyaller olarak göz önunde bulundurulur.  

 Yabancı dildeki kaynaklar 3`den fazla olmamalıdır. Asıl makale İngilizceye 

çevirilmedikçe kullanılamaz. Çevirisi yapılmış başlık kullanılmalıdır ve asıl dilindeki 

makale köşeli parantez içinde kaynağın sonunda yer almalıdır. 

 Kitaplar, yazarların ve editörlerinin yorumlamaları olduğundan kullanılmaları 

kısıtlandırılmalıdır. Kitapların en son baskıları kullanılmalıdır. Kanıta dayalı dergi 

kaynakları tercih edilmelidir.  

 

Kaynakların biçimi (Reference formatting) 

 Kaynaklar metin içerisinde rakamla üstyazı biçiminde (superscript) gösterilmelidir. 

Kaynak numarası, cümlenin sonunda, nokta işaretini takiben yerleştirilmelidir.  

 Kaynaklar listesi, Sonuçlar bölümünün ardından, yeni bir sayfada, çift aralıklı biçimde 

numaralandırılmalıdır. Metin içersisinde gösterilmiş olan kaynaklar bu listede yer 

almalıdır.   

 Kaynak biçimlendirilmesi “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals” (Ann Intern Med 1997;126:36-47). kaynağında gösterildiği gibi 

“Vancouver” stilinde hazırlanmalıdır.  

 Kaynaklar elle yazılarak numaralandırılmalıdır. 

 Altı kişiye kadar yazarlar gösterilebilir. Yedi veya daha fazla yazar olması durumunda, 6. 

Yazardan sonra “et al.” gelmelidir.  

 Dergi isimleri “Cumulative Index Medicus”`a göre kısaltılmalıdır. Standart 

kısaltmaların tam listesi aşağıdaki internet sitesinde bulunmaktadır: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 

 Dergi makaleleri için biçim: Bütün yazarların soyadları ve isimlerinin baş harfleri; 

makaleinin ismi; dergi ismi ve yıl, cilt ve sayfa numaraları şeklinde olmalıdır. İtalik, alt 

çizgi veya koyu renk (bold) yazı tipi kullanılmamalıdır. Son yazar, makale ismi ve 

kaynağın sonuna nokta işareti konulmalıdır. Yayın yılından hemen sonra noktalı virgule, 

ciltten hemen sonra ise iki nokta üst üste konulmalıdır. Dergi numarası (issue) 

“Vancouver” stilinde kullanılmamaktadır.  

 

Örn: Jones ER, Smith IM, Doe JQ. Uses of acrylic resin. J Prosthet Dent 1985;53:120-9. 

 

 Kitap Kaynakları (Book References): En son baskı kullanılmalıdır. Bütün 

yazarların/editörlerin soyadları ve isimlerinin baş harfleri; kitabın ismi; basıldığı şehir; 

basım yılı ve yardım alınan sayfa numaraları yazılmalıdır. İtalik, alt çizgi veya koyu renk 

(bold) yazı tipi kullanılmamalıdır.   

 

Örn: Zarb GA, Carlsson GE, Bolender CL. Boucher’s prosthodontıc treatment for 

edentulous patients. 11th ed. St. Louis: Mosby; 1997. p. 112-23. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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Note: Başvuru öncesinde kaynaklarda “Endnote” programı kullanıldı ise, etkinliği 

kaldırılmalıdır. “Endnote” yapılandırılması dergi ofisi tarafından 

kullanılamadığından, bu biçim silinip, başvuru öyle yapılmalıdır. Kaynaklar 

otomatik olarak numaralandırılmamalıdır.   

 

ÇIZELGELER (TABLES) 

 

 Çizelgeler açıklayıcı olmalıdır. Ana metinin tekrarı şeklinde olmamalıdır.  

 Çizelgeler, kaynaklardan sonra, resim başlıklarından önce yer almalıdır. Her sayfada 

yalnızca 1 çizelge yer almalıdır. Çizelge içinde yatay veya dikey cizgiler ve 

renklendirmeler/gölgelendirmeler olmamalıdır.  

 Çizelgeler bölümler halinde gösterilmemelidir (Örn. Çizelge Ia, Ib, vb.). Her çizelgenin 

kendine ait bir numarası olmalıdır. Çizelgeler, metinde belirtildikleri sıraya göre 

numaralandırılmalıdır.  

 Çizelgenin içeriğini anlatan bir başlık hazırlanmalıdır. Sutun ve satırların başlıkları 

açıklayıcı olmalıdır. Sutunlar içerisindeki ondalık sayıların noktaları aynı hizada olacak 

şekilde hazırlanmalıdır. Tam sayının ardından gelen işaret virgül değil, nokta olmalıdır. 

(Örn, 3,5 değil 3.5 olmalıdır). 

 Çizelgede kullanılan kısaltmaların açıklaması çizelge altında yer almalıdır. 

  Çizelge veya içeriğindeki değerler daha önce yayımlanmış ise, ilk yayımlandığı kaynak 

çizelge altında gösterilmelidir. Gerekirse, yazar/yayınevinden izin alınmalıdır.  

 Çizelgeler Mikrosoft Kelime İşleme (Word) programında veya Mikrosoft Kelime İşleme 

programı uyumlu biçimde hazırlanmalıdır. Mikrosoft Kelime İşleme (Word) programı 

tercih edilmelidir. Eğer çizelge Excel`de hazırlanmış ise, makale başvurusu yapılmadan 

önce, yukarıdaki biçimlerden birisine dönüştürülmelidir. 
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Dosya Tipi 

 

Bütün resimler “Tagged Image File Format” (TIFF) yapısında hazırlanmalıdır.  

Resimler, “Microsoft Word”, “Corel Draw”, “Harvard Graphics”, “PowerPoint” veya sunum 

yazılımı biçiminde hazırlanmamalıdır.  

 

Çizimler EPS (Encapsulated PostScript), “Adobe Illustrator”, “InDesign” vb. biçimlerde 

hazırlanıp, TIF biçiminde kaydedilmelidir.  

 

Resim Dosyası Özellikleri (Image File Specifications) 

 

Resim boyutları en az 4 × 6 inç olmalıdır.  

Resimler aynı fiziksel boyutta olmalıdır. Panoramik ve periapikal radyograf resimleri, SEM 

görüntüleri, grafikler ve ekrandan çekilmiş resimler bu kuralın dışında kalabilirler. Resimlerin 

içine numaralandırma yapılmamalıdır. Bu şekilde bir numaralandırma yayınlanma işlemleri 

sırasında dergi yayın ofisi tarafından yapılacaktır.  

 

Çözünürlük (Resolutıon) 

 

Resimler yüksek kalite ve çözünürlükte olmalıdır. Çözünürlük ile ilgili detaylar aşağida 

belirtilmiştir:  

 Renkli ve siyah-beyaz fotoğraflar en az 300 dpi olmalıdırlar. 4 × 6-inç boyutunda 300 

dpi`lik bir resim yaklaşık 6 MB boyutundadır. 300 dpi`den düşük bir resim, sonradan 300 

dpi yapılmamalıdır. Sonuç kalite ve çözünürlük yetersiz olacaktır.  

Elektronik Resim Başvurusu 
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 Çizimler 1200 dpi de hazırlanmalı ve kaydedilmelidir.  

 Çizim ve resim içeren bileşik dosyalar 600-1000 dpi da hazırlanmalı ve kaydedilmelidir.  

 Netlik, kontrast ve kalite, çok parçalı bir resmin kendi içinde ve bütün resimler için 

benzer olmalıdır.    

 Tek bir çerçeve altında gösterilen çok sayıdaki resim yapısı kullanılamaz. Her resim 4 × 

6-inç, 300-dpi image özelliklerine sahip olmalıdır.  

 Mümkün olduğu durumlarda renkli resimler için düz ve orta koyulukta mavi, standart bir 

arka plan kullanılmalıdır.  

 

Resimlerin İçerisindeki Yazılar (Text within Images) 

 

Resim içerisinde yazı olacaksa, resimlerin yazılı ve yazısız örnekleri başvuruda hazır olmalıdır. 

Resim içerisinde gözükecek yazılar “Ariel” karakterinde ve 10 punto büyüklüğünde olmalıdır. 

Resim baskı için küçültüldüyse, yazı boyutu okunulabilir olacak şekilde değiştirlebilir. Harf 

büyüklüğü çizim, grafik yada resim ile boyutsal olarak orantılı olmalıdır. Tüm resimlerde 

kullanılan yazı karakteri (font size) aynı olmalıdır.  

Lütfen dikkat: Resim, başlık ve açıklamaları resim içerisinde olmamalı, metin içerisinde yer 

almalıdır (bknz. Resim Başlıkları).   

 

Bir resim nokta, ölçek çizgileri veya sembol gibi ekler  içeriyorsa, resim alt yazılarında bu ekler 

ile ilgili aciklamalara gerek yoktur. Bütün semboller profesyonelce hazırlanmalı, arka plan 

içerisinde görünür sekilde olmalıdır ve resim yayımlanmak için küçültüldüğünde de görülebilir 

boyutta olmalıdır.  

 

Bütün mikroskopik fotoğraflar ölçek çubuğuna ve birimlerine sahip olmalıdır. 

 

Grafikler (Graphs) 

 

Grafikler resimlerin numaralandırıldığı gibi numaralandırılmalı ve çubuk grafiklerin dolguları 

ayırt edici ve net olmalıdır; gölgelendirme ve desenlerden kaçınılmalıdır. Kalın, net çizgiler ve 

koyu, net harfler kullanılmalıdır. “Times New Roman” yazı karakteri tercih edilmelidir. Beyaz 

arka plan üzerine siyah harfler kullanılmalı, koyu arka plan üzerine beyaz harflerden 

kaçınılmalıdır. Siyah-beyaz grafikler kullanılıyorsa, çözünürlük 1200-dpi olmalıdır.  
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Dergi, grafik ve çizelgelerin biçiminin kontrol hakkını elinde bulundurmaktadır.  

 

Renkli Resimler (Color Figures) 

 

Renkli resimlerin kullanımı makalenin değerini belirgin şekilde arttıracak ise tercih edilmelidir. 

Renkli resimlerin kullanımı ile ilgili son karar dergi editörüne aittir. Genel olarak, olgu bildirimi 

(clinical report) ve diş hekimliğinde yöntemler (dental technique) makaleleri için en fazla 8 

resim kabul edilmektedir. Okuyucudan öneriler (tips from our reader) makaleleri için ise 2 resim 

kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, editör makaleye belirgin katkısı olduğunu düşünüyorsa, ek 

resimleri kabul edebilir.  

Klinik resimler renk ayarı yapılmış olmalıdır (Color balanced). Renkli resimler RGB 

(Red/Green/Blue) biçimindense, CMYK (Cyan/Magenta/Yellow/black) biçiminde olmalıdır.  

Dosya İsimlendirilmesi (File Naming) 

 

Her resim, metin içindeki yerine göre günümüz rakamları (Arabic numerals) ile 

numaralandırılmalıdır (Figure 1, Figure 2 vb.). Elektronik resimler, resmin numarası ve biçimi 

kolayca anlaşılabilecek şekilde isimlendirilmelidir. Örneğin, TIFF formatındaki “Figure 1”in 

ismi “fig.1.tif” şeklinde olmalıdır. Çok parçalı resimler anlaşılır ve ayırd edici bir şekilde 

isimlendirilmelidir: “fig1A, fig1B, fig1C, vb”.  

 

Makale metninde yararlanılan her resim, uygun cümlenin sonunda parantez içinde numarasıyla 

beraber, noktalama işareti ile bitirilmeden önce gösterilmelidir. Örneğin: “The sutures were 

removed after 3 weeks (Fig. 4).” 

 

Resim Alt Yazıları (Figure Legends) 

 

Resim alt yazıları metin içerisinde, Kaynaklar`dan sonra, Çizelgeler`den önce, yeni bir sayfada 

başlayacak şekilde “LEGENDS” başlığı altında yer almalıdır. Dergi kurallarına göre artikeller (a, 

an, and the) resim ve çizelge açıklamaları içerisinde kullanılmamalıdır. 
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Resim daha önce yayımlanmış bir kaynakdan alıntı yapılmış ise, resim açıklaması, kaynakla 

ilgili bütün bilgileri içermelidir (bknz. İzinler).  

 

Yazarlar, resimler üzerinde değişiklik yaparlarsa, bu değişiklikleri belirtmekle 

yükümlüdür.  

 

İZINLER (PERMISSIONS) 
 

 Alıntı yapılmış yazılar tırnak içinde belirtilmeli ve kaynağı gösterilmelidir. Eğer 5’den 

fazla satır alıntılanacaksa, alıntılanan kitabın yazarından ve yayınevinden izin mektubu 

temin edilmelidir.  

 Başvurusu yapılmış bütün makaleler daha önce yayımlanmış makalelerle benzerliklerinin 

kontrolu için, bir program ile gözden geçirilir. 

 Alıntılar 1 paragrafdan daha uzunlarsa tırnak işareti paragrafın başlangıcında açılmalı ve 

son paragrafın bitiminde kapatılmalıdır.  

 Alıntı yapılmış yazılar, asıl kaynaklarında yazıldıkları şekilde, yazımları ve 

noktalamalarında hiçbir değişiklik yapılmadan yazılmalıdır. Alınıp da kullanılmayan 

yazılar cümle içinde ise ellipses ile (3 nokta), bir cümlenin bitiminden sonra 

kullanılmamış ise 4 nokta ile gösterilmelidir.    

 Fotoğraflarda hastanın gözleri görünür şekilde ise, hastadan, fotoğrafının dergide 

kullanımına izin verdiğini gösterdiği imzalı onam formu alınmalıdır. Böyle bir izin 

alınmadıysa, hastanın gözleri siyah bir bant ile kapatılıp yayımlanacaktır.   

 Yayımlanmış dergi veya kitaplardan alıntı yapılmış veya ödünç alınmış fotoğraflar, alıntı 

yapılan kaynağın yazarı ve yayınevinin izni olmadan kullanılamaz. Makale yazarı, bu 

izni, başvuru sırasında dosyalara eklemelidir. Asıl kaynak ile ilgili tüm bilgiler, resim alt 

yazısı kısmında parantez içinde verilmelidir.  

 

TICARI FIRMA/ÜRÜN BAĞLANTISI (INTEREST IN COMMERCIAL COMPANIES AND/OR 

PRODUCTS)  

 

 Yazarlar, yatırım yapmış oldukları ekipman, gereç veya ürünlerle ilgili direk veya dolaylı 

yoldan reklam yapmamalıdır. 

 Makale içindeki yorum ve fikirler, editör veya yayınevinin görüşleri değil, yazarlara ait 

olan düşüncelerdir. Editörler ve yayınevi, bu konuda  sorumluluk kabul etmemektedir. 

Editörler ve yayınevi, dergide gösterilen ürün ve hizmetlerle ilgili garanti veremez ve 

ürün/hizmet sağlayıcılarının iddialarını garanti edemez.  

 Yazarların, makale içinde konusu geçen ürünler ile ilgili ekonomik bağlantıları 

bulunuyorsa, bunuSonuçlar bölümünden hemen sonra belirtmelidir.  
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GENEL KURALLAR VE ÖNERILER 

 Anadili ingilizce olmayan yazarlar, makale başvurusu yapmadan önce, ingilizce ve 

bilimsel yazım ile ilgili uzmanlığı olan kişilerden yardım almalıdır. Dil ile ilgili temel 

sorunları olan makaleler, değerlendirmeye alınmadan yazarlara geri gönderileceklerdir.  

 Dergi kuralları gereği birinci tekil ve çoğul şahıslar makale içinde kullanılamaz. “We 

conducted the study” cümlesi kolayca “The study was conducted.” cümlesine 

çevirilebilir. 

 “extremely (olağanustu)”, “innovative (buluş)” gibi  subjektif terimlerin kullanımından 

kaçınılmalıdır. 

 Protetik Diş Hekimliği Dergisi (Journal of Prosthetic Dentistry- JPD) üç veya daha fazla 

maddenin sıralandığı durumlarda, son maddeden önce, cümlede bağlantıyı sağlayan 

çoklu virgul kullanımını uygular: “The tooth was prepared with a diamond rotary 

instrument, carbide bur, and carbide finishing bur”. 

 Özel isimlerin verildiği durumlarda tamlama kullanımı aşağıdaki gibi olmalıdır: “Tukey’s 

test” yerine “Tukey test”, “Down`s syndrome” yerine “Down syndrome” kullanımı gibi. 

 Deney aşamaları, tedaviler, ve bulgular, edilgen yapıda (passive tense) açıklanmalıdır. 

Metnin geri kalan kısmı etken (active voice) yapıda hazırlanmalıdır.  

 Doğal dişleri numaralandırma ile değil, isimleri ile tarif ediniz (Örn.üst çene sağ birinci 

azı- maxillary right first molar-). 

 Tire işareti, kelimenin anlaşılmasına belirgin şekilde katkı sağlamadıkça yaygın olarak 

kullanılan son ekler (suffixes) ve ön ekler (prefixes) için kullanılmamalıdır. Tire 

kullanılmayan bazı ön ekler: “pre-, non-, anti-, multi-, auto-, inter-, intra-, peri-“. 

 Dergi kuralları gereği, metin içinde yani kısaltması (i.e.) ve örneğin kelimesinin 

kısaltması (e.g.) kullanılmamalıdır.  

 Yayımlanmış kaynaklardan alınan bilgilerin direk kelime kopyalaması yapılmasındansa, 

başka kelimeler kulanılarak açıklanması tercih edilmelidir. Bu şekilde yer tasarrufuda 

sağlanabilir. Ender olarak direk kopyalama verilmek istenen bilgiyi daha kısa olarak 

verebilir. 

 Standart kısaltmalara sahip uzun terimler (temporomandibular eklem için “TMJ”) 

sıklıkla kullanıldığında, ilk kullanıldığı yerde, terim, uzun hali ile yazılmalı, ve kısaltması 

parantez içerisinde belirtilmelidir. Daha sonra sadece kısaltma kullanılabilir. Yaygın 

şekilde kullanılan kısaltmalar daha ilk kullanımlarında yazı ile tanımlanmalıdır.   

 “in vivo”, “in vitro” gibi yabancı kelimeler italik karakterde yazılmamalıdır. 

 Ölçum birimleri metin ve çizelgeler içerisinde noktasız şekilde kısaltılmalıdır (9 mm). 

Lütfen bütün numaralar ve birimleri arasına bir boşluk bırakınız (100 mm, 25 MPa). Bu 

durum % ve °C için geçerli değildir. Sıfat yapısında (100-mm mesafe) olmadıkça, bir 

numara ve kısaltma/sembol arasında tire işareti kesinlikle kullanılmamalıdır.  

 Açılar için dereceler (degrees) kelime ile yazılmalıdır. Derece sembolü sadece sıcaklık 

için kullanılmalıdır.  

  P, α, β, hiçbir zaman 1`den büyük olamayacakları için, istatistik sonuçlarında ondalık 

rakamdan önce sıfır kullanılmamalıdır. 

 Marka isimleri sıfat olarak kullanılırlar. İsimler sıfat gibi davranan marka isimlerini takip 

ederler: “Vaseline petroleum jelly”. Mümkün olduğunca genel terimler tercih edilmelidir.  

Yazım Kuralları 
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ETKİN ŞEKİLDE KULLANILABİLECEK BAZI UNSURLAR 

 

 Kısa kelimeler. Eğer anlam açısından eşit derinliğe sahip ise, uzun şeklinden ziyade kısa 

olan kelime tercih edilmelidir.  

 Kullanımı yaygın, alışılageldik kelimeler. Okuyucular kolaylıkla ve çabuk 

kavrayabilecekleri kelimeleri talep ederler. Basit, kullanımı yaygın olan kelimeler 

cümleye netlik ve etkinlik katar.  

 Genel kelimelerdense spesifik (özgul) kelimeler. Spesifik (özgul) kelimeler anlamı direk 

olarak yansıtırlarken genel kelimeler çok net değillerdir ve farklı yorumlara neden 

olabilir.  

 Etkili başlangıç. Anlatılmak istenen konunun önemli noktası makalennin ilk paragrafında 

geçerse, giriş daha etkin hazırlanmış olur.  

 Değiştirilmiş (modifying), terim ve kelimelerin kullanımını sınırlandırın. Kullanılan sıfat, 

zarf ve edatlar dikkatlice seçilmelidir. Gerekmedikçe kullanılmamalıdırlar.  

 Gereksiz tekrardan kaçınmak. Bir fikir, vurguyu arttırmak için tekrarlanabilir, fakat, 

tekrar, etkin şekilde yapılmalıdır.  

 Kısa cümleler. En fazla 20 kelime tavsiye edilmektedir. Birbiri ile bağlantısı olmayan 

cümleler, özellikle dağınık kelimelerle kullanıldıklarında okuyucu tarafından 

anlaşılmaları zor olabilir. Tekdüzelikten kaçınmak için, kısa cümleler, uzun cümleler ile 

dengelenmelidir.  

 Paragraflar. Uzun bölümlerin paragraflara ayrılması önerilir. Fakat, tek cümlelik 

paragraflardan kaçınılmalıdır.   

 Sınırlama.Sonuçlarını abartarak ve süsleyerek veren yazarlar kendi güvenilirliklerine 

zarar verirler.  

 Sonuçları net bir şekilde belirtin. Kaçamak cevap ve açıklamalardan uzak durulmalı, 

bilinmeyen şeyler açıkca belirtilmelidir.    

KULLANILMAMASI GEREKEN TERİMLER 

 

Aşağıda bazı kullanılmaması gereken kelimeler ve yerlerine kullanılabilecek alternatif kelimeler 

gösterilmiştir. Kullanımı onaylanmış protetik terminoloji için Protez Terimleri Sözlüğü (The 

Glossary of Prosthodontic Terms) (J Prosthet Dent 2005;94:10-92) 8. baskısından 

faydalanabilirsiniz. 

Veya “JPD” sitesini (http://www.prosdent.org) ziyaret ediniz, ve “Collections/Glossary of 

Prosthodontic Terms”ü tıklayınız. 

Yanlış    Doğru     

Alginate   Irreversible hydrocolloid 

Bite    Occlusion 

Bridge    Partial fixed dental prosthesis 

Case    Patient, situation, or treatment as appropriate 

http://www.prosdent.org/
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Cure    Polymerize 

Final    Definitive 

Freeway space   Interocclusal distance 

Full denture   Complete denture 

Lower (teeth, arch)  Mandibular 

Model    Cast 

Modeling compound  Modeling plastic impression compound 

Muscle trimming  Border molding 

Overbite, overjet  Vertical overlap, horizontal overlap 

Periphery    Border 

Post dam, postpalatal seal  Posterior palatal seal 

Prematurity   Interceptive occlusal contact 

Saddle    Denture base 

Study model    Diagnostic cast 

Upper (teeth, arch)  Maxillary 

X-ray, roentgenogram Radiograph 

 

Ek olarak, kendi sınıfına ait olan bir örnekten bahsedilirken, “sample” yerine “specimen” 

kelimesi kullanılmalıdır.  

 

  

 

 

 

 

 
Acrylic   

İsim e ihtiyaç duyan bir sıfattır: “acrylic 

resin”. 

 

Affect, effect    

“Affect” fiil; “effect” isimdir. 

İlave Terminoloji Kuralları 



 The Journal of Prosthetic Dentistry - 22 
 

 

African American  

Bu şekilde yazılmalıdır. “Negro” ve “black” 

yerine  tercih edilmelidir. Sıfat (African 

American patients) ve isim (. . . of whom 

20% were African Americans) formunda 

kullanılabilir. 

 

Ampersand   

“John Smith & Co.” örneğindeki gibi firma 

ismi şeklnde olmadıkca kullanımından 

kaçınılmalıdır.   

 

Average, mean, median  

“Mean” ve “average “aynı anlamdadır. 

“Median” belli bir aralıktakı orta noktayı 

işaret eder. Orta noktanın üstü ve altında 

birçok öğe bulunmaktadır 

 

Basic 

Bu kelime, “fundamental” kelimesi gibi, 

çoğunlukla kullanımı gereksizdir. Gerekli 

olmayan kullanıma örnek olarak: “Dental 

implants consist of two basic types: 

subperiosteal and endosteal”. 

 

Between, among 

İki nesneden bahsedilirken “between”, 

ikiden daha fazla nesneden bahsedilirken 

“among” kelimesi kullanılmalıdır. 

 

Biopsy 

Bu kelime fiil olarak kullanılmamalıdır. “The 

tissue was biopsied” kullanımındansa: “A 

biopsy was performed on the tissue”. 

 

Centric   

İsime ihtiyaç duyan sıfat seklindedir: 

“centric relation”. 

 

Currently, now, at present, etc. 

Bu belirteçlerin kullanımından çoğunlukla 

kaçınılmalıdır: “This technique is currently 

being used”…örneğindeki “currently”`nin  

kullanımı gereksizdir. 

 

Data    

Çoğul olarak kullanınız: “The data were…”. 

 

Employ   

“Use” kelimesinin bir alternatifi 

olmamalıdır. Örnek olarak: “This method is 

employed . . .”. 

 

Ensure 

Emin olmak anlamında kullanılırken, 

“insure” kelimesine tercih edilmelidir. 

 

Fad words   

Bu gruba "ize" ailesi (conceptualize, 

prioritize, surgerize, finalize, etc.) ve 
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“interpersonal, interrelationships, input” ve 

“viable” gibi kelimeler girerler. Bu 

kelimelerin kullanımı dikkatlice yapılmalıdır. 

 

Fewer, less   

“fewer” sayılabilen isimler,(fewer patients 

were seen) “less” ise sayılamayan isimler 

için kullanılmalıdır  (less material was used). 

 

Following   

“After” tercih edilir. 

 

Imply, infer   

Konuşan “implies”; dinleyen “infers”. 

 

Incidence   

Belirli bir süre içerisinde bir hastalığın 

görülme oranı; bazen “prevalence” (belirli 

bir bölgedeki hastalığın toplam sayısı) ile 

karıştırılabilir. 

 

Majority   

Yarıdan fazla anlamındadır; neredeyse hepsi 

anlamını vermek istediğinizde “most” 

kelimesini kullanınız.  

 

Male, female   

Yetişkin insanlar için, “men” ve “women” 

kullanınız. Çoçuklar için, “boys” ve “girls” 

kullanınız. 

 

Must, should    

“Must” fiilin/faaliyetin gerekliliği 

anlamındadır. “Should” ise daha etkisiz 

anlam taşımaktadır, ve fiilin/faaliyetin 

tavsiye edildiği anlamını taşır. 

 

Numaralar 

Başlıklarda veya cümle başındaki 

numaralar yazı ile yazılmalıdır. 

Okuyucunun anlamakta zorlanacağı, 

örneğin numaraların ardarda geldiği bazı 

durumlarda da numaralar yazı ile 

yazılmalıdırlar ( 2 3.5-inch disks yerine:   

two 3.5-inch disks). Diğer tüm durumlarda 

numaraları normal yapılarında kullanınız. 

 

Orient    

“0rientate” yerine kullanılmalıdır.. 

 

“Paper” (“manuscript” gibi)  

“Article” kullanılmalıdır. 

 

Pathologic    

“Pathological” yerine kullanılmalıdır. “-al” 

son ekinin kullanılmadığı diğer bazı 

kelimeler: “biologic”, “histologic” ve 

“physiologic”. 

 

Pathology    

Hastalık bilimi, çoğunlukla “pathosis” 

(hastalığın durumu) ile karıştırılır. 
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Percent   

Metin içindeörnekteki gibi kullanılmalıdır: 

“The distribution of scores was as follows: 

adequate, 8%; oversized, 23%; and 

undersized, 69%”. Yüzde işareti eğer cümle 

başında ise, yazı ile yazılmalıdır: “Twenty 

percent of the castings . . .”. 

 

Prior to   

“Before” tercih edilmelidir. 

 

Rare, infrequent, often not, etc. 

Bu terimler, eğer mümkünse, bir numara ile 

desteklenmelidirler. 

 

Rather   

Bu kelimenin kullanımından, “very” 

kelimesinde olduğu gibi kaçınılmalıdır.  

 

Regimen   

İlaç alımı, diet, egzersiz gibi durumlar için 

planlanmış program. Yönetim şekli 

anlamına gelen “regime” kelimesi ile 

karıştırılmamalıdır.  

 

Symptomatology  

Bulgu bilimi. Bulgular (symptoms) kelimesi 

ile aynı anlamda değildir. 

 

Technique   

“Technic” yerine tercih edilir. 

 

Using 

Cümle içinde askıda duran kelimelerden 

kaçınılmalıdır. Örneğin “The impression was 

made using vinyl polysiloxane impression 

material.” “with” veya “by using” 

kullanılmalıdır. 

 

Utilize    

“Use” tercih edilmelidir. 

 

Vertical   

İsime ihtiyaç duyan sıfat şeklindedir: 

“vertical relation”.  

 

Via  

Yerine “through”, “with”, veya “by means 

of” kullanılmalıdır. 

 

White    

“Caucasian” yerine tercih edilir. Hasta Doğu 

Avrupa`da yer alan Kafkaslar bölgesinden 

olmadıkça, hasta için “white” kelimesi 

kullanılmalıdır. 

 



 The Journal of Prosthetic Dentistry - 25 
 

 

 

 

“The Journal of Prosthetic Dentistry”, normal baskının yanında online olarak da basıldığı için, yazarlar, 

dergi kısaltmaları için standard PubMed kısaltmalarını kulanmalıdırlar. Alternatif bir kısaltma kullanıldı 

ise, veya kısaltma kullanılmadıysa, kaynaklar online baskılarına bağlantılı olmayacaklardır. Standart 

kısaltmaların tamami PubMed websitesinde bulunabilir: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 

 

Acta Odontologica Scandinavica  ................................................................ Acta Odontol Scand 

American Journal of Orthodontics  ............................................................. Am J Orthod 

Angle Orthodontist  .................................................................................... Angle Orthod 

British Dental Journal .................................................................................. Br Dent J 

Cleft Palate Journal ..................................................................................... Cleft Palate J 

Dental Clinics of North America .................................................................. Dent Clin North Am 

Dental Digest ............................................................................................... Dent Dig 

Dental Practitioner and Dental Record ....................................................... Dent Pract Dent Rec 

Dental Progress ........................................................................................... Dent Prog 

Dental Survey .............................................................................................. Dent Surv 

International Dental Journal ....................................................................... Int Dent J 

International Journal of Oral and Maxillofacial Implants ........................... Int J Oral Maxillofac Implants 

International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry ............... Int J Periodontics Restorative 

Dent 

International Journal of Prosthodontics ..................................................... Int J Prosthodont 

Journal of the American College of Dentists ............................................... J Am Coll Dent 

Sıklıkla kaynak olarak gösterilen dergiler için kullanılan kısaltmalar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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Journal of the American Dental Association ............................................... J Am Dent Assoc 

Journal of Dentistry for Children ................................................................. J Dent Child  

Journal of Dental Education ........................................................................ J Dent Educ  

Journal of Dental Research ......................................................................... J Dent Res 

Journal of Endodontics................................................................................ J Endod 

Journal of Oral Rehabilitation ..................................................................... J Oral Rehabil  

Journal of Oral Surgery ............................................................................... J Oral Surg 

Journal of Periodontology ........................................................................... J Periodontol 

Journal of Prosthetic Dentistry ................................................................... J Prosthet Dent 

Journal of Prosthodontics ........................................................................... J Prosthodont 

Oral Surgery, Oral Medicine, and Oral Pathology ....................................... Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

Quintessence International ........................................................................ Quintessence Int 
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LEGENDS (Örnek Resim Alt Yazıları) 

 

Fig. 1. Device that simulated mandible with 2 implants and ball abutments. Vise clamping implant blocks 

at predetermined angulation; note angled blocks. 

Fig. 2. Aluminum split mold overdenture analog, showing single spherical attachment embedded in 

acrylic resin in one of its receptacles. 

Fig. 3. Graph showing retention values (peak loads), above x axis; and insertion values (valley loads), 

below x axis. A, Maximum retention load (N). B, Minimum retention load (N). C, Maximum insertion load 

(N). D, Minimum insertion load (N). 

Fig. 4. Peak retentive load (N) as function of cycle number. 

Fig. 5. Scanning electron microscope image (×100 magnification) of Preci Clix attachments after cyclic 

testing. A, Group 0-0: Note even, circumferential, light wear. B, Group 15-15: Note permanent 

deformation on lateral aspect of plastic insert, uneven wear. 

 

 

 
 

 
 

 


