İGÜSABDER YAZIM KURALLARI (Rev. 5)

1)

Yılda üç sayı olarak yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi’nde (Kısaltılmış adı: IGUSABDER) sağlık bilimleri ile ilgili (Beslenme ve
Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik,
Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Klinik, Paraklinik, Biyolojik ve Temel
Bilimler vb.) özgün araştırma, olgu sunumu ve derleme türünde yazılar yayımlanır.
Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde
yazılmış olmalıdır.

2)

Dergide yayımlanması istenen yazılar,










Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm. olacak şekilde
İki tarafa yaslı A4 kâğıdı boyutunda,
Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı hazırlanmalıdır.
Şekil ve tablo gibi görsel öğeler, gerekli açıklamaları ile birlikte ve makalenin
yazıldığı dilde metin içindeki uygun yere yerleştirilmelidir.
Tablo, şekil ve grafiklerin başlıkları üst kısımda bulunmalı, sola dayalı
yazılmalıdır.
Kullanılan kısaltmalar yazı içerisinde ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı,
parantez içerisinde kısaltmaları belirtilmeli ve özel kısaltmalar yapılmamalıdır.
Ana başlığın sadece ilk harfleri büyük, koyu ve ortalanmış şekilde;
Alt başlıklar ise ilk harfleri büyük, koyu ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır.
Paragraf başı girintisi kullanılmamalıdır.

3)

Makale ve eklerinin dergiye gönderilme işlemi, http://igusabder.gelisim.edu.tr veya
http://dergipark.gov.tr/igusabder adreslerindeki Dergipark çevrimiçi makale
gönderme sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Öncelikle, tüm yazarlarca imzalanmış
“Etik Sorumluluk-Çıkar Çatışması Bildirimi ve Telif Hakları Devir Formu” sisteme
yüklenmelidir. Makalenin kabul edilmemesi durumunda ilgili form geçersiz
olacaktır.

4)

TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark kuralları gereğince her yazarın bir ORCID ID bilgisi
olmalı ve bunu dergi profiline eklemelidir. Makalenizi yüklerken ORCID ID kimlik
bilginizi sisteme girmeniz gerekmektedir. https://orcid.org/signin web sitesi
aracılığıyla ücretsiz olarak ORCID ID kimlik numarası edinmek mümkündür.

5)

Yazar/Yazarlar yayımlamak istedikleri makale ile ilgili olarak gerekli olan Etik Kurul
Onayı aldıkları kurumu ve onay numarasını Gereç ve Yöntem bölümünde
belirtmelidirler. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde Etik Kurul Onay Belgesini
ayrıca isteyebilir.

6)

Tüm makaleler için Türkçe ve İngilizce Özler;





400 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve en az 3 anahtar sözcük ile yazılmalıdır.
Anahtar sözcüklerin yazımı; sadece ilk anahtar sözcüğün ilk harfi büyük diğer
anahtar sözcükler küçük harfli aralarına virgül konularak yazılmalıdır.
İngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler, Türkiye Bilim Terimleri’ne uygun olarak
seçilmelidir. (http://www.bilimterimleri.com/ ) adresinden ulaşılabilmektedir.
Türkiye Bilim Terimleri veritabanına erişimi olmayan yazarlar için gerekli
değişiklikler Editörlük tarafından yapılmaktadır.

7)

MAKALE TÜRLERİ
7.1. Özgün Araştırma Makalesi: Yeterli bilimsel inceleme, gözlem ve deneylere
dayanarak bir sonuca ulaşan özgün çalışmalardır.





Makaleler,
Türkçe başlık, Türkçe Öz ve Anahtar sözcükler,
İngilizce başlık, İngilizce Öz (Abstract) ve Anahtar sözcükler,
Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç ile Kaynaklar bölümlerinden
oluşmalı ve toplam (metin, tablo, şekil vb. dâhil) istisnai durumlar dışında 12
sayfayı geçmemelidir.
Kaynak için sayı kısıtlaması yoktur.

Öz; Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç başlıklarını kapsayacak şekilde ve aşağıda
belirtilen örnek doğrultusunda yazılmalıdır.
Örnek:
Öz
Amaç: Araştırma, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri
düzeylerini ve ilişkili değişkenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, İstanbul’da bulunan bir özel üniversitenin Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu’nda öğrenim gören 1116 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada
örneklem seçimine gidilmeksizin çalışmaya katılmayı kabul eden 615 öğrenci çalışma
kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında, Bilgi Formu ve İletişim Becerileri
Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırma bulgularına göre; iletişim becerileri ölçeği puan ortalaması
156.1± 13.5 bulunmuştur. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile iletişim
becerileri ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamaları ilişkisi değerlendirildiğinde;
kadınlarda, odyoloji bölümünde okuyanlarda ve iletişim ile ilgili teorik eğitim
alanlarda davranışsal alt boyutu puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Baba eğitim düzeyi okuryazar olan öğrencilerin iletişim becerileri ölçeği puan
ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Araştırma sonucunda iletişim becerileri puan ortalaması orta düzeyde olduğu
saptanmış olup, iletişim becerilerinin daha da geliştirilebilmesi için Sağlık Bilimleri
Yüksekokulunun tüm bölümlerinde iletişim becerileri ile ilgili derslere daha fazla yer
verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
7.2. Olgu Sunumu: Uygulama, klinik veya laboratuvar alanlarında ender olarak
rastlanan olguların sunulduğu makalelerdir. Bu yazılar Giriş, Olgunun Tanımı,
Tartışma ve Sonuç ile Kaynaklar bölümlerinden oluşmalı ve 6 sayfayı geçmemelidir.
7.3.
Derleme: Güncel ve önemli bir konuyu, yazarın kendi görüş ve
araştırmalarından elde ettiği bulgularla değerlendirdiği özgün yazılardır. Bu yazılar
Giriş, Sonuç ve Öneriler ile Kaynaklar bölümlerinden oluşmalı ve 12 sayfayı
geçmemelidir.
8) Yazarla ilgili kişisel ve kuruma ait bilgiler ana metin dosyasına değil, çevrimiçi başvuru
sırasında sistemdeki ilgili yerlere unvan belirtilmeksizin eklenmelidir.
9)

Makale ile ilgili gerek görülen açıklayıcı bilgiler (tez, proje, destekleyen kuruluş vs.)
makale başlığında dipnot olarak belirtilmelidir.

10)

Metin içinde atıf yapıldığı yerde üst
(Örneğin:………. bulunmuştur1 .)

simge olarak numaralandırılmalıdır.

Kaynaklar Journal of American Medical Association (JAMA Citation Style)
kullanılarak yazılmalıdır. Aşağıdaki linklerden bu bilgiye ulaşılabilmektedir.
(http://guides.med.ucf.edu/ld.php?content_id=5191991)(https://med.fsu.edu/userFi
les/file/AmericanMedicalAssociationStyleJAMA.pdf )
KAYNAK YAZILIMI
10.1. KİTAPLAR
Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş
harfleri. Kitap adı. Baskı sayısı. Yayımlandığı
yer: Yayınevi; yıl.
10.1.1. Tek yazarlı

Duyan V. Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları,
Müdahale Yöntemleri. Ankara: Nar Yayınevi; 2010.
Bickley LS. Bate’s Guide to Physical Examination and
History Taking. Philadelphia: Wolters Kluwer
Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2013.

10.1.2. Birden çok yazarlı
(Altı veya daha az yazar
varsa yazarların tümü,
altıdan fazla yazar var ise
3 yazar yazılarak
diğerleri “et al” olarak
yazılmalıdır)

10.1.3. Editörlü kitap

Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş
harfleri. Kitap adı. Baskı sayısı. Yayımlandığı
yer: Yayınevi; yıl.
Tayfur M, Barış O, Nazan Baştaş N. Diyetisyenlik
Eğitimi ve Meslek Etiği. 2. baskı. Ankara: Hatiboğlu
Yayınevi; 2014.
Shils M, Shike M, Olson J, Ross AC. Modern Nutrition
in Health and Disease. 9th ed. Baltimore:Lippincott
Williams & Wilkins, 1998.
Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş
harfleri, ed(s). Kitap adı. Baskı sayısı.
Yayımlandığı yer: Yayınevi; yıl.
Norman IJ, ed. Mental Health Care for Elderly People.
New York: Churchill Livingston; 1996.
Makalenin yazar(lar)ının soyadı yazar(lar)ın
adının baş harfleri, Makalenin başlığı. In:
Editör/Editörlerin adı, ed(s). Kitap adı. Baskı
sayısı. Yayımlandığı yer: Yayınevi; yıl: Bölüm ya
da sayfa numarası.

10.1.4. Kitap bölümü/
Kitaptan bir makale

Cohen M. Chronic and Acute. In: Sapphire P, ed. The
Disenfranchised. Amityville, New York: Baywood
Publishing; 2013: Chapter 12.
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In:
Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension:
Pathophysiology, Diagnosis and Management. 2nd ed.
New York: Raven Press; 1995:465-78.

10.2. DERGİLER
Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş harfleri. Makalenin başlığı.
Dergi adı. Yıl;cilt(sayı):sayfa numaraları.
Sevinç S, Yavaş Çelik M. Akraba evliliklerinin çocuk sağlığına etkisi ve Hemşirelik
yaklaşımı. Sağlık ve Toplum. 2016;2:23-28.
Nabavi SM, Habtemariam S, Daglia M, Braidy N, Loizzo MR, Tundis R, et al.
Neuroprotective effects of ginkgolide B against ischemic stroke: a review of current
literature. Curr Top Med Chem. 2015;15(21):2222-2232.

10.3. ELEKTRONİK KAYNAKLAR
Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş
harfleri. Makalenin başlığı. Dergi adı.
Yıl;cilt(sayı):sayfa numarası. doi:11.1111.
Üstün G, Aluş Tokat M. Gestasyonel diyabet emzirme
10.3.1. DOI
numaralı sonuçları için ne kadar önemli? Perinatoloji Dergisi.
Online Dergi Makaleleri
2011;19(3):123-129. doi: 10.2399/prn.11.0193005.
Rosenbaum M, Leibel RL. Models of energy
homeostasis in response to maintenance of reduced
body weight. Obesity. 2016;24(8):1620-1629. doi:
10.1002/oby.21559.
Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş
harfleri. Makalenin başlığı. Dergi adı.
Yıl;cilt(sayı):sayfa numarası. URL.
Yayınlanma tarihi. Güncellenme tarihi. Erişim
10.3.2. DOI numarası tarihi.
olmayan Online Dergi
Makaleleri
Thomas JL. Helpful or harmful? Potential effects of
exercise on select inflammatory conditions. Phys
Sportsmed. 2013;41(4):93-100.
https://physsportsmed.org/psm.2013.11.2040. Erişim
tarihi 22 Kasım 2013.
Bölümün ya da makalenin yazar(lar)ının soyadı
yazar(lar)ın adının baş harfleri. Makalenin
başlığı. In: Editörün adı, ed(s). Kitap adı. Baskı
sayısı. Yayımlandığı yer: Yayınevi; yıl. URL.
Erişim Tarihi: Bölüm ya da sayfa numarası.
10.3.3. (eBOOK) Kitap
Fields HL, Martin JB. Pain: pathophysiology and
bölümü/ eBOOK içinden
management. In: Longo DL, Fauci AS, Hauser SL,
bir makale
Kasper DL, Loscalzo J, Jameson JL, eds. Harrison's
Principles of Internal Medicine. 18th ed. New York:
McGraw-Hill; 2012.
http://www.accessmedicine.com.ezproxy.med.ucf.edu/
resourceTOC.aspx?resourceID=4. Erişim tarihi 22
Kasım 2013: 71-73.

Yazar(lar) veya sorumlu birim. Alıntı yapılan
madde başlığı. Web sitesinin adı. URL.
Yayınlanma tarihi. Güncellenme tarihi. Erişim
tarihi.
10.3.4. İnternet sayfası

World Health Organization. Philippines: Assistance and
response after Typhoon Haiyan. World Health
Organization.
http://www.who.int/features/2013/philippinestyphoon
haiyan/en/index.html.
Yayınlanma tarihi Kasım 2013. Erişim tarihi 22 Kasım
2013.

10.4. DİĞER KAYNAKLAR
Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş
harfleri. Tez adı. [tezin türü]. Tezin yapıldığı
yerin adı, Tezin yapıldığı ülkenin adı: Tezin
yapıldığı bölümün adı, Tezin yapıldığı
Enstitünün adı; yıl.

10.4.1. Tez

Undeman C. Fully Automatic Segmentation of MRI
Brain Images [master’s thesis]. Stockholm, Sweden:
NADA, Royal Institute of Technology;2001.

10.4.2.
bildirileri

Konferans

10.4.3. Gazete yayını

Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş
harfleri. Bildirinin adı. In: Konferansın adı;
Gün ay, yıl; Konferansın yapıldığı yerin adı,
Ülkenin adı.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data
protection, privacy and security in medical
informatics. In: Proceedings of the 7th World Congress
on Medical Informatics; Sep 6-10, 1992; Geneva,
Switzerland. Abstract 209.
Yazar(lar)ın soyadı Yazar(lar)ın adının baş
harfleri. Yayının adı. Gazetenin adı. Gün ay, yıl.
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study
estimates 50,000 admissions annually. The Washington
Post. Jun 21, 2006:A3.

11) Bakteri, virüs, parazit ve mantar tür isimleri ve anatomik terimler gibi Latince ifadeler
orijinal şekliyle ve italik karakterle yazılmalıdır.
12) Editörlük, dergiye gönderilen yazılar üzerinde gerekli görülen kısaltma ve düzeltmeleri
yapabileceği gibi önerilerini yazar/yazarlara iletebilir. Yazar/Yazarlar, düzeltilmek
üzere yollanan yazıları çevrimiçi sistemde belirtilen sürede gerekli düzeltmeleri
yaparak editörlüğe iade etmelidirler. Editörlük tarafından ön incelemesi yapılan ve
değerlendirmeye alınması uygun görülen makaleler, ilgili bilim dalından en az iki
hakeme gönderilir. Gelen raporlar ve danışma kurulundaki ilgili uzmanların
değerlendirmesi sonucunda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir.

13)

Yayımlanan makalelerden dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazara/yazarlara
aittir.

14)

Makalenin sisteme yüklenmesinden sonra makale ile ilgili intihal tarama programı
(iThenticate, TURNITIN, URKUND) raporunun, dergimizin web sayfasında yer alan
“Makale Gönder” modülündeki ilgili kısma yüklenmesi zorunludur.

15) Yazara/yazarlara telif ücreti ödenmez.
16) Yazara/yazarlara basılı dergi ücretsiz olarak gönderilir.
17) Dergiye yazı gönderimi yapan tüm kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılır.

