Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kuralları ve Genel Bilgiler
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
yayını olan Sağlık Bilimleri Dergisi yılda üç defa
olmak üzere dört ayda bir yayınlanır. Tıbbın çeşitli
dallarındaki klinik ve deneysel araştırma yazıları,
orijinal olgu sunumları ve literatür derlemeleri daha
önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayın
için başka bir dergiye gönderilmemiş olmak
koşuluyla kabul edilir. Araştırma makalelerinin
yayınlanabilmesi için projelerinin ilgili kurumun
etik kurulunca onaylanmış olduğu ve insanla
yapılan çalışmalarda, çalışma öncesinde hasta ya da
gönüllülere bilgilendirme yapılıp onay alındığı
belirtilmelidir.
Dergide yazılar Türkçe ve İngilizce olarak
yayınlanır. Türkçe yazılarda Türk dilinin bütünlüğü
korunmalı, İngilizce yazılar anlaşılır ve hatasız
olmalıdır. Yazılar üç örnek (biri orijinal, diğerleri
fotokopi) olarak editöre gönderilmeli veya şahsen
teslim edilmelidir. Gönderilen yazı ve resimlerin
kaybından editörlük sorumlu tutulamaz. Gönderilen
yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade
edilmez, ancak yayınlanmayan resimler veya
şekiller istek üzerine yazarına gönderilebilir.
Gönderilen yazıların dergi kurallarına göre
düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması
gerekir. Yazıların yayınlanmasındaki gecikmenin
en önemli nedeni makalelerin yazım kurallarına
göre hazırlanmamasıdır. Yayın kurulu yazım
kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak,
düzeltmek üzere yazara iade etmek ya da şekil
açısından yeniden düzenlemek yetkisindedir.
Yazılarda savunulan fikirlerin sorumluluğu yazara
aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye ait
olup derginin izni olmadan kısmen de olsa
aktarılamaz.
Editöre çeşitli konularda ve dergide yayınlanan
yazılarla ilgili mektuplar yazılabilir ve
yazarlarından cevaplandırması istenebilir. Bunların
dergide yayınlanıp-yayınlanmaması editörün
yetkisindedir. Ayrıca dergide tıp alanındaki ulusal
veya uluslararası bilimsel toplantıların tarihi,
konusu ve konuşmacıları duyurulmak amacı ile
yayınlanabilir.

Yazım Kuralları
Dergide yayınlanmak üzere editöre gönderilen
yazılar A4 kağıdının bir yüzüne 12 punto, çift
aralıkla ve kenarlarda üçer cm boşluk bırakılarak
yazılmalıdır. Tablo, şekil ve resim yazıları 10 punto
ve bir aralıkla yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar
yazı içerisindeki ilk geçtikleri yerde, parantez
içinde, açık olarak yazılmalı, özel kısaltmalar
yapılmamalıdır. Yazı içindeki 1-10 arası rakamsal
veriler yazıyla, 10 ve üstü sayılarla belirtilmelidir.
Ancak, cümle başındaki sayılar yazıyla
yazılmalıdır. Şekil ve resimler metin içinde geçiş
sırasına göre numaralandırılmalıdır. Araştırma
makaleleri ve derlemeler metin, şekil, tablo,
kaynaklar dahil 10, olgu sunumları beş daktilo
sayfasını geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen
sıra izlenerek düzenlenmelidir.
Orijinal makalelerde başlık sayfası, özet, giriş,
gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, kaynaklar; olgu
sunumlarında özet, giriş, olgu(ların) sunumu,
tartışma ve kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
Araştırmaya veya makalenin hazırlanmasına
katkıda bulunanlara “teşekkür” varsa tartışma
bölümünden sonra yer almalıdır.
Başlık sayfası : Makalenin başlığını, yazarlarının
adlarını ve görevlerini (akademik ünvanlarını),
hangi kuruluştan gönderildiğini, varsa çalışmayı
destekleyen kurumun adını içermelidir. Yazı
herhangi bir kongrede tebliğ edilmişse yeri ve tarihi
belirtilmelidir. Ayrıca bu sayfada yazışma yapılacak
yazarın adı, soyadı, iş ve ev adresleri, telefon ve fax
numaraları açıkça yazılmalıdır.
Özet : Ayrı bir kağıda Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanmalı başlıklar dahil her biri 200 kelimeyi
aşmamalıdır. Özet makaleyi yansıtacak nitelikte
olmalı, önemli sonuçlar verilmeli ve bunların
yorumu yapılmalıdır. Özette açıklanmayan
kısaltmalar kullanılmamalı,
kaynak
gösterilmemelidir. Özetten hemen sonra aynı dilde
olmak üzere makale ile ilgili en az üç, en fazla beş
anahtar kelime (key words) verilmelidir. Özet
sayfası yazar adlarını ve adreslerini içermemelidir.

Tablolar : Her biri ayrı bir sayfaya yazılmalı
makalede geçiş sırasına göre ve Romen rakamı ile
numaralandırılıp, her birine ayrı bir başlık
verilmelidir, başlıklar tabloların üstüne
yazılmalıdır.
Şekiller ve Resimler : Metinden ayrı sayfaya
yerleştirilmeli (metin içinde geçiş sırasına göre
Arap rakamları ile numaralandırılmalı), yazılar
şekil veya resimlerin altına yazılmalıdır. Eğer
bilgisayar ile yapılmamışsa çini mürekkebi ile
aydınger kağıt veya beyaz ve kuşe kağıda çizilmeli,
fotoğraflar siyah-beyaz ve net basılmış olmalı, ayrı
bir zarf içinde gönderilmelidir. Şekil, grafik ve
resimler arkalarına ait olduğu yazının ve yazarın
ismi yazılarak ve üst tarafa gelecek kısmı okla
işaretlenmiş olarak 7 x 11 cm. ebadında
hazırlanmalı, 9 x 11 cm’ den büyük olmamalıdır.
Mikroskoptan alınan resimlerde büyütme oranı ve
kullanılan boyama tekniği belirtilmelidir. Resim,
şekil ve grafiklerin bir örneği orijinal olmalıdır.
İkinci örnek fotokopi olarak gönderilebilir.
Kaynaklar : Sınırlı sayıda tutulmalı, yazıda geçiş
sırasına göre sıralanmalı, verilen numara metin
içinde paranteze alınarak gösterilmelidir. Aslı
görülmeden diğer bir kaynak aracılığı ile bilgi
edinilen kaynaklar numaralandırılmamalı, zorunlu
hallerde parantez içinde verilmelidir. Mümkün
olduğunca yerli kaynaklardan da yararlanılmalıdır.
Dergilerin isimleri Index Medicus’a uygun olarak
kısaltılmış biçimde verilmelidir. Index’e girmeyen
dergi isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır. Yazar
sayısı altıdan fazla olan makalelerde ilk üç
yazardan sonra İngilizce makalelerde “et al” ,
Türkçe makalelerde “ve ark” kısaltmaları
kullanılmalıdır..

Kaynakların yazımı için örnekler
• Dergiler için ;
Jennett B, Teasdale G, Fry J, et al. Treatment for
severe head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry
1980, 43:289-295.
• Kitaplar için ;
West JB. Respiratory Physology (2nd ed). Williams
and Wilkins, Baltimore 1974, pp 72-75.
• Kitaptan alınan bölümler için ;
Sagawa K. Analysis of the CNS ischemic feed back
regulation of the circulation. In : Reeve EB, Guyton
AC (eds), Physical Basis of Circulatory Transport.
WB Saunders, Philedelphia 1967, pp 129-139.
• Bildiri özetleri için;
Ayoğlu F, Işık AF, Bumin MA. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran adli vakaların
analizi, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri
Kitabı, Marmara Üniversitesi, İstanbul 12-16 Ekim
1996, ss 96-100.
• Tezler için;
Temel İ. Aflatoxin B1’in Tavşanlarda Bazı Kan
Parametre Düzeyleri ve Doku Arginaz Aktiviteleri
Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Fırat Ün. Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Elazığ 1993, ss ….
Index Medicus’ta yer almayan Türkçe kaynaklarda
yukardaki örneklere uyulur, ancak dergi isimleri
kısaltmadan yazılır, kitap sayfaları “ss” şeklinde
belirtilir.
Makaleler ; “Sağlık Bilimleri Dergisi Editörlüğü,
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
38039 KAYSERİ adresine gönderilmelidir ve
gönderilirken Editöre başvuru mektubunun yanısıra
yayınlanması istenen makalenin yazarlarının
tümünün isim sırasına göre imzaladıkları; örneği
dergi sonunda sunulan belge de eklenmelidir.
Yazılar Mikrosoft Office Word kelime işlem
programı ile times new roman karakterde yazılmalı
ve CD’ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.

