IGUSABDER MAKALE YAZIM KURALLARI

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 iki 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) 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.
5) 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.
6) Kullanılacak
anahtar
sözcükler
Türkiye
Bilim
Terimleri’nden
(http://www.bilimterimleri.com) seçilmelidir.
7) Makale Türleri:
a) ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ; yeterli bilimsel inceleme, gözlem ve
deneylere dayanarak bir sonuca ulaşan özgün çalışmalardır. Makaleler Türkçe
başlık, Türkçe Öz ve anahtar sözcükler, İngilizce başlık, Öz 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
değişkenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, İstanbul’da bulunan bir özel üniversitenin Sağlık
Yüksekokulu’nda öğrenim gören 1116 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem
gidilmeksizin çalışmaya katılmayı kabul eden 615 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır.

ve ilişkili
Bilimleri
seçimine
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.

b) 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.
c) 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) Kaynaklar Journal of American Medical Association (JAMA Citation Style)
kullanılarak yazılmalıdır. Metin içinde atıf yapıldığı yerde üst simge olarak
numaralandırılmalıdır. (Örneğin:………. bulunmuştur1 .)
Kaynak yazımı:
a) Dergi ise; yazarların soyadları ve adlarının baş harfleri, makale adı, dergi adı,
yılı, sayı numarası, cilt numarası, sayfa numarası sıralamasına göre olmalı ve aşağıdaki
örnekte belirtilen karakterler dikkate alınarak yazılmalıdır.
Örnek: Hoover HL, VanWye WR, Judge LW. Periodization and physical therapy:
Bridging the gap between training and rehabilitation. Physical Therapy in Sport.
2016;18(3):1-20.
b) Digital Object Identifier (DOI) numarası bulunan kaynaklarda bu bilgi ilgili
kaynak künyesinin sonuna eklenmelidir.
Örnek: 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
c) Kitap ise; yazarların soyadları ile adlarının baş harfleri, kitap adı, baskı sayısı,
yayımlandığı yer, basımevi, basım yılı olarak yazılmalıdır.
Örnek 1: Shils M, Shike M, Olson J, Ross AC. Modern Nutrition in Health and
Disease. 9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 1998.

Örnek 2: Duyan V. Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri.
1. baskı. Ankara: Nar Yayınevi, 2010.
d) Editörlü ve çok yazarlı olarak yayımlanan kitaptan bir bölüm kaynak olarak
kullanılmışsa; Bölüm yazarı/yazarları soyadları ve adlarının baş harfleri, bölüm adı,
editör(ler) soyadları ve ilk adlarının baş harfi, kitap adı, baskı sayısı, basım yeri,
basımevi, basım yılı, sayfa numarası sırası dikkate alınarak aşağıdaki örneklere göre
yazılmalıdır.
Örnek 1: Stover J. Pregnancy and chronic kidney disease. Byham-Gray L, Stover
J, Wiesen K, eds. A Clinical Guide to Nutrition Care in Kidney Disease. 2nd ed.
Chicago, IL: Academy of Nutrition and Dietetics; 2013, 180 - 182.
Örnek 2: Whyte MP. Hypophosphatasia. Thakker R, Whyte MP, Eisman J,
Igarashi T, eds. Genetics of Bone Biology and Skeletal Disease. 3th ed. San Diego:
Academic Press; 2013, 337–360.
e) Online olarak ulaşılan kaynaklarda web adresi ve erişim tarihi, kaynak
bilgilerinin sonuna eklenmelidir.
Örnek (Online Dergi): Duchin JS. Can preparedness for biological terrorism save
us from pertussis? Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158(2):106-107.
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/158/2/106 Erişim Tarihi: 1 Haziran
2004.
Örnek (Web Sitesi): International Society for Infectious Diseases. ProMED-mail
website. http://www.promedmail.org Erişim Tarihi: 29 Nisan 2004.
f) Kaynak olarak tez kullanılmışsa; yazarın soyadı ve adının ilk harfi, tezin adı,
tezin yapıldığı bölüm, üniversitenin adı, üniversitenin bulunduğu ülke, yayın yılı sırası
dikkate alınarak aşağıdaki örneğe göre yazılmalıdır.
Örnek: Madsen C. Badminton specific testing and development of physical oncourt exercise capacity in elite youth badminton players. Department of Nutrition,
Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark, 2016.
g) Kaynak olarak rapor kullanılmışsa; rapor ismi, yayımlayan kuruluş, web
adresi, erişim tarihi sırası dikkate alınarak aşağıdaki örneğe göre yazılmalıdır.
Örnek: Compressed mortality file. Centers for Disease Control and Prevention.
http://www.cdc.gov/nchs/data_access/cmf.htm Erişim Tarihi: 20 Mart 2014.
h) Diğer kaynakları listesinde yazımında bilimsel yayın ilkelerine uyulmalıdır.
Kaynaklar listesinde “et al.” ve “ve ark.” gibi kısaltmalar yapılmaz.
Kaynaklar için sayı kısıtlaması yoktur.
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) Gönderilen makaleler intihal tarama programı ile de değerlendirilmektedir.
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.

