YAZARLARA BİLGİ
İKSST Dergi Kuralları:
“İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi
(İKSSTD)” Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yılda 3 sayı yayınlanan
süreli yayın organıdır. Dergide jinekoloji, obstetrik, pediatri,
pediatrik cerrahi ve temel tıp bilimlerini içeren orijinal araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler, ile panel ve
kongre gibi etkinliklerin duyuruları da yayınlanır.
Dergiye gönderilen yazıların başka bir dergide yayınlanmamış ve kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce kongre
ve bilimsel toplantılarda bildirilmiş ve özet halinde yayımlanmış çalışmalar belirtilmesi kaydıyla kabul edilebilir.
Gönderilen yazıların biçimsel uygunluğu sağlananlar,
editör tarafından 2 hakemin değerlendirmesine gönderilir,
gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca
yapıldıktan sonra yayınlanmak üzere sıraya alınır, yayınlanır.
Yazarlar editöre hitaben yazdıkları kapak mektubunda
tüm yazarların makaleye akademik-bilimsel olarak katkıda
bulunduklarını, makalenin bilimsel ve etik sorumluluğunu
paylaştıklarını belirtmelidirler. Sadece on-line olarak gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır. www.journalagent.
com/jopp sitesine kayıt olunarak yazı gönderilmesi ve
takibi yapılabilir.
Yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir yeni isim, yazar olarak
eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez
Bilimsel sorumluluk
Makalede adı geçen tüm yazarların yazıya doğrudan
katkısı olmalıdır. Bu yazarlar makaledeki çalışmayı planlamalı, yapmalı, makaleyi yazmalı, revize etmeli, istatistiksel
değerlendirmesini yapmalı veya son halini kabul edip gönderilmesine onay vermelidir.
Araştırma makalelerinde hipotezlerin incelenmesi, verilerin istatistiksel değerlendirmesi ile olur. İstatistiksel
Değerlendirmede yapılabilirse, bulguların miktarı belirtilmeli ve ölçüm hataları veya güven aralıkları uygun değerlerle gösterilmelidir. İstatistik kavramlar, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır. Makalelerin bilimsel kurallara
uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Eğer çalışmada hayvanlar kullanılmış ise yazarlar aynı
bölümde çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve
kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek
zorundadırlar.
Eğer makalede dolaylı veya dolaysız ticari bağlantı veya
çalışma için maddi destek veren kurum/firma bulunuyorsa
yazarlar; ön sayfada kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile
ticari nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Yazım Dili Yönünden Değerlendirme
Derginin yayın dili Türkçedir. Gönderilecek yazılarda
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü ile tıbbi terimler sözlükleri esas alınmalıdır.
Yazılan metin yayın için kabul edildikten sonra dergiye
ait kabul edilir ve telif hakkı yayımcı üzerine geçer.
Editör, yayımcı tarafından kişilere veya mala gelebilecek herhangi bir hasar ya da yaralanmanın sorumluluğu
kabul etmez.
Yazının Hazırlanması
Yazılar “Times New Roman” fontu ile 12 punto ile çift
satır aralıklı, en az 25 mm kenar boşluğu bırakılacak şekilde
yazılmalıdır.
Gönderilen yazılarda şu sıraya uyulmalı ve her biri ayrı
sayfaya yazılmalıdır:
Sayfa 1, Başlık, Tam başlığı, onaylanmış finansal destek
(ödenek)
Sayfa 2, Özet ve Anahtar Kelimeler: Özet çalışmanın
amacını, planlanışını, kurulumunu, hastaları, sonuçları ve
tartışmayı içeren Amaç (Objective) Yöntem (Method)
Bulgular (Results) Yorum (Conclusions) ana başlıklar altında ve 250 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özetin
altına 3-10 anahtar kelime tanımlanmalıdır. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmeli  bu kurala  titizlikle uyulmalıdır.  Bu amaçla
http://www.bilimterimleri.com adresi kullanılmalıdır.
Sayfa 3, İngilizce başlık özet ve anahtar kelimeler hazırlanacaktır. Bu sayfa 3. sayfanın özelliklerini içerecektir. Bu
sayfa yabancı indeksler tarafından kullanılacaktır.
Sayfa 4, Özetin sonrasında aşağıdaki kısımlar makaleye
her biri ayrı sayfada olacak şekilde dahil edilmelidir.
· Giriş
· Gereç ve Yöntemler
· Sonuçlar
· Tartışma
· Teşekkür

Etik sorumluluk
Yayınlamadan önce yazarlar www.logosyayincilik.com
adresinde bulunan dergimize ait “Olur Belgesi”ni doldurup
imzalayarak 0212 571 47 90’a faks yoluyla göndermelidir.
Kurumların etik veya denetim kurulu onay ve desteği alındığını veya 1975’de kabul edilen Helsinki Anlaşmasında
(http://www.wma.net/e/policy/b3.htm) belirlenen insan
deneylerine ait ilkelere uyulduğunu ya da uyulmadığını,
Kaynakça: Kaynaklar metinde belirtildiği sırada numaraçalışmanın yapıldığı insanlardan bilgilendirildikten sonra landırılmalıdır. Tablo ve figürlerde ilk kez belirtilen referanslar
rıza alındığı makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölü- tablonun veya figürün açıklandığı metin içinde mutlaka belirtilmünde belirtilmelidir.
melidir. Kaynaklar parantez içinde arabik harflerle yazılmalıdır.

Sunu, yayımlanmamış gözlemler, kişisel değerlendirmeler kaynak olarak kullanılmamalıdır. Sözlü olmayan yazılı
referanslar (parantez içinde) yazılabilir. Kaynak olarak
kabul edilmiş ancak yayımlanmamış makaleler için dergi
belirtilmeli ve “yayımlanmakta” ifadesi eklenmelidir.
Kaynaklar yazarların orijinal dokümanlarından doğrulanmalıdır. Dergilerin başlıkları Index Medicus’da belirtilen kısaltmalara göre yapılmalıdır. Makaledeki tüm yazarlar yazılmalı fakat sayı beşi geçerse altıncı olarak “et al” yazılmalıdır.
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Tablolar ve açıklamaları
a) Tablolar: Ayrı sayfalara çift boşluklu yazılmalı ve
rakamlara konuda geçen sırasına göre başlık verilmeli ve
numaralandırma yapılmalı. Tablolar fotoğraf gibi sunulmamalı. Her sütuna kısa başlık verilmeli. Açıklayıcı bilgileri
başlıkta değil dipnotlarda verilmeli. Dipnotlar için şu sırada
belirtilmiş sembolleri kullanılmalı; a, b, c, d, e, f.
b) Resimler: Şekiller özenle profesyonelce çizilmiş ve
fotoğraflanmış olmalı, elle çizim veya kitap harfiyle basım
kabul edilemez. Harfler veya belirleyici işaretler anlaşılır ve
yazı boyutu her figür için sabit olmalıdır. Bir figürdeki
tanımlamalar için büyük harfler kullanılmalı. Semboller,
Orijinal makaleler
yazılar ve numaralar basım için küçültüldüğü takdirde dahi
10 A4 sayfasını aşmayacak şekilde (özet, tablo, şekiller,
okunabilir olabilmeleri için belirgin biçimde anlaşılır olma- kaynaklar dahil) hazırlanmalıdır.
lıdırlar. Başlıklar ve detaylandırılmış açıklamalar çizimin
Olgu sunumları
kendisinde değil resme ait yazıda olmalıdır. Resimler sisteOlgu sunumları kısa ve öz, bilgilendirici nitelikli 5 sayme word dokumandan ayrı bir dosya olarak (.jpg formatın- fayı aşmayacak şekilde, bir tablo veya figürden oluşmalı;
da) yüklenmelidir.
giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar bölümlerini içermelidir.
c) Kısaltmalar: Metin içinde kelimenin ilk geçtiği yerde
Derlemeler
parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma
Derginin içeriğine ait konularda güncel, en son yenilikkullanılır. Cümle ve paragraf başları kısaltma ve rakamla leri kapsayacak şekilde, 10 A4 sayfasını aşmayacak şekilde
başlamaz.
editörlerin uygun gördüğü kişiler tarafından ve en fazla 50
kaynak kullanarak yazılmalıdır.
d) Açıklayıcı bilgiler: Ayrı bir sayfaya ardışık düzende
Editöre mektup
çift aralıklı yazılır.
Bu kısım dergide son zamanlarda yayınlanan makaleye
yönelik eleştirileri içerir. Mektup kısa, özet (400 kelimeyi
e) İzinler: Diğer kaynaklardan temin edilmiş materyal- aşmamalı), çift boşluklu ve en fazla 5 kaynaktan oluşmalı.
ler, dergiye izin veren telif hakkı sahibi tarafından yazılı bir Mektup ve yanıtlar dergi formatına uygun olmalıdır. Yazışma
ifade ile desteklenmiş olmalıdır.
ile birlikte detaylı adres, telefon ve faks numarası ve e-mail
adresi bildirilmelidir.
Teşekkür. Çalışmaya entelektüel olarak katılmış fakat
Editör, mektupları kısaltma ve dergi formatına uyumlu
yazarlık açısından katılım göstermemiş kişiler ve fonksiyon- olması için diğer değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
ları buraya yazılabilir. Örnek, “bilimsel danışman”, “bioistaDüzeltmeler
tistik uzmanı”, “veri toplayıcısı” veya “klinisyen”. Bu kişiDüzeltmeler başka bir açıklama yapılmadığı takdirde
lerden isimleri yazılması için izin alınmalıdır. Yazılı izinle- sorumlu olan yazara yollanacaktır. Danışmanlar tarafınrin alınmasından yazarlar sorumludur.
dan gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra yazar
yeniden düzenlenmiş yazısını, önerilen düzeltmeleri
Kaynak Örnekleri
nerelerde yaptığını, eğer düzenleme yapmadıysa da
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derilecektir. Yayın için kesin kabul edilen makaleler için
Kitaplar
sorumlu yazara bir mektup yollanacaktır. Düzeltme sıra2. Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their tre- sında yapılan değişiklikler, yazım hataları dışında, yazaratment. 2nd rev. ed. London: S. Paul, 1986.
ların sorumluluğundadır.

