SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI/ YAZARLARA BİLGİ

Amaç ve Kapsam
Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD);
bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri
çerçevesinde yayın yapan İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası ve açık erişimli
bilimsel yayın organıdır. Dergi Şubat, Haziran ve Ekim
aylarında olmak üzere dört ayda bir yayınlanır ve üç
sayıda bir cilt tamamlanır. Yayın dili Türkçe ve
İngilizcedir.
Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD),
tıbbın tüm alanlarında klinik ve deneysel, özgün
araştırmalar, ender görülebilecek olgu sunumları, özel
ve güncel konularda literatür derlemeleri ve editöre
mektup yayınlamaktadır. Orijinal metot geliştirme, yeni
bir girişim tekniği ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını
içeren kısa raporlara da dergide yer verilmektedir.
Editöryal Politikalar ve Hakem Süreci
Derginin editörlük ve yayın süreçleri International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World
Association of Medical Editors (WAME), Council of
Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics
(COPE), European Association of Science Editors
(EASE) ve National Information Standards Organization
(NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak
biçimlendirilmiştir ve Principles of Transparency and
Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/
bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.
Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyelli bir
makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir.
Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da
basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış
ya da yayınlanmamış olması gerekir. Toplantılarda sunulan
çalışmalar için, sunum yapılan organizasyonun tam adı,
tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.
Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi’ne
(SABİAD) gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem
değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız
değerlendirme sürecini sağlamak için her makale
alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem
tarafından değerlendirilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri
tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme
süreçleri, davet edilecek dış bağımsız editörler tarafından
yönetilecektir. Bütün makalelerin karar verme
süreçlerinde nihai karar yetkisi Editöründür.
Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı
olgu sunumları için World Medical Association
Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical
Research Involving Human Subjects”, (amended in
October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış

Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi
halinde yazarlardan Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri
olan resmi bir yazı talep edilebilir. İnsanlar üzerinde
yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren
yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanacak
prosedürler tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının
alındığına dâir bir açıklamaya metin içinde yer
verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda
ise ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılmış
olanlar açık ve net olarak makalede belirtilmelidir. Hasta
onamları, Etik Kurul raporunun alındığı kurumun adı,
onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında
yer alan Gereç ve Yöntem başlığı altında
yazılmalıdır. Hastaların kimliklerinin gizliliğini
korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların
kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan
ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de
gönderilmesi gereklidir.
Bütün makalelerin eşleşme oranı değerlendirmesi,
iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır.
Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar
hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği
iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun
olarak hareket edecektir.
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.
org) tarafından önerilen yazarlık koşullarını karşılaması
gerekmektedir.
ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 koşulu karşılamasını
önermektedir:
1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma
için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve
yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak;
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel
içeriğin eleştirisel incelemelerini yapmış olmak;
3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş
ve onaylamış olmak;
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve
doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde
sorgulandığının ve çözümlendiğinin garantisini
vermek amacıyla çalışmadan her yönüyle sorumlu
olmayı kabul etmek.
Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların
sorumluluğunu almasına ilaveten, diğer yazarların da
çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu
tanımlayabilmelidir. Ayrıca, her yazar diğer yazarların
katkı bütünlüğüne güven duymalıdır.
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Yazar olarak belirtilen herkes yazarlığın dört koşulunu
karşılamalıdır ve bu dört koşulu karşılayan her bir kişi
yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini
karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında
teşekkür edilmelidir.

kontrol edilecek, derginin yazım kurallarına uygun
hazırlanmamış makaleleri teknik düzeltme talepleri ile
birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikâyet durumlarında,
COPE rehberleri kapsamında işlem uygular. Yazarlar,
itiraz ve şikâyetleri için doğrudan Yayıncılık Birimi ile
temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın
Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için
tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikâyetler
için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör
verecektir.

Telif Hakları Formu

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi her
makalenin https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad
adresinden erişebileceğiniz Telif Hakkı Anlaşması
Formu ile beraber gönderilmesini talep eder. Yazarlar,
basılı ya da elektronik formatta yer alan resimler,
tablolar ya da diğer her türlü içerik dâhil daha önce
yayınlanmış bir alıntıyı kullanırken telif hakkı
sahibinden izin almalıdırlar. Bu konudaki yasal, mali
ve cezai sorumluluk yazar(lar)a aittir.
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler
ve fikirler Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi,
Editör, Editör Yardımcıları, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın
değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Editör, Editör
Yardımcıları, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi durumlar
için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul
etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm
sorumluluk yazarlara aittir.
Makale Hazırlama
Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct,
Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work
in Medical Journals (updated in December 2015 - http://
www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf ) ile
uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar
CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal
değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve metaanalizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE
ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili
çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.
Makaleler sadece https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad
adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve
değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Farklı
mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına
uygunluğu ilk olarak Yayıncılık Birimi tarafından

Yazar(lar)ın aşağıdakileri sunmaları gerekir:

Kapak sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı
bir kapak sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfada;
•

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı ve 50 karakteri
geçmeyen Türkçe ve İngilizce kısa başlığı,

•

Yazarların isimleri, kurumları, eğitim dereceleri ve
ORCID numaraları

•

Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları
hakkında detaylı bilgi,

•

Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu
dâhil), faks numarası ve e-posta adresi,

•

Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama
yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili
bilgileri içermelidir.

Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan
tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.
Özgün Araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, “Gereç
ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını
içerecek biçimde hazırlanmalıdır. Olgu sunumu ve
derleme türündeki yazıların Özet bölümlerinde alt
başlıklar yazılmamalıdır.
Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler en az 3 en fazla
6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar
sözcükler özetin hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar
anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar
sözcükler National Library of Medicine (NLM)
tarafından hazırlanan Medical Subject Headings
(MeSH) veritabanından seçilmelidir.
Makale Türleri
Özgün Araştırma: Ana metin; “Giriş”, “Gereç ve
Yöntem”, “Bulgular” ve “Tartışma” alt başlıklarından
oluşmalıdır.
Özgün Araştırmalarla ilgili sınırlandırmalar için lütfen
Tablo 1’i inceleyiniz.
Sonucu desteklemek için istatistiksel analiz genellikle
gereklidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik
verileri bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman
DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical
guidelines for contributors to medical journals. Br Med
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J 1983: 7; 1489-93). İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Gereç
ve Yöntemler bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak
yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle
tanımlanmalıdır.
Birimler, uluslararası birim sistemi olan International
System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmalıdır.
Editöryel Yorum: Dergide yayınlanan bir araştırmanın,
o konunun uzmanı olan veya üst düzeyde değerlendirme
yapan bir hakem tarafından kısaca yorumlanması
amacını taşımaktadır. Yazar(lar), dergi tarafından seçilip
davet edilir. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve
diğer görseller kullanılmaz.
Derleme: Konunun alanında birikimi olan ve bu
birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı
olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar
değerlendirmeye alınır. Yazar(lar) dergi tarafından da
davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte
kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan,
değerlendiren ve gelecekte yapılacak çalışmalara yön
veren bir düzeyde hazırlanmalıdır. Ana metin; “Giriş”,
“Klinik ve Araştırma Etkileri” ve “Sonuç” bölümlerini
içermelidir. Derleme türündeki yazılarla ilgili
kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.
Olgu Sunumu: Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer
ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç
olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntemi tarif eden,
kitaplarda yer verilmeyen bilgiler yansıtan, ilgi çekici ve
öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir.
Ana metin; “Giriş”, “Olgu Sunumu”, “Tartışma” ve Sonuç”
alt başlıklarını içermelidir. Olgu Sunumlarıyla ilgili
kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.
Editöre Mektup: Yazar(lar), dergide daha önce yayınlanan
bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da
eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına
giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve
özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup
formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da
yayınlanan yazılar hakkında yorum formatında Editöre

Mektup yazılarını sunabilirler. Bu metinde, özet, anahtar
sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz.
Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup
yazılan yayına ilişkin cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı
başlığı ve yazar(lar)ın adları açık bir şekilde belirtilmeli,
kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta
bulunulmalıdır.
Tablolar
Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi
sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş
sıralarına uygun olarak numaralandırılmalıdır.
Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yeralmalı ve
tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo
altına yazılmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word
dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak
hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde
düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana
metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; verileri
destekleyici nitelikte olmalıdır.
Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG
formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme
yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı
ya da ana metin içerisinde sunulmamalıdır. Alt
birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek
bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim
sisteme, ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler
alt birimleri belli etmek amacıyla etiketlenmemelidir
(a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için
kalın ve ince oklar, ok başı, yıldızlar, asteriksler ve
benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında
olduğu gibi resimlerde kör olmalıdır. Bu sebeple,
resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgilerine kesinlikle
yer verilmemelidir.. Görsellerin minimum çözünürlüğü
300 DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki
aksaklıkları önlemek için gönderilen tüm görsellerin
çözünürlüğü net ve büyük boyutlu (minimum boyutlar
100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin
sonunda yer almalıdır.

Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar
Makale türü

Sözcük
limiti

Özet sözcük limiti

Kaynak
limiti

Tablo
limiti

Resim limiti

Özgün
Araştırma

3500

250 (Alt başlıklı)

30

6

7 ya da toplamda 15 resim

Derleme

5000

250

50

6

10 ya da toplamda 20 resim

Olgu Sunumu

1000

200

15

Tablo yok

10 ya da toplamda 20 resim

Editöre Mektup

500

Uygulanamaz

5

Tablo yok

Resim yok
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Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve
özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde
açıklanarak kısaltma açıklamanın ardından parantez
içerisinde verilmelidir.
Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden
bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir
ve ülke bilgisini içeren tüm bilgiler parantez içinde
verilmelidir; “Discovery St PET/CT scanner (General
Electric, Milwaukee, WI, USA)”.
Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin
içerisinde uygun olan yerlere sırayla numara verilerek
atıf yapılmalıdır.
Özgün araştırmaların kısıtllılıkları, engelleri ve
yetersizlikleri Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma”
bölümünde yer almalıdır.
Revizyonlar
Yazar(lar) makalelerin revizyon dosyalarını gönderirken,
ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli,
ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle
ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında
göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her bir
hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli
ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca
belirtilmelidir. Revize edilen makaleler karar mektubunu
takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir.
Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde
yüklenemezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazar(lar)
ın revizyon için ek süreye ihtiyaç duyması durumunda
uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye
iletmeleri gerekmektedir.
Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve
biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan
makaleler, yayın planına dâhil edildikleri sayıyla
birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi
formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul
edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları
sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün
içerisinde dergiye iletilmesi istenir.
Kaynaklar
Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih
edilmelidir. Atıf yapılan erken çevrimiçi makalelerin
DOI numaraları mutlaka sağlanmalıdır. Kaynakların
doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Dergi isimleri
Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi
kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Altı ya da
daha az yazar olduğunda tüm yazar isimleri
listelenmelidir. Eğer 7 ya da daha fazla yazar varsa ilk 6
yazar yazıldıktan sonra “et al.” yazılmalıdır. Ana

metinde kaynaklara atıf yapılırken parantez içinde Arap
rakamları kullanılmalıdır. Farklı yayın türleri için
kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:
Dergi makalesi: Blasco V, Colavolpe JC, Antonini F,
Zieleskiewicz L, Nafati C, Albanèse J, et al. Long-term
outcome in kidney recipients from donors treated with
hydroxyethylstarch 130/0.4 and hydroxyethylstarch
200/0.6. Br J Anaesth 2015;115(5):797-8.
Kitap bölümü: Sherry S. Detection of thrombi. In:
Strauss HE, Pitt B, James AE, editors. Cardiovascular
Medicine. St Louis: Mosby; 1974.p.273-85.
Tek yazarlı kitap: Cohn PF. Silent myocardial ischemia
and infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993.
Yazar olarak editör(ler): Norman IJ, Redfern SJ, editors.
Mental health care for elderly people. New York:
Churchill Livingstone; 1996.
Toplantıda sunulan yazı: Bengisson S. Sothemin BG.
Enforcement of data protection, privacy and security
in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme
TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of
the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992
Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: NorthHolland; 1992.p.1561-5.
Bilimsel veya teknik rapor: Smith P. Golladay K.
Payment for durable medical equipment billed during
skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX)
Dept. of Health and Human Services (US). Office of
Evaluation and Inspections: 1994 Oct. Report No:
HHSIGOE 169200860.
Tez: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the
elderly access and utilization (dissertation). St. Louis
(MO): Washington Univ. 1995.
Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazılar:
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine
addiction. N Engl J Med In press 1997.
Erken Çevrimiçi Yayın: Aksu HU, Ertürk M, Gül M,
Uslu N. Successful treatment of a patient with pulmonary
embolism and biatrial thrombus. Anadolu Kardiyol
Derg 2012 Dec 26. doi: 10.5152/akd.2013.062. [Epub
ahead of print]
Elektronik formatta yayınlanan yazı: Morse SS.
Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg
Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 June
5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.
cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm.
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