Geriatrik Bilimler Dergisi (Journal of Geriatric Science)
Yayın Kuralları
GENEL BİLGİLER
Geriatrik Bilimler Dergisi, dört ayda bir yayınlanan bilimsel bir yayın organıdır ve imtiyaz sahibi
Geriatrik Bilimler Derneği’dir.
Başlıca ilgi alanları; geriatrik sendromlar, geriatrik psikiyatri, yaşlı hastaya yaklaşım ve
yaşlanmanın biyolojik temelleri olup, geriatrik olguların tıbbi, mental, psikolojik, sosyoekonomik ve
çevresel problemleri ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar,
derlemeler, olgu sunumları, editöryal yorumlar, editöre mektuplar ve tıp gündemini belirleyen
güncel konuları, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir.
Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya
yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler,
makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Yayın Kurulu, Geriatrik Bilimler Dergisi'nin yazım kurallarına uygunluk sağlamak amacıyla,
yayınlanması için gönderilen makalelerin gözden geçirilip düzeltilmesini, kısaltılmasını veya
yeniden düzenlenmesini isteyebilir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör
ve en az yurt içi-yurt dışı iki danışmanın incelemesinden geçtikten sonra, gerek görüldüğü takdirde,
istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı
izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası
değiştirilemez.
MAKALE GÖNDERMEK İÇİN
Geriatrik Bilimler Dergisi’ne makale gönderimi “Online” yapılmaktadır. Makale kabul işlemleri
DergiPark Akademik üzerinden (http://dergipark.gov.tr/geriatrik) yapılmaktadır (Yalnızca bu yolla
gönderilen makaleler işleme alınmaktadır). Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri de bu adresten takip
edebilirsiniz.
YAYIN KURALLARI
BİLİMSEL SORUMLULUK
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalı ve son
halini kabul etmelidir. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
ETİK SORUMLULUK
Geriatrik Bilimler Dergisi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki
Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk (https://www.wma.net/policy/) ilkesini kabul eder. Bu tip
çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde bu prensiplere
uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından "Etik Kurul Onayı" belgesi ve
çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) formu aldıklarını
belirtmek zorundadır.
Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER
bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html)
prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik
kurullarından "Etik Kurul Onayı" belgesi aldıklarını belirtmek zorundadır.
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Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş
olur” (informed consent) formu alınmalıdır.
Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut
ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir
ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri
değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir.

biyoistatistiksel

olarak

YAZIM DİLİ
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazılardaki terimler mümkün olduğu kadar öz
Türkçe veya Latince olmalı, gereksiz, sık ve yerleşik olmayan kısaltmalardan kaçınılmalı ve Türk
Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi
branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.
YAYIN HAKKI
Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir.
Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
Yazarlar, http://dergipark.gov.tr/geriatrik internet adresinden ulaşacakları “Yayın Hakları Devir
Formu”nu doldurup, online olarak, makale ile birlikte göndermelidirler.
YAZI ÇEŞİTLERİ
Orijinal Araştırma Makalesi: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel
çalışmalar yayınlanabilmektedir. Yapısı:









Özet (Ortalama 250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden
oluşan, Türkçe ve İngilizce)
Giriş
Gereç ve Yöntemler
Bulgular
Tartışma
Sonuç
Teşekkür
Kaynaklar

Derleme, editöryal yorumlar ve tıp gündemini belirleyen güncel konular: Doğrudan yayın
kuruluna danışılarak veya davet edilen yazarlar tarafından son tıp literatürünü de içine alacak
şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili birikimi ve basılmış yayınlarının olması özellikle tercih
nedenidir. Yapısı:




Özet (Ortalama 250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
Konu ile ilgili alt başlıklar
Kaynaklar

Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda
fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Yapısı:





Özet (ortalama 150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
Giriş
Olgu Sunumu
Tartışma
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Kaynaklar

Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucular tarafından
eleştiri veya katkı amacıyla yazılan değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren ortalama 500
kelimelik yazılardır.
Yayın Kurulunun inceleme ve değerlendirmesinden sonra yayınlanabilir. Başlık ve özet bölümleri
yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu
belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır.
Mektuba cevap, editör veya makalenin yazarları tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.
YAZIM KURALLARI
Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır:
Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.
Gönderilen yazılar, birinci sayfadan itibaren sağ alt köşede sayfa numarası verilerek, her biri ayrı
bir sayfadan başlayan aşağıda belirtilen bölümler halinde hazırlanmalıdır.
Kısaltmalar:
Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.
Şekil, resim, tablo ve grafikler:




Tablolar: Makale içinde geçiş sırasına göre Romen rakamları ile numaralanmalı (Tablo I)
tabloların her biri ayrı bir sayfaya ve başlıkları tablo üzerinde olacak şekilde yapılmalıdır.
Tablo başlıklarında "Tablo I." kısmı kalın olarak, diğer kısımları normal tonda ve küçük
harflerle yazılmalıdır. Metin içinde tabloların geçtiği yer, en uygun yerde parantez içinde
belirtilmelidir.
Şekiller, resimler ve fotoğraflar: Makale içinde geçiş sırasına göre, Arabik rakamlar ile
numaralandırılmalı (Şekil 1, Resim 3 gibi), şekil ve resimlerin yerleri, metin içinde en uygun
yerde parantez içinde belirtilmelidir. Şekil, resim ve fotoğrafların her biri ayrı bir sayfada ve
başlıkları altlarında yer almalıdır. Şekil başlıklarında "Şekil 1." kısmı kalın olarak, diğer
kısımları normal tonda ve küçük harflerle yazılmalıdır. Resim ve fotoğraflar gibi
malzemelerin (şekiller değil) başlık ve alt yazıları, ayrı ve boş bir sayfaya; şekiller ve
resimler sırası içinde basılmalıdır.



Resimler/fotoğraflar renkli ve ayrıntıları görülecek netlikte olmalıdır.



Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak sisteme eklenmelidir.



Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.



Eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale
yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek
zorundadır.

EDİTÖRE SUNUM SAYFASI:
Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa
çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan
ilişkileri, makale İngilizce ise; İngilizce yönünden kontrolünün ve araştırma makalesi ise
biyoistatistiksel kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir.
KAPAK SAYFASI:




Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı,
Tüm yazarların ad-soyadları, akademik unvanları ve kurumları,
Yazışmalardan sorumlu yazarın adı, soyadı, mektup adresi, telefonu, faksı, e-postası,
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Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi,
Yazıya konu olan çalışma bilimsel bir kuruluş veya fon ile desteklenmiş ise bu desteğin
ayrıntılı bilgisi belirtilmelidir.

ÖZETLER ve ANAHTAR KELİMELER:
Türkçe ve İngilizce olarak çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak şekilde özetlenmelidir.
Özet içinde, ölçümler dışında kısaltmalar kullanılmamalıdır. Özetin altındaki paragrafta, indekse ve
çalışmanın özüne uyumlu, 2–5 adet anahtar kelime verilmelidir.
Makalenin bölümleri YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni
içerisine yerleştirilmelidir.
TEŞEKKÜR:
Yazının hazırlanmasında dolaylı katkıları olanların katkılarını açıklayan ve onlara teşekkür ifade
eden sade cümleler kullanılır.
KAYNAKLAR:
Metin içinde geçme sırasına göre numaralandırılan kaynaklar, metin içinde uygun yerde parantez
içinde belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 3 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 4
veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index
Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org). Kişisel deneyimler, basılmamış
yayınlar, tezler ve resmi olmayan internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.
Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
Makale için; Yazarların soyadları ve isimlerinin baş harfleri, makale ismi, dergi ismi, yıl, volüm,
sayfa numaraları belirtilmelidir. Örnek:
Dursun E, Gezen-Ak D, Eker E, et al. Presenilin-1 gene intronic polymorphism and lateonset Alzheimer's disease. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2008; 21: 268–273.
Güngen C, Ertan T, Eker E, ve ark. Standardize Mini Mental Testin Türk Toplumunda Hafif
Demans Tanısında Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13: 273–281
Kitap için; Yazarların soyadları ve isimlerinin baş harfleri, bölüm başlığı, editörlerin ismi, kitap ismi,
kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfa numaraları belirtilmelidir. Örnek:
Işık AT, Bozoğlu E. Üriner inkontinansında nonfarmakolojik yaklaşımlar. Editörler; Mas MR,
Işık AT, Karan MA, Beğer T, Akman Ş, Ünal T. Geriatri, 1. baskı, Ankara, TGV Sağlık Malz.
Ltd. Şti., 2008, 1320-1325
Kongre bildirileri için: Yazarların soyadları ve isimlerinin baş harfleri, bölüm başlığı, kongrenin
ismi, düzenlenme tarihi ve yeri, Kongre Özet Kitabı sayfa numaraları belirtilmelidir. Örnek:
Işık AT, Bozoğlu E, Doruk H. Demanslı yaşlılarda memantin-galantamin kombinasyonunu
etkiliğinin değerlendirilmesi, 6. Ulusal Geriatri Kongresi, 16–20 Ekim 2007, Antalya. Kongre
Özet Kitabı 65-66
Resmi internet adresleri için:
http://www.ipa-online.org/ipaonlinev3/publications/internationalpsychogeriatrics/
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İLETİŞİM
Adres

: Geriatrik Bilimler Derneği, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sok. No:1 Bornova/İZMİR

Telefon

: +90 232 464 8830 -131

Faks

: +90 232 464 8830 -131

E-posta

: info@jogs.online

İnternet adresi: www.jogs.online
http://dergipark.gov.tr/geriatrik

5

