ISSN: 1303-1414

Cilt 6, Sayı 4

Spor Bilimleri Dergisi

Yazım Kuralları ve Yazarlara Bilgi
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanlarını ilgilendiren tüm
konulardaki yazıları yayınlar. Dergide orijinal makalelerin dışında derleme yazıları, orijinal olgu
sunumları, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, eğitim yazıları, literatür özetleri ve kongre/toplantı
duyuruları da yayınlanır.

Hakemler
Dergide yayınlanacak yazıların seçimini belirleyen hakem heyeti, dergide belirtilen danışmanlar
dışında, yur içi ve dışından da seçilebilir.

Yazım özelliği
Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır. İngilizce yazılan
yazılar özellikle desteklenmektedir. Yayın için gönderilen makalelerle birlikte, ilk isim olan yazar
tarafından ve içeriği aşağıda yazılı olan ve örneği verilen bir mektup (Cower Letter) istenir.

Cower Letter
Gönderilen makalede ilk isim olarak geçen yazar, tüm yazarlar adına düzenlenip gönderilecek bu
mektupta, aşağıdaki konular mutlaka belirtilmeli ve beyan edilmelidir.
- Yazılan makale için, etik kurul onayının alınması zorunluluğunun olduğu klinik araştırmalarda,
onay belgesi alma sorumluluğu yazarlara ait olduğunu ve istendiğinde beyan edebileceklerini,
- Yazıların içeriğinin ve kaynakların doğruluğunu beyan ettiklerini,
- Gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere
incelemede olmadığı konusunda garanti vermeli, bilimsel toplantılarda 200 kelimeyi
geçmeyen özet sunumları olmuşsa belirtilmeli ve makalede adı geçen tüm yazarların bilimsel
katkı ve sorumluluklarının düzeyi belirtilmeli,
- Makalede ilk isim olarak geçen yazar, tüm yazarların yayın haklarından sorumlu olduğunu,
- Telif hakkı istenmeyeceğini, makalenin başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu (yayınlanma
girişiminde bulunuldu ise belirtilmelidir), yayın kurulumuzun yapacağı değerlendirme sonuna
kadar beklenerek başka bir yerde yayınlanma girişiminde bulunmayacaklarını,
- Gönderilen makalenin yayın kurulumuz tarafından, yayın için kabul edilmediğinin kendilerine
bildirilmesinden sonra başka bir yerde yayınlama girişiminde bulunacaklarını,
- Editör ve ilgili editör yardımcıları ile en az üç danışman hakem tarafından incelenerek kabul
edilen makalelerin, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile editör ve yardımcılarının
düzeltme yapmalarını kabul ettiklerini ve
- Makalelerin, Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:
Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/) yazım kurallarına
göre düzenledikleri beyan edilmelidir.
-

Genel Kurallar
Yazılar sadece elektronik ortamda ve e-posta yolu ile kabul edilmektedir. Yazarların makale
gönderebilmesi için www.istanbul.edu.tr web sayfasındaki “Kütüphane” başlığı içindeki e-dergi
sistemi içindeki Spor Bilimleri Dergi’ne (Yüksekolullar başlığı içinde) girerek kayıt olup şifre almaları
gereklidir. Bu sistem on-line yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.
Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE-www.icmje.org, Index Medicus (Medline/PubMed) ve
Ulakbim-Türk Tıp Dizini kurallarına uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir. Yayına kabul
edilmeyen yazılar, sanatsal resimler hariç geriye yollanmaz.
Yazının tümünün 5000 kelimeden az olması gerekmektedir. İlk sayfa hariç tüm yazıların sağ üst
köşelerinde sayfa numaraları bulunmalıdır. Yazıda, konunun anlaşılmasında gerekli olan sayıda ve
içerikte tablo ve şekil bulunmalıdır.
Başlık sayfası, kaynaklar, şekiller ve tablolar ile ilgili kurallar bu dergide basılan tüm yayın türleri için
geçerlidir.
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Denekler mahremiyet hakkına sahiptirler. Belirleyici bilgiler, çalışmaya katılan gönüllülerin isimleri ile
fotoğrafları, bilimsel olarak gerekli olmayan durumlarda ve gönüllü (ebeveyn veya koruyucu)
tarafından yayınlanmasına yazılı olarak bilgilendirilmiş bir onay verilmediği sürece yayınlanmaz.
Bu amaçla bilgilendirilmiş olan gönüllünün, yayınlanacak belirli bir taslağı görmesini gerektirir. Eğer
gerekli değilse deneğin belirleyici detayları yayınlanabilir. Tam bir gizliliği yakalamak oldukça zordur
ancak eğer bir şüphe varsa, bilgilendirilmiş onay alınmalıdır. Örneğin, gönüllü fotoğraflarında göz
bölgesini maskelemek, yetersiz bir gizlilik sağlamasıdır.
Yazarlar, takip edilen standartların, insan deneylerinden sorumlu komitenin (kurumsal ve ulusal) etik
standartlarına ve 2002'de gözden geçirilmiş 1975 Helsinki Beyannamesine uygun olduğunu
belirtmelidirler. Deney hayvanı ile olan çalışmalarda, yazarlar takip edilen standartların hayvan
haklarına (laboratuvar hayvanlarının bakım ve kullanımı için rehber ww.nap.edu/catalog/5140.html)
uygun olduğunu ve hayvan etik komitesinin onayını aldıklarını belirtmelidirler.

Orijinal Makaleler
1) Başlık Sayfası
Yazı başlığının, yazar(lar)ın bilgilerinin, anahtar kelimelerin ve kısa başlıkların yer aldığı ilk sayfadır.
Türkçe yazılarda, yazının İngilizce başlığı da mutlaka yer almalıdır; yabancı dildeki yayınlarda ise
yazının Türkçe başlığı da bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler ve kısa başlık da başlık
sayfasında yer almalıdır.
Yazarların isimleri, hangi kurumda çalıştıkları ve açık adresleri belirtilmelidir. Yazışmaların yapılacağı
yazarın adresi de ayrıca açık olarak belirtilmelidir. Yazarlarla iletişimde öncelikle e-posta adresi
kullanılacağından, yazışmaların yapılacağı yazara ait e-posta adresi belirtilmelidir. Buna ek olarak
telefon ve faks numaraları da bildirilmelidir.
Çalışma herhangi bir bilimsel toplantıda önceden bildirilen koşullarda tebliğ edilmiş ya da özeti
yayınlanmış ise bu sayfada konu ile ilgili açıklama mutlaka yapılmalıdır.
Yine bu sayfada, dergiye gönderilen yazı ile ilgili herhangi bir kuruluşun desteği sağlanmışsa
belirtilmelidir.

2) Özet
İkinci sayfada yazının, her biri için en fazla 250 sözcüklü Türkçe ve İngilizce özetleri ile anahtar
sözcüklerden oluşmalıdır.
Özet bölümü; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini ifade eden bölümlerden ya da
başlıklardan oluşturulmalıdır. Derleme, olgu sunumu ve eğitim yazılarında özet bölümü alt başlıklara
ayrılmaz. Bunlarda özet bölümü, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde amaçlar, bulgular ve sonuç
cümlelerini içermelidir.
Özet bölümünde kaynaklar gösterilmemelidir. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca
kaçınılmalıdır. Yapılacak kısaltmalar metindekilerden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

3) Metin
Metinde ana başlıklar şunlardır: Giriş, Yöntem ve Araçlar, Bulgular, Tartışma ve Sonuç.
Giriş bölümünde, öncelikle söz konusu araştırmanın probleminin açık olarak belirtilmelidir. Bunu için,
araştırma konusuyla ilgili yapılan literatür taramasının sonuçları ve özellikle benzer çalışmalar
mutlaka verilmelidir. Bunlara ek olarak araştırmanın amacı, önemi, araştırmadaki sınırlılıklar,
varsayımlara ve varsa tanımlar giriş bölümünde verilmelidir. Çalışmanın sonuçları giriş bölümünde
tartışılmamalıdır.
Yöntem ve Araçlar bölümü çalışmanın tekrar edilebilmesi sağlayıcı gerekli ve yeterli ayrıntılar
içermelidir. Yapılan ölçümlerde kullanılan ölçekler, ölçümler ile araştırma yöntem ve
değerlendirmeleri (istatistik) açık olarak belirtilmelidir.
Bulgular bölümünde ölçme ve değerlendirme sonuçları açık olarak ve çalışmanın tekrar
edilebilmesine yetecek ayrıntıları içermelidir.
Tartışma bölümünde, elde edilen bulguların doğru ve ayrıntılı bir yorumu verilmelidir. Bu bölümde
kullanılacak literatürün, yazarların bulguları ile direkt ilişkili olmasına dikkat edilmelidir.
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Teşekkür mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Çalışma için bir destek verilmişse bu bölümde söz
edilmelidir.
Metinde fazla kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır. Tüm kısaltılacak terimler metinde ilk geçtiği yerde
parantez içinde belirtilmelidir. Özette ve metinde yapılan kısaltmalar birbirinden bağımsız olarak ele
alınmalıdır. Özet bölümünde kısaltması yapılan kelimeler, metinde ilk geçtiği yerde tekrar uzun
şekilleri ile yazılıp kısaltılmalıdırlar. Kısaltma parantez içerisinde belirtilmelidir.

4) Kaynaklar
Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur.
Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kullanılan kaynaklar metinde parantez
içinde belirtilmeli ve kaynakça bölümü bu numara sırasına göre düzenlenir. Metin içinde soy isim ve
yayın yılı belirtilerek parantez içinde verilen kaynaklar ise kaynakça bölümünde alfabetik olarak
verilmelidir. Aynı isim ve yılda yapılan yayınlar için yapılan sıralama (a, b) yapılır. Örnek: (Öztürk,
2010a).
Kişisel görüşmeler, yayınlanmamış veriler ve henüz yayınlanmamış çalışmalar bu bölümde değil,
metin içinde şu şekilde verilmelidir: (isim(ler), yayınlanmamış veri, 19..).
Kaynaklar listesi makale metninin sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Altıdan fazla yazarın yer aldığı
kaynaklarda 6. isimden sonraki yazarlar için “ve ark” (“et al”) kısaltması kullanılmalıdır. Dergi
isimlerinin kısaltmaları Index Medicus'taki stile uygun olarak yapılır. Tüm referanslar Vancouver
sistemine göre aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

a) Standart Makale:
Intiso D, Santilli V, Grasso MG, Rossi R, Caruso I. Rehabilitation of walking with electromyographic
biofeedback in foot-drop after stroke. Stroke 1994;25:1189-92.

b) Kitap:
Getzen TE. Health economics: fundamentals of funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.

c) Kitap Bölümü:
Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology.
6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. p. 361-80.
Birden fazla editör varsa: editors.

d) Toplantıda Sunulan Makale:
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the
7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: NorthHolland; 1992. p. 1561-5.

e) Elektronik Formatta Makale:
Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995
1(1):[24 screens]. Available from:s URL:http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm.
Accessed
December 25, 1999.
f) Tez: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (thesis). St. Louis
(MO): Washington Univ; 1995.

5) Tablolar-Grafikler-Şekiller-Resimler
Tüm tablolar, grafikler veya şekiller ayrı bir kağıda basılmalıdır. Her birine metinde geçiş sırasına göre
numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka
açıklanmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı
ve metnin tekrarı olmamalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte
yollanmalıdır. Fotoğraflar parlak kağıda basılmalıdır. Çizimler profesyonellerce yapılmalı ve gri renkler
kullanılmamalıdır.

Özel Bölümler
1) Derlemeler:
Dergiye derlemeler editörler kurulu daveti ile kabul edilmektedir. Derginin ilgi alanına giren
derlemeler editörlerce değerlendirilir
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2) Olgu Sunumları:
Nadir görülen ve önemli deneyimler sunulmalıdır. Giriş, olgu ve tartışma bölümlerini içerir.

3) Editöre Mektuplar:
Bu dergide yayınlanmış makaleler hakkında yapılan değerlendirme yazılarıdır. Editör gönderilmiş
mektuplara yanıt isteyebilir. Metnin bölümleri yoktur.

4) Bilimsel Mektuplar:
Bu yazılar orijinal araştırma yapısında olmayan bilimsel ilgi uyandırabilen yeni fikir, buluş ve verilerin
sunulduğu ön bildirilerdir. Bu konuyla ilgili gelecekteki yayınlara merak uyandırmayı amaçlar. Metnin
bölümleri yoktur.

5) Eğitim Yazıları:
Bu kategoride otörler konulardaki güncel bilgileri özetlerler.

6) Yazışma
Tüm yazışmalar dergi editörlüğünün aşağıda bulunan posta veya e-posta adresine yapılabilir.

Sorumlu Müdür
Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR

Yazı İşleri Sorumlusu/Editör
Doç.Dr. Mehmet Öztürk
E-posta: iumozturk@istanbul.edu.tr
Adres: İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü
Spor Bilimleri Fakültesi /İSTANBUL
Tel.: +90 212 473 70 70/18750
Faks: +90 212 473 72 79
Fakülte İnternet Sayfası: http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/
Dergi İnternet Sayfası: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuspor/index

