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Genel Bilgiler  

Journal of Human Rhythm uluslararası bir dergidir. Gözlemsel çalışmalar, deneysel araştırmalar, klinik araştırmalar,  vaka raporları, Tıptaki 

simgeler, uzman konsültasyonları, editöre mektup ve incelemeler de dahil olmak üzere tıbbın tüm alanlarından orijinal, hakemli dergileri üç 

ayda bir yayımlanır.  

Journal of Human Rhythm’e gönderilen makaleler başka bir yere sunulmamalıdır. Tüm yazıların yayınlanmadan önce ayrıntılı bir dil ve 

biçim kontrolü yapılmıştır. Eğer yazılar yazarlara bilgi için uygun değilse ve aynı zamanda dil düzenlemeye ihtiyaç duyarsa, ilgili yazara geri 

gönderilir. İnsan vücudu üzerindeki fizyoloji inceleyen, mevsimsel ve diğer ritmik değişikliklerin organ sistemlerine etkilerini içeren yazılar 

öncelikle kabul edilmektedir.  

Dergiye gönderilen tüm yazılar, 6 haftada karara varılır.  

Yeni ve düzeltilmiş yazılar ve yazı işleri bürosuna yazışmalar için adres:  

Makale Ofisi - İnsan Ritim Dergisi  

Editör Şef: Ramazan AKDEMİR - Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Kat: 4, Korucuk, Adapazarı, Sakarya, 54290, Türkiye.  

İletişim: manuscriptjhr@gmail.com  

ISSN: - Ek. ISSN: 2149-455X  

Etik İnsanları ilgilendiren tüm çalışmalar, çalışmanın yapıldığı yerdeki etik kurullarının onayına ve tüm kişilerin bilgilendirilmiş onamlarına 

ihtiyaç duyar.  

Dergi Makale Bölümleri  

Editörden: Editör 1.500 kelimeyle ve 20 referansla sınırlıdır ve yayınlanan verilere dayanarak yazarın kararını verir.  

Orijinal Araştırma Yazısı: Orijinal veya klinik bilimsel bulguları bildiren makale 4.000 kelimeyi, altı şekil veya tabloyu geçmemeli ve 

40’dan fazla referans içermemelidir. Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Tüm özetler amaç, materyal ve method ve sonuç 

olarak yapılandırılmalıdır.  

Uzman Danışmanlığı: Bu, bir öğretim amacı ile yazılmış ve hastanın klinik karar verme ve tedavisi ile ilgili açık görüşler sunan vaka 

raporudur. Orijinal bilimsel makalelerin gerekliliklerine uymalıdır.  

Görüş: Yazarın herhangi bir konu, prosedür veya tedavide speküle edileceği şekilde editörler kadar yer verilen görüşlerdir.  

Vaka Raporları: Klinik uygulamayla ilgili belirli noktaları gösteren ve tartışan vaka raporları yayınlanacaktır. Makaleler resim gibi 

herhangi bir kanıt içermez veya benzeri raporlar yayınlanmaz. Olgu sunumlarında en fazla üç yazar, 1,500 kelime, 10 referans ve 2 rakam ve 

/ veya tablo bulunmalıdır. Bir özet (150 kelimeye kadar) sağlanmalıdır.  

Makale İncelemeler: Makaleleri, alanında uzman kişiler tarafından tartışılan genel tıbbi bir sorunla ilgilidir. Konu, geniş bir okuyucu 

kitlesine ilgi duymalı ve önemli tıbbi sonuçları içermelidir. Yazarlar konuyu tarihsel bir perspektiften ele almalı, ancak incelemenin 

kapsadığı alanda son gelişmelere öncelik vermelidir.  

Tıpta Görüntüleme: Bu kategori, elektrokardiyogramlar, ekokardiyogramlar, x ışınları, taramalar veya patoloji örnekleri gibi açıklayıcı 

tıbbi görüntüler içindir. Resim, en fazla 250 kelime olmalıdır.  

Editöre Mektup: Journal of Human Rhythm, son altı ay içerisindeki mektupları kabul eder. Mektuplar çift aralıkla yazılmalı ve 600 

kelimeyi ve altı referans uzunluğunu geçmemelidir. Bütün yazarlar mektubu imzalamalıdır.  

Kitap Eleştirileri: Journal of Human Rhythm tıp alanındaki seçili kitapları inceler. Kitap rewievları yazar tarafından Journal of Human 

Rhythm Editorial Office’e gönderilmelidir.  

Makale hazırlama: Tüm yazılar, http://www.icmje.org/ adresinde (Ekim 2004’de güncellenir) bulunan Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri 

Kurulu tarafından “Biyomedikal Dergilere Sunulan Yazıların Tekdüzen Gereksinimleri” nde açıklanan şekilde hazırlanmalı ve sunulmalıdır. 

Buna ek olarak, yazarlar sistematik incelemeler ve meta-analiz raporlarını hazırlarken PRISMA Beyanına (http:// www.prisma-

mailto:manuscriptjhr@gmail.com
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statement.org) danışmalıdırlar ve CONSORT Bildirgesi (http://www.consort-statement.org) randomize kontrollü çalışmaların raporlarının 

hazırlanmasında kullanılmaktadır.  

Metin, referanslar, fi gürler, görüntüler ve tablolar dahil olmak üzere tüm yazılar İngilizce / Türkçe olarak 1 kopyasını e-posta adresine 

gönderilmelidir. İngilizce yazılar için Türkçe özet ve Türkçe yazılar için İngilizce özet gerekmektedir.  

Makale, iki taraflı, her iki tarafa en az 2.5 cm kenar boşluğu ile klavye ile yazılmış olmalıdır. Makaleler, (1) başlık sayfası, (2) özet (veya 

vaka raporları için özet), (3) metin, (4) uygun alıntılar alındığında, (5) tartışılan konular, (6) referanslar, (7) ) başlıkları ve şekiller olan 

tablolar ve rakamlar.  

Yazarlık ve Telif Hakkı: Yazarlar, yazar olarak listelenen tüm kişilerin yazılarını hazırlamaya katkıda bulunduklarını ve listelenen 

yazarlardan başka hiçbir kişi veya kişinin hazırlanmasında önemli katkıda bulunmadığını şart koşan, tüm yazarlar tarafından imzalanmış ayrı 

bir kapsam mektubu sunmalıdır. Yazarlar, yayına kabul edilen makalelerin telif hakkı Canadian Society for Clinical İnvestigation’a 

aktarılmalıdır. Yayınlanan makalelerin giriş mektubu önceden basılmış materyal veya konuyu açıklayan örnekleri tanımlamaya izin veren 

kelimeleri içermelidir. Giriş yazısı, basım masrafl arının kabul edildiğini kabul etmeli, üç (3) yorumcu önermeli ve telif hakkının CIM’e 

imzalandığına dair anlayışa sahip olduğunu kabul etmelidir. Klinik Araştırmalar Etik kurula uygun olmayan insanlar üzerinde yapılacak olan 

klinik çalışma yayına kabul edilmeyecektir. Hayvanlar üzerinde yapılacak olan çalışmalar hayvan etik kurulundan geçmeden yayınlanamaz.  

Özerklik ve gizlilik: Hastaların onamı alınmadan özeli ifşa edilmemelidir. Hastanın adı ve dosya numarası gibi kimlik bilgileri yazılmamalı, 

fotoğraf ve soy ağacı gibi bilgiler tıbbi gereklilik olsa dahi hasta veya velisinin onamı olmadıkça basılmamalıdır. Aydınlatılmış onamda hasta 

ile ilgili bilgilerin basılmasının onayı yer almalıdır.  

Başlık Sayfası (Sayfa 1, ancak numara verme): Başlık sayfası 50 karakterden daha kısa bir kısa başlık, yazarların tam ve soyadları, 

ünvanları, çalıştıkları hastaneler ve akademik ünvanları içermelidir. Yazışmalar için adres değişikliği olmuşsa son adreste yazarın tam adı, 

adresi, telefon, faks numarası ve e-posta adresi yeniden yazışma adresine gönderilmelidir.  

Sonraki Başlıklar: Sonraki başlıklar 2-6 kelime arasında ilk sayfada olmalıdır. ÖZET (Sayfa 2) Orijinal bilimsel makalelerin yazarları, 

aşağıdaki başlıklar altında en fazla 250 kelimeden oluşan bir özet sunmalıdır: Amaç (çalışma gerekçesini açıklayın), Yöntemler ve Sonuçlar 

(yöntemlerin kısa açıklaması ve önemli sonuçların sunulması), Tartışma (konu ile ilgili bilgileri destekleyen iddialar).  

Abstract (Page 2): Olgu sunumları, ana noktaları 150 kelimeyle özetleyen bir özet oluşturmaktadır. Özette referans kullanmayın ve 

kısaltmalar fazla sayıda kullanmayın. Anahtar Kelimeler: En fazla 6 anahtar kelime olmalıdır.  

Metin: Metin yeni bir sayfada başlamalı ve bölümler halinde düzenlenmelidir: Giriş, Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma. Kalın, küçük harf ve 

italik başlıklar kullanarak uygun başlıkları ve alt başlıkları yapılmalıdır. Metinde ilk kez belirtildiği üzere şekil ve tabloları sayısal sırayla 

gösteriniz (Şekil 1, Şekil 2, Tablo 1). İlaçlar için jenerik ismi kullanılmalıdır. Hastalara baş harfl eri ile değil numaralandırma (örneğin hasta 

4) ile adlandırılmalıdır. Kısaltmalar SI üniteleri ile tanımlanmalıdır. Kan basıncı mm Hg olarak verilmelidir. Makale sonuna referanstan önce 

ilaç, ödenek, ekipman desteklerinin ayrıntıları yazılmalıdır.  

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında fi kir ayrılığı varsa belirtilmeli yoksa “çıkar çatışması yoktur” yazısı eklenmelidir.  

Referanslar: Metin içindeki referanslar Kaynaklar metinde göründükleri gibi sıralı olarak numaralandırılmalıdır. Metindeki referans 

numaraları üst yazı olarak (parantez içermez) verilmelidir. Referans listesindeki referanslar Index Medicus’un Ulusal Tıp Kütüphanesi stiline 

göre süreli yayınların başlıklarını kısaltın. Her referansta her yazarın belirtilmesi gerekir. Yazarın baş harfl erinden sonra periyodları 

kullanmayın.  

Dergi Makaleleri – Örnek: Soyadı RS, Soyadı FW, Soyadı GR, Soyadı AJ. Makale başlığı. Kısaltılmış gazete başlığı 2008; 52: 228-34. 

Et.al’ı kullanın. referans dörtten fazla ada sahipse.  

Kitapta Bölüm – Örnek: Soyad SY. Bölüm başlığı. In: Soyadı MM, ed. Kitap başlığı. Yayınevi, Şehir, 2008: 228-34. Özet / tamamlayıcı - 

Örnek Soyadı R, Soyadı F. Makale başlığı (soyut). Kısaltılmış gazete başlığı 1996; 52 yardımcı 3:48.  
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Şekiller: Şekil açıklamaları, ayrı sayfalarda çift aralıklarla yazılmalıdır. Rakamlarda görünen kısaltmalar her şeklin sonunda yazılmalıdır. 

Daha önce basılan herhangi bir materyal için yayıncılardan yazılı izin alınmalıdır.  

Figürler: Figürler netlik için gerekli sayıyla sınırlandırılmalıdır. Resimler, tablolarda veya metinde verilen verileri taklit etmemelidir. Renkli 

olarak sunulan resimler renkli olarak basılacaktır.  

Tablolar: Tablolar açıklayıcı olmalıdır ve veriler metni tekrar etmeyecek şekilde eklemelidir. Tablolar, tablonun numarası ve başlığı 

tablonun üstünde ve açıklayıcı notlarla birlikte ayrı sayfalara çift aralıklarla yazılmalıdır. Tablonun numaraları Arabic olmalı ve metinde 

sırayla numaralandırılmalıdır. Tabloda kullanılan kısaltmalar dipnot edilmelidir ve alfabetik olarak açıklanmalıdır.  

Bütçe: Renkli yazdırma maliyetinin bir kısmı yazardan tahsil edilecektir. Yazarın maliyetleri, renk rakamlarının maliyeti ve yeniden 

yazdırma maliyetini içerir (asgari miktar elli tekrar baskıdır). Tekrarlayan basımlar için yazarlara fatura gönderilecektir. Sayfa ücreti yok.  

Basım Mektubu  

Makale sunumunun bir parçası olarak, eşlik eden bir mektupta şunları belirtmelidir:  

1. Çalışmanın tasarımı ve yürütülmesi tüm yazarlar tarafından gerçekleştirilmeli,  

2. Makale tüm yazarlar tarafından yazılmış, okunmuş ve onaylanmış olmalı,  

3. Bu materyal daha önce veya kısmen yayınlanmamış olması ve başka yerlerde yayınlanması düşünülmediği,  

4. Sayfa ücretlerinin kabul edildiğini kabul edildiği,  

5. Üç (3) yorumcu önerilmesi,  

6. Telif hakkının CIM’e imzalandığına dair bir anlayış olduğunun beyan edilmesi.  

7. Çalışma ve olası çıkar çatışmaları için maddi destek açıklanması gerekmektedir.  

 

Scope: Journal of Human Rhythm is an international journal. It publishes three months original, peer-reviewed articles from all areas of 

medicine Health Sciences including observational studies, experimental investigations, clinical trials, case reports, Images in Medicine, 

expert consults, letter to the editors and reviews. Papers submitted to Journal of Human Rhythm should not be submitted elsewhere. All 

manuscripts underwent a detailed language and format check before. If manuscript does not suitable for information for authors and also 

needs the language editing, sent back to the corresponding author. The manuscripts dealing with the biological rhythms in human body, 

effects of seasonal and other rhythmic changes on organs systems are preferentially accepted.  

All manuscripts submitted to the journal reach the final decision within 6 weeks.  

Address for new and revised manuscripts and correspondence to the editorial office:  

Editorial Office – Journal of Human Rhythm 

Editor-in Chief: Ramazan AKDEMIR – Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Kat:4, Korucuk, Adapazarı, Sakarya, 54290, Turkey.  

Contact: manuscriptjhr@gmail.com  

ISSN: - Suppl. ISSN: 2149-455X  
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