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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-
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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 numarala ndırma (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, I mages 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
Ethics: All Studies involving human subjects need their written local ethical committee approval where the study is performed and informed
consent from the all subjects.
Journal Article Categories
Edıtorıals: Editorials are limited to 1,500 words and 20 references and give the judgment of the writer based on published data.
Orıgınal Scıentıfıc Manuscrıpts: Manuscripts reporting original basic or clinical scientifi c fi ndings should not exceed 4,000 words, six fi
gures or tables, and have no more than 40 references. Authors should also provide Turkish and English a bstract of up to 250 words. All
abstracts must be structured as aim, material and methods, results and conclusion.
Expert Consults: It is a structured case report which was written a teaching purpose and make clear standpoints with regard to clinical
decision-making and treatment of the patient. It should conform to the requirements of original scientifi c papers.
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Vıewpoınts: Viewpoints are of the same length as editorials but are designed to let the author speculate on the value of any subject,
procedure or treatment.
Case Reports: Case reports will be published which illustrate and discuss particular points that are relevant to clinical practice. Manuscr ipts
do not include any proof such as image or similar reports will not be published. Case reports should have no more than three authors, 1,500
words, 10 references and 2 fi gures and/or tables. A summary (up to 150 words) should be supplied.
Revıew Artıcles: Review articles concern a general medical problem, which is discussed by experts in the fi eld. The topic should be of
interest to a large readership and have important medical implications. The authors should consider the subject from a histor ical perspective
but give priority to recent developments in the fi eld covered by the review.
Images In Medıcıne: This category is intended for illustrative Medical images such as electrocardiograms, echocardiograms, x rays, scans
or pathology specimens. The picture may be emphasized in a 250-word legend.
Letters To The Edıtor: Journal of Human Rhythm welcomes letters commenting on papers published in the journal in the previous six
months. Letters should be typed in double spacing and not exceed more than 600 words and six references in length. All author s should sign
the letter.
Book Revıews: Journal of Human Rhythm will review selected books in medicine. Authors interested in having a book reviewed should
send a copy to the Journal of Human Rhythm Editorial Office.
Manuscript preparation: All manuscripts must be prepared and submitted in the manner described in “Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” by the International Committee of Medical Journal Editors available at
http://www.icmje.org/ (updated October 2004). In addition, authors should consult the PRISMA Statement (http://www.prismastatement.org) when preparing reports of systematic reviews and meta-analyses and the CONSORT Statement (http://www.consortstatement. org) when preparing reports of randomized controlled trials. Submit 1 copy in English/Turkish of the entire manuscript including
text, references, fi gures, legends and tables via e-mail. English manuscripts must contain a Turkish abstract and Turkish manuscript should
contain an English structured abstract. The manuscript should be typewritten, double-spaced, with at least 2.5 cm margin on all sides.
Articles should be arranged as follows (1) title page, (2) abstract (or summary for case reports), (3) text, (4) when appropriate
acknowledgment, (5) confl ict of interest, (6) references, (7) tables and fi gures with titles and legends.
Authorship and Copyright: Authors must submit a separate Covering Letter, signed by all authors, stipulating that all persons listed as
authors have contributed to preparing the manuscript, and that no person or persons other than the authors listed have contributed signifi
cantly in its preparation. Authors will be asked to transfer copyright of articles accepted for publication to the Canadian Society for Clinical
Investigation. The Cover Letter of submitted manuscripts should be accompanied by letters granting permission to reproduce previously
published materials or to use illustrations that may identify subjects. The cover letter must acknowledge acceptance of page charges, suggest
three (3) reviewers, and acknowledge the understanding that copyright is being signed over to CIM. Manuscripts describing investigations
carried out in humans will not be accepted for publication unless the text states, at the beginning of the Methods section, t hat the study has
been approved by, and carried out according to the instructions of the author’s institutional Human Investigations or Ethics Committee.
Reports of investigations in animals will not be accepted for publication unless the text states that the author’s institutional Animal
Investigation Committee approved the study.
Privacy and Confidentiality: Patients have a right to privacy that should not be infringed without informed consent. Identifying
information, including patients’ names, initial, or hospital numbers should not be published in written description, photographs and pedigrees
unless the information is essential for scientifi c purposes and the patient (or parent or guardian) gives written informed consent for
publication. Informed consent for this purpose requires that a patient who is identifi able be shown the manuscript to be published.
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Tıtle Page (Page 1, but do not number): The title page should include a short title of less than 50 characters, the authors’ full fi rst and last
names, degree(s), hospital and academic affi liations. Under the heading, ‘’Address for correspondence’’, give the full name, address,
telephone, fax number and E-mail address of the corresponding author, and address for reprints if different from address for correspondence.
Runnıng Tıtle: A running head consisting of 2 to 6 words should be added on the fi rst page.
Abstract (Page 2): Authors of original scientifi c papers must supply a structured abstract of no more than 250 words under the following
headings: Aim (describe justifi cation of the study), Methods and Results (brief description of methods and presentation of signifi cant
results), Conclusions (make only claims that are supported by data in the paper). For case reports provide an unstructured ab stract
summarizing the main points in 150 words. Do not cite references in the abstract and limit the use of acronyms and abbreviations.
Keywords (Page 2): Supply up to 6 keywords.
Text: The text should begin on a new page and should be organized into sections: Introduction, Methods, Results, Discussion and
Conclusion. Provide appropriate headings and subheadings using the hierarchy of headings bold, small caps, and italic. Cite illustrations and
tables in numerical order (Fig. 1, Fig. 2, Table 1) as they are fi rst mentioned in the text. For drugs use the generic name. Patients must be
identifi ed by numbers (for example, patient 4), not by their initials. Abbreviations should be defi ned when they fi rst appear. Measurements
must be given in SI units. Blood pressure should be given in mm Hg. Put acknowledgments and details of support in the form of grants,
equipment, or drugs at the end of the text, before the references.
Conflıct Of Interest: All authors must explicitly mention any potential confl ict of interest. If there are no confl icts of interest, please insert
‘none declared’.
References: References in the text References must be numbered sequentially as they appear in the text. Reference numbers in the text must
be given as superscripts (without brackets). References in the reference list Abbreviate titles of periodicals according to the style of Index
Medicus, National Library of Medicine. All authors should be cited in each reference. Do not use periods after the author’s i nitials.
Journal Articles – Example: Surname RS, Surname FW, Surname GR, Surname AJ. Article title. Abbreviated journal title 2008; 52: 22834. Use et.al. if reference has more than four names.
Chapter in book – Example: Surname SY. Chapter title. In: Surname MM, ed. Book title. Publisher, City, 2008: 228-34.
Abstract/supplement – Example: Surname R, Surname F. Article title (abstract). Abbreviated journal title 1996; 52 suppl 3:48.
Illustratıons
Legends: Figure legends should be typed double spaced on separate sheets. Abbreviations appearing on the fi gures must be spelled out at
the end of each legend. Written permission from publishers for any material previously published must be submitted with the i nitial
manuscript.
Figures: Limit figures to the number necessary for clarity. Figures should not duplicate data given in tables or in the text. Figures submitted
in colour will be printed in colour. See ‘charges’.
Tables: Tables should be self-explanatory, and the data should supplement not duplicate the text. Tables should be typed double spaced on
separate sheets with the table number and title above the table and explanatory notes below. The table numbers should be Arabic and should
be numbered consecutively in order of appearance in the text. Abbreviations used in the table should be footnoted and explained in
alphabetical order.
Charges: Part of the cost of colour printing will be charged to the author. Author costs include cost of colour fi gures and cost of r eprints
(minimum quantity is fi fty reprints). A price list for reprints will be sent with the authors’ proof. There are no page charges.
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1. The design and conduct of the work was performed by all the authors,
2. The manuscript has been written, read, and approved by all the authors,
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