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AMAÇ VE KAPSAM
Türk Osteoporoz Dergisi, Türkiye Osteoporoz Derneği’nin süreli yayın organı
olup, osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları içerikli, yayın dili Türkçe ve
İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan
uluslararası, periyodik bir dergidir. Türk Osteoporoz Dergisi, Nisan, Ağustos ve
Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı çıkar.
Türk Osteoporoz Degisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve
osteoporoz konusunda özgün bir periyodik olarak klinik ve bilimsel açıdan en
üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili
temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları,
orijinal görüntüler ve geniş fiziksel tıp, romatoloji, rehabilitasyon ve jinekoloji
kesimlerinin konular hakkındaki deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar
ve sosyal konulu yazılar yayınlamaktır.
Osteoporoz ve kemik hastalıklarına ilgi duyan birinci basamak tıp hizmeti
veren pratisyen hekim, iç hastalıkları, jinekoloji, romatoloji ve fiziksel tıp ve
rehabilitasyon uzmanlarının “bilmesi gerekli olanları” iyice saptayarak; bunları
Türk Osteoporoz Dergisi’nde bulmaları için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Türk Osteoporoz Dergisi, Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJ,
EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus,
Embase, Scopus, Proquest, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline Ulusal
Atıf İndeksi tarafından indekslenmektedir.

branşlarına mensup uzmanlara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Derginin tüm
sayılarına ücretsiz olarak www.osteoporozdunyasindan.com adresinden tam
metin ulaşılabilir. Dergiye abone olmak isteyen kişiler Türkiye Osteoporoz
Derneği’ne başvurmalıdır.
Adres: Ataköy 4. Kısım O/121 Blokları Kat: 3 Daire: 6 Bakırköy-İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 560 40 69 / +90 232 412 39 51
Faks: +90 212 560 40 79
Web Sayfası: www.turkosteoporozdergisi.org
E-posta: yesim.kirazli@ege.edu.tr

Açık Erişim Politikası

Materyal Sorumluluk Reddi

Derginin açık erişim politikası ‘Budapest Open Access Initiative(BOAI) kuralları
esas alınarak uygulanmaktadır.
Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet
aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir,
okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam
metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her
türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki
tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının
bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve
alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Türk Osteoporoz Dergisi yay›nlanan tüm yaz›larda görüﬂ ve raporlar yazar(lar)›n
görüﬂüdür ve Editör, Editöryel kurul ya da yay›nc›n›n görüﬂü de€ildir; Editör,
Editöryel kurul ve yay›nc› bu yaz›lar için herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

İzinler
Baskı izinleri için başvurular Editör ofisine yapılmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Yeşim Kirazlı
Adres: Ataköy 4. Kısım O/121 Blokları Kat: 3 Daire: 6 Bakırköy-İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 560 40 69 / +90 232 412 39 51
Faks: +90 212 560 40 79
Web Sayfası: www.turkosteoporozdergisi.org
E-posta: yesim.kirazli@ege.edu.tr

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi dergi sayfalar›nda ve www.turkosteoporozdergisi.org web
sayfas›nda yay›nlanmaktad›r.

Reklam
Reklam ile ilgili başvurular Yayınevi’ne yapılmalıdır.
Yayınevi: Galenos Yayınevi
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21/1 34093 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
Web Sayfası: www.galenos.com.tr
E-posta: info@galenos.com.tr

Abone İşlemleri
Türk Osteoporoz Dergisi, ülkemizde görev yapan fiziksel tıp ve rehabilitasyon
uzmanlarına, akademisyenlerine ve osteoporoz’a ilgi duyan diğer tüm tıp

Dergimizde Asitsiz Kağıt Kullanılmaktadır.
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AIMS AND SCOPE
Turkish Journal Of Osteoporosis is the regular publishing organ of the Turkish
Osteoporosis Society. This periodical journal covers osteoporosis and metabolic
bone diseases subjects. It is a periodic international journal, published in
Turkish and English languages and is independent, being based on peerreview principles. The journal is published 3 times per year (April, August and
December).
The aim of the journal “Turkish Journal Of Osteoporosis” is to continuously
publish original research papers of the highest scientific and clinical values
specifically on osteoporosis, on an international level. Additionally, reviews on
basic developments in education, editorial short notes, case reports, original
views, letters from the fields of physical medicine, rheumatology, rehabilitation,
gynaecology containing experiences and comments as well as social subjects
are published.
Thing that must be known’ subjects for general practitioners giving first
line medical service who are interested in osteoporosis and metabolic bone
diseases, specialists in internal medicine, gynecology, rheumatology and
physiotherapy will be determined It will then be possible to make the necessary
adjustments to the journal “Turkish Journal Of Osteoporosis” according to
their needs.
Turkish Journal Of Osteoporosis is indexed by the Emerging Sources
Citation Index (ESCI), DOAJ, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning,
CINAHL, Index Copernicus, Proquest, TÜBİTAK/ULAKBİM, Turkish
Medline-National Cıtation Index.

medicine interested in osteoporosis. All published volumes can be reached
full text without fee through the web site www.osteoporozdunyasindan.
com. Those who wish to subscribe to the journal should apply to the Turkish
Osteoporosis Association.
Address: Ataköy 4. Kısım O/121 Blokları Kat: 3 Daire: 6 Bakırköy-İstanbul,
Turkey
Phone: +90 212 560 40 69 / +90 232 412 39 51
Fax: +90 212 560 40 79
Web Page: www.turkosteoporozdergisi.org
E-mail: yesim.kirazli@ege.edu.tr

Permissions
Applications for permission to publish should be made through the editorial
office.
Editor: Prof. Dr. Yeşim Kirazlı
Address: Ataköy 4. Kısım O/121 Blokları Kat: 3 Daire: 6 Bakırköy-İstanbul,
Turkey
Phone: +90 212 560 40 69 / +90 232 412 39 51
Fax: +90 212 560 40 79
Web Page: www.turkosteoporozdergisi.org
E-mail: yesim.kirazli@ege.edu.tr

Instructions for Authors
Instructions for authors are published in the journal and on the web pages
www.turkosteoporozdergisi.org

Open Access Policy
This journal provides immediate open access to its content on the principle
that making research freely available to the public supports a greater global
exchange of knowledge.
Open Access Policy is based on rules of Budapest Open Access Initiative(BOAI).
http://www.budapestopenaccessinitiative.org By “open access” to [peerreviewed research literature], we mean its free availability on the public
internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print,
search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing,
pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose,
without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from
gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and
distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give
authors control over the integrity of their work and the right to be properly
acknowledged and cited.

Denial of Responsibility
The author/s is responsible for all opinions in all articles published in the
Journal From the Osteoporosis World. They are not the opinions of the editor,
editorial board or the publisher. The editor, editorial board and publisher do
not accept any responsibility for the articles.

Advertisement
Applications concerning advertisement should be addressed to the publisher.
Publisher: Galenos Yayınevi Ltd. Tic. Şti
Address: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21/1 34093 İstanbul, Turkey
Phone: +90 212 621 99 25
Fax: +90 212 621 99 27
Web Page: www.galenos.com.tr
E-mail: info@galenos.com.tr

Subscription Issues
Turkish Journal Of Osteoporosis is sent free to physiotherapy specialists,
academicians in our country as well as other specialists in all branches of

Acid-free paper is used in our journal.
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YAZARLARA BİLGİ
Türk Osteporoz Dergisi, Türkiye Osteoporoz Derne€i’nin resmi yay›n organ›d›r.
Dergi, osteoporoz, metabolik kemik hastal›klar› ve rehabilitasyon alanlar›n› ilgilendiren tüm konulardaki
yaz›lar› yay›nlar. Dergide orijinal makalelerin d›ﬂ›nda derleme yaz›lar›, orijinal olgu sunumlar›, editöre
mektuplar, bilimsel mektuplar, e€itim yaz›lar›, yeni literatür özetleri ve gelecek kongre/toplant›
duyurular› da yay›nlan›r.
Dergide yay›nlanacak yaz›lar›n seçimine temel teﬂkil eden hakem heyeti, dergide belirtilen dan›ﬂmanlar
ve gerekirse yurt içi/d›ﬂ› otörler aras›ndan seçilir.
Yaz›larda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlü€ü ve Yaz›m K›lavuzu temel al›nmal›d›r. ‹ngilizce yaz›lan
yaz›lar özellikle desteklenmektedir.
Makaleletin format› ‘Uniform req›uirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals’
(http.//www.icmje.org) kurallar›na göre düzenlenmelidir.
Editör taraf›ndan, etik kurul onay› al›nmas› zorunlulu€u olan klinik araﬂt›rmalarda onay belgesi talep
edilecektir. ‹nsan üzerinde yap›lan deneysel araﬂt›rmalar›n bildirildi€i yaz›lar›n metnin içerisinde,
yazarlar›n bu araﬂt›rman›n prosedürünün sorumlu olan etik kurulun insan üzerine deney yap›lma
etik standartlar›na (kurumsal ve ulusal) ve 2013 y›l›nda revize edilen1964 Helsinki Deklarasyonuna
uyuldu€unu ve hastalar›n onaylar›n›n al›nd›€›n› belirtilmelidir. Hayvan üzerinde yap›lan deneysel
araﬂt›rmalarda, yazarlar yap›lan prosedürlerin hayvanlar haklar›na uygun oldu€unu belirtilip (Guide
for the care and use of laboratory animals.
www.nap.edu/catalog/5140html) ayr›ca etik kurulu onay›’n› al›nmal›d›r.
Yaz›lar›n içeri€inden ve kaynaklar›n do€rulu€undan yazarlar sorumludur.
Yazarlar, gönderdikleri çal›ﬂman›n baﬂka bir dergide yay›nlanmad›€› ve/veya yay›nlanmak üzere
incelemede olmad›€› konusunda garanti vermelidir. Daha önceki bilimsel toplant›larda 200 kelimeyi
geçmeyen özet sunumlar›n›n yay›nlar›, durumu belirtilmek koﬂulu ile kabul edilebilir.
Tüm yazarlar›n ç›kar çat›ﬂma olmad›€›n›, bilimsel katk› ve sorumluluklar›n› bildiren toplu imza ile
yay›na kat›lmal›d›r.
Tüm yaz›lar, editör ve ilgili editör yard›mc›lar› ile en az üç dan›ﬂman hakem taraf›ndan incelenir.
Yazarlar, yay›na kabul edilen yaz›larda, metinde temel de€iﬂiklik yapmamak kayd› ile editör ve
yard›mc›lar›n›n düzeltme yapmalar›n› kabul etmiﬂ olmal›d›rlar.

kullan›lacak literatürün, yazarlar›n bulgular› ile direkt iliﬂkili olmas›na dikkat edilmelidir.
Teﬂekkür mümkün oldu€unca k›sa tutulmal›d›r. Çal›ﬂma için bir destek verilmiﬂse bu bölümde söz
edilmelidir.
Çalışmanın kısıtlılıkları başlığı altında çalışma sürecinde yapılamayanlar ile sınırları ifade edilmeli ve
gelecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmalıdır.
Sonuç başlığı altında çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.
Metinde fazla k›saltma kullanmaktan kaç›n›lmal›d›r. Tüm k›salt›lacak terimler metinde ilk geçti€i yerde
parantez içinde belirtilmelidir. Özette ve metinde yap›lan k›saltmalar birbirinden ba€›ms›z olarak ele
al›nmal›d›r. Özet bölümünde k›saltmas› yap›lan kelimeler, metinde ilk geçti€i yerde tekrar uzun ﬂekilleri
ile yaz›l›p k›salt›lmal›d›rlar.
4) Kaynaklar
Kaynaklar›n gerçekli€inden yazarlar sorumludur.
Kaynaklar metinde geçiﬂ s›ras›na göre numaraland›r›lmal›d›r. Kullan›lan kaynaklar metinde parantez
içinde belirtilmelidir.
Kiﬂisel görüﬂmeler, yay›nlanmam›ﬂ veriler ve henüz yay›nlanmam›ﬂ çal›ﬂmalar bu bölümde de€il, metin
içinde ﬂu ﬂekilde verilmelidir: (isim(ler), yay›nlanmam›ﬂ veri, 19..).
Kaynaklar listesi makale metninin sonunda ayr› bir sayfaya yaz›lmal›d›r. Alt›dan fazla yazar›n yer
ald›€› kaynaklarda 6. isimden sonraki yazarlar için “et al” (“ve ark”) k›saltmas› kullan›lmal›d›r. Dergi
isimlerinin k›saltmalar› Index Medicus’taki stile uygun olarak yap›l›r. Tüm referanslar Vancouver
sistemine göre aﬂa€›daki ﬂekilde yaz›lmal›d›r.
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) Toplant›da 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: North-Holland;
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-ﬂekiller-resimler
Tüm tablolar, grafikler veya ﬂekiller ayr› bir ka€›da bas›lmal›d›r. Her birine metinde geçiﬂ s›ras›na
göre numara verilmeli ve k›sa birer baﬂl›k yaz›lmal›d›r. Kullan›lan k›saltmalar alt k›s›mda mutlaka
aç›klanmal›d›r. Özellikle tablolar metni aç›klay›c› ve kolay anlaﬂ›l›r hale getirme amac› ile haz›rlanmal›
ve metnin tekrar› olmamal›d›r. Baﬂka bir yay›ndan al›nt› yap›l›yorsa yaz›l› bask› izni birlikte
yollanmal›d›r. Foto€raflar parlak ka€›da bas›lmal›d›r. Çizimler profesyonellerce yap›lmal› ve gri renkler
kullan›lmamal›d›r.

Genel Kurallar
Yaz›lar sadece “online” olarak kabul edilmektedir. Yazarlar›n makale gönderebilmesi için Journal
Agent web sayfas›na (www.journalagent.com/osteoporoz) kay›t olup ﬂifre almalar› gereklidir. Bu
sistem on-line yaz› gönderilmesine ve de€erlendirilmesine olanak tan›maktad›r.
Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE-www.icmje.org, Index Medicus (Medline/PubMed) ve
Ulakbim-Türk T›p Dizini kurallar›na uygun olarak sisteme al›nmakta ve arﬂivlenmektedir. Yay›na kabul
edilmeyen yaz›lar, sanatsal resimler hariç geriye yollanmaz.
Yaz›n›n tümünün 5000 kelimeden az olmas› gerekmektedir. ‹lk sayfa hariç tüm yaz›lar›n sa€ üst
köﬂelerinde sayfa numaralar› bulunmal›d›r. Yaz›da, konunun anlaﬂ›lmas›nda gerekli olan say›da ve
içerikte tablo ve ﬂekil bulunmal›d›r.
Baﬂl›k sayfas›, kaynaklar, ﬂekiller ve tablolar ile ilgili kurallar bu dergide bas›lan tüm yay›n türleri için
geçerlidir.
Orijinal Makaleler
1) Baﬂl›k Sayfas› (Sayfa 1)
Yaz› baﬂl›€›n›n, yazar(lar)›n bilgilerinin, anahtar kelimelerin ve k›sa baﬂl›klar›n yer ald›€› ilk sayfad›r.
Türkçe yaz›larda, yaz›n›n ‹ngilizce baﬂl›€› da mutlaka yer almal›d›r; yabanc› dildeki yay›nlarda ise
yaz›n›n Türkçe baﬂl›€› da bulunmal›d›r. Türkçe ve ‹ngilizce anahtar sözcükler ve k›sa baﬂl›k da baﬂl›k
sayfas›nda yer almal›d›r.
Yazarlar›n isimleri, hangi kurumda çal›ﬂt›klar› ve aç›k adresleri belirtilmelidir. Yaz›ﬂmalar›n yap›laca€›
yazar›n adresi de ayr›ca aç›k olarak belirtilmelidir. Yazarlarla iletiﬂimde öncelikle e-posta adresi
kullan›laca€›ndan, yaz›ﬂmalar›n yap›laca€› yazara ait e-posta adresi belirtilmelidir. Buna ek olarak
telefon ve faks numaralar› da bildirilmelidir.
Çal›ﬂma herhangi bir bilimsel toplant›da önceden bildirilen koﬂullarda tebli€ edilmiﬂ ya da özeti
yay›nlanm›ﬂ ise bu sayfada konu ile ilgili aç›klama yap›lmal›d›r.
Yine bu sayfada, dergiye gönderilen yaz› ile ilgili herhangi bir kuruluﬂun deste€i sa€lanm›ﬂsa
belirtilmelidir.
2) Özet (Sayfa 2)
‹kinci sayfada yaz›n›n Türkçe ve ‹ngilizce özetleri (her biri için en fazla 200 sözcük) ile anahtar
sözcükler belirtilmelidir.
Özet bölümü; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ﬂeklinde alt baﬂl›klarla düzenlenir. Derleme,
vaka takdimi ve e€itim yaz›lar›nda özet bölümü alt baﬂl›klara ayr›lmaz. Bunlarda özet bölümü, 200
kelimeyi geçmeyecek ﬂekilde amaçlar, bulgular ve sonuç cümlelerini içermelidir.
Özet bölümünde kaynaklar gösterilmemelidir. Özet bölümünde k›saltmalardan mümkün oldu€unca
kaç›n›lmal›d›r. Yap›lacak k›saltmalar metindekilerden ba€›ms›z olarak ele al›nmal›d›r.
3) Metin (Özetin uzunlu€una göre Sayfa 3 veya 4’den baﬂlayarak)
Genel Kurallar bölümüne uyunuz.
Metinde ana baﬂl›klar ﬂunlard›r: Giriﬂ, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tart›ﬂma.
Giriﬂ bölümü çal›ﬂman›n mant›€› ve konunun geçmiﬂi ile ilgili bilgiler içermelidir. Çal›ﬂman›n sonuçlar›
giriﬂ bölümünde tart›ﬂ›lmamal›d›r.
Gereç ve yöntem bölümü çal›ﬂman›n tekrar edilebilmesi için yeterli ayr›nt›lar içermelidir. Kullan›lan
istatistik yöntemler aç›k olarak belirtilmelidir.
Bulgular bölümü de çal›ﬂman›n tekrar edilebilmesine yetecek ayr›nt›lar› içermelidir.
Tart›ﬂma bölümünde, elde edilen bulgular›n do€ru ve ayr›nt›l› bir yorumu verilmelidir. Bu bölümde

Özel Bölümler
1) Derlemeler:
Derginin ilgi alan›na giren tüm derlemeler editörlerce de€erlendirilir; editörler ayr›ca konusunda
uzman ve deneyimli otoritelerden dergi için derleme talebinde bulunabilir.
2) Olgu Sunumlar›:
Nadir görülen ve önemli klinik deneyimler sunulmal›d›r. Giriﬂ, olgu ve tart›ﬂma bölümlerini içerir.
3) Editöre Mektuplar:
Bu dergide yay›nlanm›ﬂ makaleler hakk›nda yap›lan de€erlendirme yaz›lar›d›r. Editör gönderilmiﬂ
mektuplara yan›t isteyebilir. Metnin bölümleri yoktur.
4) Bilimsel Mektuplar:
Bu yaz›lar orijinal araﬂt›rma yap›s›nda olmayan bilimsel ilgi uyand›rabilen yeni fikir, buluﬂ ve verilerin
sunuldu€u ön bildirilerdir. Bu konuyla ilgili gelecekteki yay›nlara merak uyand›rmay› amaçlar. Metnin
bölümleri yoktur.
5) E€itim Yaz›lar›:
Bu kategoride otörler osteoporoz, metabolik kemik hastal›klar› ve rehabilitasyon konular›ndaki güncel
bilgileri özetlerler.
Yaz›ﬂma
Tüm yaz›ﬂmalar dergi editörlü€ünün aﬂa€›da bulunan posta veya e-posta adresine yap›labilir.
Adres:
Türkiye Osteoporoz Derne€i
Ataköy 4. K›s›m O-121 Bloklar›, K: 3, D: 6 Bak›rköy-‹stanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 560 40 69 - +90 232 412 39 51 Faks: +90 212 560 40 79
E-posta: yesim.kirazli@ege.edu.tr

A-V

TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
The ‘Turkish Journal of Osteoporosis’ is an official journal of the Turkish Society of Osteoporosis.
An additional supplement is also published on the occasion of the National Osteoporosis Congress.
The Journal publishes papers on all aspects of osteoporosis, metabolic bone diseases and its
rehabilitation. In addition to original articles, review articles, original case reports, letters to the editor,
scientific letters, educational articles, abstracts from new literature and announcements of future
congresses and meetings are also published.
The scientific board guiding the selection of the papers to be published in the journal is consisted of
the elected experts of the journal and from national and international authorities.
Turkish Language Institution dictionary and orthography guide should be taken as basis for literary
language. Papers written in English language are particularly supported and encouraged.
Manuscript format should be in accordance with Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals available at http://www.icmje.org/.
Ethical committee approval may be requested by the editors for publication of clinical research
studies. Authors should indicate in the manuscript that the procedures followed were in accordance
with the ethical standards of the responsible committee on human experimentation (institutional and
national) and with the Helsinki Declaration of 1964, revised 2013 and that the informed consent of
patients was taken. In experimental animal studies, the authors should indicate that the procedures
followed were in accordance with animal rights (Guide for the care and use of laboratory animals.
www.nap.edu/catalog/5140.html) and obtain approval of the ethics committee.
Authors are responsible for the contents of the manuscript and accuracy of the references.
The authors have to certify that their manuscript has not been published and/ or is under consideration
for publication in any other periodical. Only those data presented at scientific meetings in form of
abstracts could be accepted for consideration if notification of the scientific conference is made. The
signed statement on absence of conflict of interests, scientific contributions and responsibilities of
all authors is required.
All manuscripts are reviewed by editor, related associate editor and at least three experts/referees.
The authors of the accepted manuscript for publication have to accept that the editor and the
associate editors are authorized to make corrections without changing the main text of the paper.

Results should also be given in detail to allow the reproduction of the study.
Discussion section should provide a thorough interpretation of the results. It is recommended that
citations should be restricted to those which relate to the findings of the authors.
Acknowledgements should be as brief as possible. Any grant that requires acknowledgement should
be mentioned.
Study Limitations should be detailed. In addition, an evaluation of the implications of the obtained
findings/results for future research should be outlined.
Conclusion of the study should be highlighted.
The excessive use of abbreviations is to be avoided. All abbreviations should be defined when first
used by placing them in brackets after the full term. Abbreviations made in the abstract and text
are separately taken into consideration. Abbreviations of the full terms that are made in the abstract
must be re-abbreviated after the same full term in the text.
4) References
Accuracy of reference data is the author’s responsibility.
References should be numbered according to the consecutive citation in the text. References should
be indicated by parenthesis in the text.
The reference list should be typed on a separate page at the end of the manuscript and if there
are more than 6 authors, the rest should be written as ‘et al’. Journal titles should be abbreviated
according to the style used in the Index Medicus. All the references should be written according to
the Vancouver system as follows:
a) Standard journal article:
Intiso D, Santilli V, Grasso MG, Rossi R, Caruso I. Rehabilitation of walking with electromyographic
biofeedback in foot-drop after stroke. Stroke 1994;25(6):1189-92.
b) Book:
Getzen TE. Health economics: fundamentals of funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.
c) Chapter of a book:
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.
If more than one editor: editors.
d) Conference Papers:
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: North-Holland;
1992. p. 1561-5.
e) Journal on the Internet:
Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 1(1):[24
screens]. Available from:URL:http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. Accessed December 25, 1999.
f) Thesis
Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (thesis). St. Louis (MO):
Washington Univ; 1995.
5) Tables, graphics, figures, and pictures
All tables, graphics or figures should be presented on a separate sheet. All should be numbered
consecutively and a brief descriptive caption should be given. Used abbreviations should be explained
further in the figure’s legend. Especially, the text of tables should be easily understandable and
should not repeat the data of the main text. Illustrations that already published are only acceptable
if supplied by permission of authors for publication. Photographs should be printed on glossy paper.

General Guidelines
Manuscripts can only be submitted electronically through the web site www.JournalAgent.com/
osteoporoz after creating an account. This system allows online submission and review.
The manuscripts are archived according to ICMJE- www.icmje.org, Index Medicus (Medline/ PubMed)
and Ulakbim- Turkish Medicine Index Rules. Rejected manuscripts, except artwork are not returned.
Manuscript should not exceed 5000 words. All pages of manuscript should be numbered at right
top corner except the title page. In order to be comprehensible, papers should include a sufficient
number of tables and figures.
The style for title page, references, figures and tables should be unique for all kind of articles
published in this journal.
Original Articles
1) Title Page (Page 1)
This page should include the Turkish and English titles of the manuscript, affiliation of author(s), key
words and running titles.
The English title should take place in the title page. Likely, Turkish title should be mentioned for
articles in foreign language. Turkish and English key words and running titles should also be included
in the title page.
The names and full postal addresses of authors and the corresponding author should be indicated
separately. Especially as e-mail addresses will be used for communication, e-mail address of the
corresponding author should be stated. In addition, telephone and fax numbers must be notified.
If the content of the paper has been presented before, the date and place of the conference should
be denoted.
If there are any grants and other financial supports by any institutions or firms for the study,
information must be provided by the authors.
2) Summary (Page 2)
In the second page, Turkish and English summaries of the manuscript (maximum 200 words for
each), and the key words should take place.
The summary consists of the following sections separately: Objective, Materials and Methods,
Results, Conclusion. Separate sections are not used in the summaries for the review articles, case
reports and educational articles. For these articles, the summaries should not exceed 200 words and
briefly present the scope and aims of the study, describe the salient findings and give the conclusions.
The references should not be cited in the summary section. As far as possible, use of abbreviations
are to be avoided. If any abbreviations are used, they must be taken into consideration independently
of the abbreviations used in the text.
3) Text (According to the length of the summaries Page 3 or 4 and etc.)
Please follow the instructions in “general guidelines.”
The typical main headings of the text are as follows: Introduction, Materials and Methods, Results,
Discussion.
The introduction part should include the rationale for investigation and the background of the
present study. Results of the present study should not be discussed in this part.
Materials and methods section should be presented in sufficient detail to permit the repetition of the
work. The statistical tests used should be stated.

Special Contributions
1) Reviews:
The reviews within the scope of the journal will be taken into consideration by the editors; also the
editors may solicit a review related to the scope of the journal from any authorized person in the
field.
2) Case reports:
Case reports should present important and unique clinical experience or have educational value. It
has to consists of the following parts: Introduction, case, discussion.
3) Letters to the editor:
Views about articles published in this journal. The editor invites responses to letters as appropriate.
Letters may be shortened or edited. There are no separate sections in the text.
4) Scientific letters:
These are preliminary reports presenting new ideas, inventions or findings of scientific interest that
do not constitute original research. They aim to determine possible interest to future articles related
to this topic. There are no separate sections in the text.
5) Educational articles:
In this category, authors summarize the present state of knowledge regarding physical medicine,
rheumatology and rehabilitation.
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Editörden / Editorial
Değerli Meslektaşlarım,
Dünya Osteoporoz Kongresi 23-26 Mart 2017 tarihleri arasında Floransa - İtalya’da gerçekleştirilmiştir. Bu kongre kapsamında
osteoporoz ve osteoartrit hastalıklarının engellenmesi ve tedavisi konusunda yeni veriler paylaşılmıştır. Romosuzamab
ve abaloparatidin osteoporoz tedavisi konusunda onay alacak ilk ilaçlar olabileceği ve daha yeni ajanlara yönelik uygun
klinik çalışmaların olmaması nedeniyle şu anda mevcut olan ajanların tedavi için bir süre daha seçilmeye devam edileceği
vurgulanmıştır.
Kongre kapsamında Ulusal Osteoporoz Dernekleri Köyü’nde Türkiye Osteoporoz Derneği adına stant kurularak derneğimizin
2016-2017 yılındaki aktiviteleri sergilenmiştir. Ayrıca derneğimiz adına gerçekleştirilen bir panelde ülkemize ait hem
postmenapozal, hem de erkek osteoporozuyla ilgili veriler sunulmuştur.
Kongre ardından 28 Nisan 2017 tarihinde Food and Drug Administration abaloparatid’e kırık riski yüksek kişilerde; daha
önce osteoporotik kırığı olan, multipl kırık risk faktörleri olan veya diğer osteoporoz tedavilerinin başarısız olduğu ya da tolere
edilemeyenlerde postmenapozal kadınların tedavisinde yeni bir osteoanabolik ajan olarak onay vermiştir. Günlük subkutan
enjeksiyon olarak verildiğinde ilacın ACTIVE çalışmasında yeni vertebral ve non-vertebral kırıkları plaseboyla karşılaştırıldığında
%86 ve %43 azalttığı gösterilmiştir.
Osteoporoz yeterince tanı konamayan ve gerektiği kadar tedavi edilemeyen çok önemli bir toplum sağlığı sorunudur.
International Osteoporosis Society (IOF) frajilite kırıkları olmayan bir dünya için harekete geçerek, IOF Global Hasta Bülteni’ni
(Global Patient Charter) oluşturmuş ve bunu tüm dünyada yaygın olarak imzaya sunmuştur. Amaç osteoporoz hastalığına
dikkat çekerek hastaların risklerini öğrenmek için hekime başvurmalarını, sağlık görevlilerinin doğru değerlendirme ve tedavi
ile toplum sağlığını korumalarını, sağlık otoriterilerinin ve devletlerin (Fracture Liaison Service) koordine edilmiş bakım
merkezlerinin kurulması için eyleme geçmesini sağlamaktır. Siz değerli meslektaşlarımızın da IOF web sayfasına girerek bu
bülteni imzalaması bu sessiz hastalığın profilinin güçlendirilmesinde yararlı olacaktır.
Hastalıkların engellenmesi ve tedavisinde biz hekimlere yol gösteren kılavuzlar osteoporoz hastalığı için de çok önemlidir.
Bu konudaki son kılavuzlar Amerikan Klinik Endokrinologlar Birliği ve Amerikan Endokrinoloji Koleji tarafından oluşturulan
klinik pratik kılavuzu [AACE/ACE Postmenopausal Osteoporosis CPG, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 4)] ve İngiltere Ulusal
Osteoporoz Kılavuz Grubu’nun 2017 [Archives of Osteoporosis (2017; http://link.springer.com/article/10.1007/s11657017-0324-5] güncellemesidir.
Türkiye Osteoporoz Derneği olarak 25-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceğimiz “6. Ulusal Osteoporoz
Kongresi”ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ulusal ve uluslararası katılım ve Uluslararası Osteoporoz
Vakfı desteği ile gerçekleşecek olan bu kongre Antalya-Belek’te konumlanmış olan “Regnum Carya” otelinde yapılacaktır.
Sadece osteoporoz değil, aynı zamanda osteoartrit, sarkopeni gibi kas iskelet sistemi hastalıklarının ele alınacağı bu kongreye
bildiri ile katılımınızı ve gene aynı konuları içeren araştırmalarla dergimize desteğinizin devamını rica eder; en içten sevgi ve
saygılarımı sunarım.
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