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AIMS AND SCOPE

AMAÇ VE KAPSAM

Bezmialem Science is an independent, unbiased, international online
journal that publishes articles in all branches of medicine in accordance
with the double-blind peer-review process. The print version of the journal is not available and it is only accessible at www.bezmialemscience.org. The manuscripts published on this web page can be read free of
charge and files can be downloaded in PDF format. Four issues are released per year, in January, April, July and October. Publication language is
Turkish and English.

Bezmialem Science, tıbbın tüm alanlarında, bağımsız, önyargısız ve çift-kör
hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan uluslararası elektronik bir dergidir. Baskısı yapılmayan dergi sadece www.bezmialemscience.org adresinden yayın yapmaktadır. Yayınlanan yazıların tam metinleri bu sayfadan ücretsiz olarak okunabilir ve PDF dosyaları indirilebilir. Ocak, Nisan, Temmuz
ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı halinde yayınlanmaktadır. Yayın
dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Bezmialem Science indexed in Web of Science-Emerging Sources Citation
Index, TUBITAK ULAKBIM TR Index, EBSCO, CINAHL.
The target population of this journal includes medical academicians, specialists, assistants, and medical students. The aim of the journal is to publish high-ranking original reseaches in basic and clinical sciences, reviews
covering contemporary literature about medical education and practice,
reports of rare cases, and manuscripts that would contribute to continuous medical education.
Management of the editorial processes and pursued ethical policies are in
accordance with the criteria of International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council
of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE)
and Committee on Publication Ethics (COPE).
All manuscripts should be submitted over the web page at www.bezmialemscience.org. Instructions for authors, technical issues, and other necessary forms can be accessed over this web page. Authors are responsible
for all content of the manuscripts.
All expenses of the Bezmialem Science are covered by Bezmialem Vakif
University. Advertisements are welcomed for publication on the web
page and all applications in this respect should be made to AVES.
Bezmialem Vakif University owns the royalty and national and international copyright of all content published in the journal. Other than providing
reference to scientific material, permission should be obtained from Bezmialem Vakif University for electronic submission, printing, distribution,
any kind of reproduction and reutilization of the materials in electronic
format or as printed media.

Editor: Prof. Dr. Adem Akçakaya
Address : Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı, Vatan
Caddesi 34093 Fatih, Istanbul
Phone: +90 (212) 453 17 00
Fax: +90 (212) 533 68 55
E-mail: info@bezmialemscience.org
Publishing House: AVES
Address: Büyükdere Cad. No: 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
Phone: +90 (212) 217 17 00
Fax: +90 (212) 217 22 92
E-mail: info@avesyayincilik.com
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Bezmialem Science Web of Science-Emerging Sources Citation Index,
TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CINAHL tarafından indekslenmektedir.
Hedef kitlesi tıp akademisyenleri, uzman hekimler, asistanlar ve tıp öğrencileri olan derginin amacı; temel ve klinik bilimlerle ilgili üst düzey özgün
araştırmaları, tıp eğitimi ve pratiğiyle ilgili en güncel literatürü kapsayan
derlemeleri, nadir karşılaşılan vakaları ve hekimlerin sürekli tıp eğitimine
katkı yapacak olan yazıları yayınlamaktır.
Editöryel işlemlerin uygulanması ve etik politikaların takibinde, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association
of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European
Association of Science Editors (EASE) ve Committee on Publication Ethics
(COPE) kılavuzlarına uygun hareket edilmektedir.
Dergide yayınlanacak olan yazılar www.bezmialemscience.org web sayfası
üzerinden gönderilmelidir. Yazım Kuralları, teknik bilgiler ve diğer gerekli
formlara bu sayfadan erişilebilir. Gönderilen yazılardaki tüm içerikler yazarların sorumluluğundadır.
Bezmialem Science’nın mali giderleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Derginin web sayfasına reklam verilebilecek olup bu
konuyla ilgili başvurular AVES’e yapılmalıdır.
Derginin isim hakkı ve yayınlanan tüm içeriklerin ulusal ve uluslararası telif hakları Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne aittir. Bilimsel eserlerde kaynak
göstermek dışında herhangi bir elektronik veya fiziksel ortamda tekrar
kullanımı, elektronik gönderim, basım, dağıtım ve benzeri yöntemlerle çoğaltımı için Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden izin alınmalıdır.

Editör: Prof. Dr. Adem Akçakaya
Adres: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi 34093 Fatih, Istanbul
Telefon: +90 212 453 17 00
Faks: +90 (212) 533 68 55
E-posta: info@bezmialemscience.org
Yayıncı: AVES
Adres: Büyükdere Cad. No: 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
Telefon: +90 212 217 17 00
Faks: +90 212 217 22 92
E-posta: info@avesyayincilik.com

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
The journal Bezmialem Science is an international periodical published
in electronic format in accordance with the principles of independent,
unbiased, and double-blinded peer-review. Four issues are published
per year, in January, April, July and October.

observational studies, STARD for diagnostic studies, PRISMA for systematic reviews and meta-analyses, ARRIVE for animal studies, and
TREND for non-randomized behavior and public health intervention
studies.

The print version of the journal is not available and it is only accessible
at www.bezmialemscience.org. The manuscripts on this web page are
accessible free of charge and full text PDF files can be downloaded.

Ethics committee report prepared in accordance with “WMA Declaration of Helsinki-Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects” and “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals”
is required for experimental and clinical studies, drug investigations
and some case reports. The authors may be asked to submit ethics
committee report or a substitute official report, if deemed necessary.
In papers reporting the results of experimental studies, after explaining in detail all procedures that the volunteer subjects and patients
underwent, a statement should be included in the text indicating that
all subjects provided consent for the study. In animal studies, it should
be clearly specified how the pain or discomfort has been relieved. Informed consents, name of the ethics committee, issue number and
date of the approval document should be written in the Methods section of the main document.

Authors should submit manuscripts only to the web page at www.
bezmialemscience.org. Manuscripts sent by other means will not be
evaluated. Full text of the manuscripts may be in Turkish or in English.
The title, abstract and Keywords in every manuscript should be written both in Turkish and English. However, manuscripts submitted by
foreign authors outside of Turkey do not necessarily include Turkish
title, abstract and keywords.
Preliminary conditions for the approval of the manuscripts include
being original, having a high scientific value and having high citation
potential.
Submitted manuscripts should not have been presented or published
elsewhere in electronic or printed format. A statement should be included for previous submission to and rejection by another journal.
Relaying previous reviewer evaluation reports would accelerate the
evaluation process. Name, date and place of the event must be specified if the study has been previously presented at a meeting.
The authors transfer all copyrights of the manuscript relevant to the
national and international regulations to the journal as of evaluation
process. Copyright Transfer Form signed by all authors should be submitted to the journal while uploading the manuscript through submission system. All financial liability and legal responsibility associated
with the copyright of the contained text, table, figure, picture, and all
other sorts of content protected by national and international laws
belong to the author.
Author Contribution Form should be completed by the corresponding
author in order to protect authors’ rights and avoid ghost and honorary authorship issues.
All kinds of aids and support received from persons and institutions
should be declared and ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential
Conflicts of Interest should be completed to clarify conflicts of interest issues.
The format of the manuscripts must conform to the journals instructions and to the standards of ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals (updated in December 2016 -http://www.icmje.org/icmjerecommendations.pdf) and the presentation of the content must be
in accordance with appropriate international guidelines. CONSORT
should be used for the reporting of randomized trials, STROBE for

All manuscripts are subject to preliminary evaluation by the Editors.
The manuscripts are reviewed for possible plagiarism, replication and
duplicated publication during this process. Our journal will impose
sanctions in accordance with the guidelines of Committee on Publication Ethics (COPE) in conditions where such non-ethical issues may
arise. Subsequently, manuscripts are forwarded to at least 2 independent referees for double-blinded peer-review. The reviewers are
selected among independent experts with international publications
and citations on the subject of the manuscript. Research articles, systematic reviews and meta-analyses are also evaluated by a statistician.
Authors are deemed to have accepted that required revisions are to
be made by the Editors provided that this will not make a comprehensive change in the original document.
Upon approval of the manuscript for publication, requests of addition to or removal from the author list or order change will not be
accepted.
The manuscripts should be prepared with Microsoft Office Word and
should comply with the following specifications.
Title Page
For each type of manuscript, title page should be uploaded through
online submission system as a separate Microsoft Word document that
includes Turkish and English title of the manuscript, names of the authors and latest academic degrees, name of the department and institution, city, and country. If the study has been conducted in more than
one center, affiliation of each author must be specified using symbols.
Correspondence address should include name of the corresponding
author, postal address, e-mail address, phone and fax numbers. Name,
date and place of the meeting must be specified if the study has been
presented in a previous meeting. Disclosure of Conflict of Interest, Dis-
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closure of Institutional and Financial Support, Author Contribution and
Acknowledgments should be included in this page.
Original Research: Abstract should be written in Turkish and English,
and be structured with Objective, Methods, Results and Conclusion
sections. Abstract should not exceed 250 words. Keywords must
conform to Medical Subject Headings (MeSH) terms prepared by
National Library of Medicine (NLM) and contain minimum 3 and
maximum 6 items; keywords should be written in Turkish and English
just below the abstract. Main text should contain Introduction,
Methods, Results, Discussion, Limitations of the Study, Conclusion,
References, Tables, Figures and Images, and should be limited to 5000
words excluding references. References not exceeding 50 would be
acceptable.
Statistical analyses must be conducted in accordance with the international statistical reporting standards (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical
journals.Br Med J 1983: 7; 1489-93). Statistical analyses should be
written as a subheading under the Methods section and statistical
software must certainly be specified. Data must be expressed as
mean±standard deviation when parametric tests are used to compare
continuous variables. Data must be expressed as median (minimummaximum) and percentiles (25th and 75th percentiles) when nonparametric tests are used. In advanced and complicated statistical
analyses, relative risk (RR), odds ratio (OR) and hazard ratio (HR) must
be supported by confidence intervals (CI) and p values.
Editorial Comments: Editorial comments aim at providing brief critical commentary by the reviewers having expertise or with high reputation on the topic of the research article published in the journal.
Authors are selected and invited by the journal. Abstract, Keywords,
Tables, Figures, Images and other media are not included. Main text
should not include subheadings and be limited to maximum 1500
words; references should be limited to 15.
Review: Reviews which are prepared by authors who have extensive
knowledge on a particular field and whose scientific background has
been translated into high volume of publication and higher citation
potential are taken under review. The authors may be invited by the
journal. Reviews should be describing, discussing and evaluating the
current level of knowledge or topic used in the clinical practice and
shoul guide future studies. The manuscript contains unstructured
abstract not exceeding 250 words. The manuscript should include
minimum 3 and maximum 6 keywords which conform to Medical Subject Headings (MeSH) terms prepared by National Library of Medicine
(NLM). Main text should contain Introduction, Clinical and Research
Consequences and Conclusion sections. Main text should not exceed
5000 words and the references should be limited to 50.
The originality of the visual media contained in the reviews should
be confirmed by submitting a letter to the journal. The original ver-
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sions of the printed or electronic copies of the images adapted from a
published source should be cited properly and the written permission
obtained from the copyright holder (publisher, journal or authors)
should be forwarded to the journal.
Case Report: There is limited space for case reports in the journal and
reports on rare cases or conditions that constitute challenges in the
diagnosis and treatment, those offering new therapies or revealing
knowledge not included in the books, and interesting and educative
case reports are accepted for publication. The abstract should be unstructured and should not exceed 250 words. The manuscript should
include minimum 3 and maximum 6 keywords which conform to Medical Subject Headings (MeSH) terms prepared by National Library of
Medicine (NLM). The text should include Introduction, Case Report,
Discussion, Conclusion, References, Tables, Figures and Images sections, and should be limited to 700 words. References should be limited to 10.
Letter to the Editor: Includes manuscripts discussing important parts,
overlooked aspects or lacking parts of a previously published article. Articles on the subjects within the scope of the journal that might attract
the readers’ attention, particularly educative cases can also be submitted in the form of “Letter to the Editor”. Readers can also present their
comments on the published manuscripts in the form of “Letter to the
Editor”. Abstract, Keywords, Tables, Figures, Images and other media
are not included. The text should be unstructured and should not exceed 500 words; references are limited to 5. Volume, year, issue, page
numbers, and title of the manuscript being commented on, as well as
the name of the authors should be clearly specified, should be listed in
the references and cited within the text.
Images in Clinical Practices: Our journal accepts original high quality
images related to the cases which we have come across in clinical practices, that cites the importance or infrequency of the topic, makes the
visual quality stand out and present important information that should
be shared in academic platforms. Titles of the images should not exceed
10 words and should be provided both in English and Turkish. Images can
be signed by no more than 3 authors. Figure legends are limited to 200
words and the number of figures are limited to 3. Video submissions will
not be considered.
Special Considerations
Names of the corresponding author and other authors, affiliations,
and other information on the study centers should not be included in
any part of the manuscript or images in order to allow double-binded
peer-review. Such information should be uploaded to the relevant
section of the online submission system and separately added to the
title page.
All tables, figures, graphs and other visual media must be numbered
in order of citation within the text and must not disclose the names
of the patients, doctors or institutions. Tables must be prepared in a

Microsoft Office Word document using “Insert Table” command and
be placed at the end of the references section in the main document.
Tables should not be submitted in JPEG, TIFF or other visual formats.
In microscopic images, magnification and staining techniques must be
specified in addition to figure captions. All images should be in high
resolution with minimum 300 dpi. Lines in the graphs must be in adequate thickness. Therefore, loss of details would be minimal if reduction is needed during press. Width must be 9 cm or 18 cm. It would be
more appropriate if the drawings are prepared by the professionals.
Gray color should be avoided. Abbreviations must be explained in alphabetical order at the bottom. Roman numerals should be avoided
while numbering the Tables and Figures, or while citing the tables in
the text. Decimal points in the text, tables and figures should be separated by comma in Turkish sections and by dots in English sections.
Particularly, tables should be explanatory for the text and should not
duplicate the data given in the text.

Editor(s) as author: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health
care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Pharmaceuticals should be specified with their generic names, and
medical products and devices should be identified with brand name
and company name, city and country.

Manuscripts accepted for publication, not published yet: Leshner AI.
Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press 1997.
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YAZARLARA BİLGİ
Bezmialem Science; bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine
uygun olarak yayın yapan uluslararası elektronik bir dergidir. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır.
Baskı versiyonu bulunmayan dergi sadece www.bezmialemscience.
org adresinden yayın yapmaktadır. Yazılar bu sayfadan ücretsiz olarak
okunabilir ve tam metin PDF dosyaları indirilebilir.
Yazarlar makalelerini sadece www.bezmialemscience.org internet
sayfası üzerinden gönderebilirler. Bu sistem dışında gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yazıların tam metin dili Türkçe
veya İngilizce olabilir. Ancak her yazının başlık, özet ve anahtar kelimeleri hem Türkçe hem de İngilizce olmalıdır. Türkiye dışından ve Türk olmayan yazarlar tarafından gönderilecek olan yazılar için Türkçe başlık,
özet ve anahtar kelime yazma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yazıların kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel
düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.
Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka
bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar için açıklama yapılmalıdır. Bu yazıların eski hakem raporlarının gönderilmesi
değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır. Toplantılarda sunulan yazılar için, organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.
Yazarlar, yazının değerlendirmesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesindeki her türlü telif haklarını dergiye devrederler.
Bunun için tüm yazarlar tarafından imzalanan Yayın Hakkı Devir Formu
yazının sisteme yüklenmesi aşamasında dergiye ayrıca gönderilmelidir.
Yazılarda kullanılan metin, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin ulusal
ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.
Yazarlık haklarına riayet etmek, hayalet ve lütuf yazarlığa imkan tanımamak için Yazar Katkı Formu sorumlu yazar tarafından doldurulmalıdır.
Araştırmalara yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı
kişi ve kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumları
açıklamak amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu
doldurulmalıdır.
Yazıların formatı dergi kurallarına ve International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından hazırlanan ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication
of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2016 http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) kurallarına göre
düzenlenmeli, sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır.
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Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler
PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan
davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.
Deneysel ve klinik çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için WMA Declaration of Helsinki-Ethical Principles for Medical
Research Involving Human Subjects ve Guide for the Care and Use
of Laboratory Animals çerçevesinde hazırlanmış etik komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde etik komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı da yazarlardan talep edilebilir.
Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde
yer verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve
rahatsızlık verilmemesi için yapılanlar açık bir şekilde belirtilmelidir.
Hasta onamları, etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi
tam metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altına yazılmalıdır.
Yazılar ilk aşamada Editörler tarafından ön değerlendirmeye alınır. İntihal, kopya ve duplicate yayın denetimleri de bu aşamada yapılır. Bu
türden etik sorunların tespiti halinde Committee on Publication Ethics
(COPE) kılavuzları çerçevesinde işlem yapılacaktır. Akabinde inceleme
için çift-kör yöntemle en az 2 hakeme gönderilir. Hakemler, yazının konusuyla ilgili uluslararası literatürde yayınları ve atıfları olan bağımsız
uzmanlar arasından seçilmektedir. Araştırmalar, sistematik derlemeler
ve meta-analiz yazıları ayrıca istatistik kontrolünden geçirilmektedir.
Yazarlar, metinde büyük bir değişiklik yapılmaması şartıyla, Editörler
tarafından gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasını kabul ederler.
Yazılar basıma kabul edildikten sonra yazar sayısında ekleme, çıkarma
veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.
Yazı dosyaları Microsoft Office Word programında hazırlanmalı ve türlerine göre aşağıdaki yapıda hazırlanmalıdır.
Başlık Sayfası
Her yazı türünde başlık sayfası online sisteme ayrı bir Microsoft Word
dosyası olarak yüklenmeli, yazının Türkçe-İngilizce başlığı, en son akademik dereceleriyle, yazarların tam adları, çalışmanın yapıldığı bölüm,
kurum, şehir ve ülke bilgilerini içermelidir. Çalışma değişik kurumlarda
gerçekleştirildi ise, kurumlar simgeler ile belirtilmelidir. Yazışma adresinde, sorumlu yazarın tam adı, posta ve E-posta adresleri, telefon
ve faks numaraları yer almalıdır. Yazının içeriği daha önce herhangi bir
sunumun bir parçası olmuşsa toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. Çıkar Çatışması Beyanı, Kurumsal ve Finansal Destek Beyanı, Yazar
Katkıları ve Teşekkür bölümleri bu sayfada yer almalıdır.
Özgün Araştırma: Özet sayfası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, Amaç,
Yöntemler, Bulgular, Sonuç şeklinde alt başlıklı hazırlanmalı, sözcük

sayısı 250’yi geçmemelidir. Anahtar sözcükler, National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH)
terimlerine uygun olacak şekilde en az 3, en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalı, Türkçe ve İngilizce olarak özetin hemen altına yazılmalıdır. Tam
metin; Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Çalışmanın Kısıtlılıkları,
Sonuç, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller ve Resimler şeklinde sıralanır ve
Kaynaklar hariç en fazla 5000 sözcükle sınırlı tutulur. Kaynakların 50
adet ile sınırlı olması kabul edilebilirlik açısından genellikle yeterlidir.
İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock
SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals.Br Med
J 1983: 7; 1489-93). Yöntemler bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak
yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında parametrik testler kullanıldığı zaman, verilerin ortalama±standart sapmalarıyla bildirilmesi gerekir. Parametrik
olmayan testler için de Medyan (Minimum-Maksimum) veya Medyan(
(25. ve 75. persantil) değerleri olarak bildirilmesi gerekir. İleri ve karmaşık istatistiksel analizlerde, göreceli risk (RR-Relative Risk), olasılık
(OR-Odds Ratio) ve tehlike (HR-Hazard Ratio) oranları, güven aralıkları
(Confidence Intervals) ve p değerleri ile desteklenmelidir.
Editöryel Yorum: Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun uzmanı olan veya üst düzeyde değerlendirme yapan hakemi tarafından
kısaca yorumlanması amacını taşımaktadır. Yazarları, dergi tarafından
seçilip davet edilir. Özet, Anahtar Sözcük, Tablo, Şekil, Resim ve diğer
görseller kullanılmaz. Tam metin, alt başlıksız, en fazla 1500 sözcük,
kaynaklar ise 15 adet ile sınırlandırılmıştır.
Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından
hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından
da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak
olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Özet Türkçe
ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak en fazla 250 kelime olacak şekilde yazılır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH)
terimlerine uygun olacak şekilde en az 3, en fazla 6 adet olarak verilir.
Tam metin; Giriş, Klinik ve Araştırma Etkileri ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Toplam metin en fazla 5000 sözcük, kaynaklar ise 50 adet ile
sınırlandırılmıştır.
Derleme yazılarında yer alan görsellerin özgünlükleri yazarlar tarafından dergiye gönderilecek olan ek bir mektup ile teyit edilmelidir. Yayınlanmış bir kaynaktan alınarak yeniden kullanılacak olan görsellerin
özgün versiyonlarının basılı veya elektronik kopyasına uygun atıflar
yapılmalı ve telif hakkı sahibinden (yayıncı, dergi veya yazarlar) alınan
izin dergiye gönderilmelidir.

Olgu Sunumu: Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla
ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri
yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler National Library of Medicine (NLM) tarafından
hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimlerine uygun olacak
şekilde en az 3, en fazla 6 adet olarak yazılmalıdır. Tam metin; Giriş,
Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller ve Resimler şeklinde hazırlanır ve 700 sözcükle sınırlıdır. Kaynaklar en fazla 10
adet olmalıdır.
Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini,
gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışan yazı türüdür.
Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek
konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında
yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Özet,
Anahtar sözcük, Tablo, Şekil, Resim ve diğer görseller kullanılmaz. Tam
metin; alt başlıksız en fazla 500 sözcük, kaynaklar ise 5 adet olarak sınırlandırılmıştır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa
numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli,
kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.
Klinik Uygulamalarda Görüntüler: Klinik uygulamalarda karşılaştığımız olgular ile ilişkili, konunun önemine ya da nadir olmasına atıf yapan, görsel boyutun ön plana çıktığı ve bilimsel ortamlarda paylaşılması
gereken önemli bilgi kaynakları olan orijinal, yüksek kaliteli görüntüler
dergimizde değerlendirilmektedir. Görüntülerin başlık kelime sayısı 10’u
geçmemeli ve Türkçe İngilizce olarak bildirilmelidir. Yazar sayısı 3 ile sınırlandırılmış olup, şekil, fotoğraf ve görüntü alt yazıları en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır. Her bir görüntü için en fazla 3 şekil, fotoğraf ya da
görüntü yüklemesi yapılabilir. Video gönderimi kabul edilmemektedir.
Özel Kurallar
Çift-kör hakem değerlendirmesinin yapılabilmesi için dergiye gönderilen yazı dosyalarının ve görsellerin hiçbir yerinde sorumlu yazar ve
diğer yazarların adları, kurumları ve çalışmanın yapıldığı merkezlerin
bilgileri yer almamalıdır. Bu bilgiler online sistemde ilgili bölümlere yazılmalı ve başlık sayfasına ayrıca eklenmelidir.
Tüm tablo, şekil, grafik ve diğer görseller tam metnin içinde görünür
şekilde, sıra ile numaralandırılmalı, hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word
dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalı ve ana metin içinde kaynak listesinin sonuna yerleştirilmelidir. Tablolar JPEG,
TIFF veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Mikroskopik
şekillerde açıklayıcı bilgilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği de belirtilmelidir. Tüm görseller yüksek çözünürlükte ve
minimum 300 dpi olmalıdır. Grafiklerde kullanılan çizgiler yeterli kalın-
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lıkta olmalıdır. Böylece baskı aşamasında küçültme gerektiğinde kayıplar en aza inecektir. Genişlikler 9 veya 18 cm olmalıdır. Çizimlerin profesyonellerce yapılması daha uygundur. Gri renkler kullanılmamalıdır.
Kullanılan kısaltmalar alt bölümde alfabetik sıra ile mutlaka açıklanmalıdır. Tablo ve şekil başlıklarında ve tablonun yazı içinde anılmasında
Roma rakamları kullanılmamalıdır. Metin, tablo ve şekillerde kullanılan
ondalık sayılar, Türkçe bölümlerde virgül ile İngilizce bölümlerde ise
nokta ile ayrılmalıdır. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde
olmamalıdır.
Farmasötik ürünler jenerik adlarıyla yazılmalı, tıbbi malzeme ve aygıt
isimlerinde marka ve firma adı ile, şehir ve ülke bilgisi yer almalıdır.
Kaynaklar
Kaynaklar metin içindeki geçiş sırasına göre düzenlenmelidir. Yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yeni çalışmalar kullanılmalıdır. Ulaşılması mümkün olmayan ve veritabanlarında
indekslenmeyen kaynaklar kullanılmamalıdır. Dergi adları National
Library of Medicine formatına uygun yazılmalıdır (Patrias K. Citing
medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers
[Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 - [updated 2011 Sep 15; cited
Year Month Day]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Altı ya da daha az yazarlı kaynaklarda tüm isimler yazılmalı,
yazar sayısı altıyı aştığında ise, ilk altı yazarın adı yazılarak arkasından
Türkçe kaynaklarda ve ark., İngilizce kaynaklarda et al. ifadesi eklenmelidir. Kaynakların yazım şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere
uygun olmalıdır.
Dergi: Muller C, Buttner HJ, Peterson J, Roskomun H. A randomized
comparison of clopidogrel and aspirin versus ticlopidine and aspirin after placement of coronary artery stents. Circulation 2000; 101: 590-3.
Kitap bölümü: Sherry S. Detection of thrombi. In: Strauss HE, Pitt
B, James AE, editors. Cardiovascular Medicine.St Louis: Mosby;
1974.p.273-85.
Tek yazarlı kitap: Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction.
3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993.
Yazar olarak editör(ler): Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
Toplantıda sunulan yazı: Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of
data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC,
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Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92.Proceedings
of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.p.1561-5.
Bilimsel veya teknik rapor: Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays.
Final report. Dallas (TX) Dept. of Health and Human Services (US).
Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct. Report No: HHSIGOE
169200860.
Tez: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and
utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.
Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazılar: Leshner AI.
Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press
1997.
Erken Çevrimici Yayın: Aksu HU, Ertürk M, Gül M, Uslu N.Successful
treatment of a patient with pulmonary embolism and biatrial thrombus. Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec 26. doi: 10.5152/akd.2013.062.
[Epub ahead of print]
Elektronik formatta yayınlanan yazı: Morse SS. Factors in the
emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) l995
Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL:
http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm.
Değerlendirme aşamasındaki yazıların güncel durumuna ve dergiyle ilgili diğer bilgilere www.bezmialemscience.org adresinden ulaşılabilir.
Ayrıca her türlü konuda aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak dergiyle
bağlantı kurulabilir.
Editör: Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA
Adres: Bezmialem Vakif University, Adnan Menderes Bulvarı, Vatan
Caddesi 34093 Fatih, Istanbul
Telefon: +90 212 453 17 00
Faks: +90 212 621 75 80
E-posta: info@bezmialemscience.org
Yayıncı: AVES
Adres: Büyükdere Cad. 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
Tel: 0212 217 17 00
Faks:0212 217 22 92
Web sayfası: www.avesyayincilik.com
E-posta: info@avesyayincilik.com

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU
Biz aşağıda imzaları bulunan yazarlar olarak ……………………………………………………………… kayıt numaralı ve …………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
başlıklı yazıyla ilgili Bezmialem Science, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve AVES Yayıncılık Ltd. Şti.’nin hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul
ederiz.
Sunduğumuz yazının (metin, tablolar, şekiller, grafikler, resimler ve diğer tüm içerik dahil olmak üzere) özgün olduğunu, halen herhangi
bir başka dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce kısmen de olsa yayınlanmadığını, eğer tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise Bezmialem Science’da yayınlanabilmesi için gerekli her türlü izinlerin alındığını ve bu izinlerle ilgili gerekli belgelerin Bezmialem
Science, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve AVES Yayıncılık Ltd. Şti.’ne gönderileceğini garanti ederiz.
Yazının ve içeriğinin yerel ve uluslararası tüm telif haklarından feragat etmeyi kabul ederek, sorumluluğu üstlenir ve imza ederiz. Bu vesileyle, yazının yerel ve uluslararası tüm telif hakları, yazı Baş Editör tarafından iade ya da ret edilinceye kadar geçen süre boyunca ve kabul
edildikten sonra da Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bununla birlikte, biz yazarların aşağıdaki hakları saklıdır (Aşağıdaki
bütün durumlarda, yazının Bezmialem Science tarafından yayınlandığına ilişkin tam olarak referans verilmelidir).
1. Telif hakkı dışında kalan patent ve benzeri tüm tescil edilmiş olan haklar.
2. Yazarların bilimsel dergiler ve kitaplardaki yayınları dışında kalan eğitim faaliyetlerinde, yazının tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin sadece eğitim amacıyla kullanma hakkı.
3. Yazıyı satmamak koşulu ile, kendi amaçları için bir takvim yılı içinde en fazla 50 adet çoğaltma hakkı.
AD-SOYAD

İMZA

TARİH

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

......../......../....................
......../......../....................
......../......../....................
......../......../....................
......../......../....................
......../......../....................

Bu form yazarlar tarafından imzalandıktan sonra aşağıdaki yöntemlerden birisiyle dergiye gönderilmelidir.
Adres : Büyükdere Cad. 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye (Kargo ile)
Faks
: +90 212 217 17 00
E-posta : info@avesyayincilik.com (Tarayıcıdan geçirilmiş JPEG veya PDF dosyası)
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YAZAR KATKI FORMU
YAZI NUMARASI
YAZI BAŞLIĞI

: ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
: ………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………….....

1. Yazarlık hakkı; aşağıdaki yazı ölçütlerden en az 3 tanesine ilişkin katkıda bulunmuş olmayı gerektirir ve aynı zamanda yazıda yer alan
yazarların hepsinin ilk 3 maddede belirtilen tüm koşulları karşılamaları zorunludur.
2. Yazı taslağının hazırlanmasında tüm yazarların pay sahibi olmaları veya içerik açısından önemli entellektüel ve eleştirel inceleme ve
katkılarda bulunmaları gerekir.
3. Yazının, baskıdan önceki son versiyonunun onaylanması tüm yazarların sorumluluğundadır.
4. Belirtilen katkı sayısı ve koşulları karşılamayan yazarlar, “Teşekkür” başlığı altında belirtilebilir.
5. Bu kurallar Council of Science Editors (CSE) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) kılavuzları çerçevesinde
oluşturulmuştur.
KATKI TÜRÜ

AÇIKLAMA

KATKIDA BULUNAN YAZARLAR

FİKİR

Araştırma ve/veya yazı için fikir ya da hipotezin oluşturulması

TASARIM
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