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İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin bir yayın organı olup fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanlarında yapılmış olan hakem
değerlendirmesi sonucunda kabul edilen araştırma yazılarını içerir. İstanbul Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Dergisinde orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, editöre
mektuplar, bilimsel mektuplar, eğitim yazıları, kongre, toplantı veya literatür özetleri ile kongre
duyurularını da yayınlanır.

İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisinin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup yazım dili Türk Dil
Kurumunun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzuna uygun olmalıdır.
Dergiye yollanan yazılar daha önce başka bir elektronik ya da basılı ortamda yayınlanmış olmamalıdır.
Dergiye gönderilmeden önce bir toplantıda sunulmuş olan çalışmalar için, sunulan kongrenin adı,
şehri ve ülkesi ile kongre tarihleri bildirilmelidir.
Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin
yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.
Dergide yayınlanan yazılarda kullanılmış olan kaynakların, görüşlerin, bulguların ve sonuçların
sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir. İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, editör, yardımcı editörler ve derginin yayıncısı olan yayınevi dergide yayınlanan yazıların
içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yazarlar, yazının değerlendirmesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak her
türlü telif haklarını dergiye devrederler. Bunun için tüm yazarlar tarafından Yayın Hakkı Devir Formu
imzalanmalı ve Hastane Başhekimliğine gönderilmelidir. Yazının içinde kullanılan metin, tablo, şekil,
resim ile diğer tüm içeriklerin ulusal ve uluslararası telif hakları ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu
yazarlara aittir.
Yardım ve destek alınarak yapılan araştırmalarda yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı
kişi ve kuruluşlar yazının sonunda bildirilmelidir. Çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamak amacıyla
ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu doldurulmalıdır.
Yazım 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 2014 - www.icmje.org) kurallarına uygun
olmalıdır.
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların tümünde etik kurul onayı bulunmalıdır. Dergiye
gönderilen yazıların ön değerlendirmeleri dergi yayın kurulu tarafından yapılır. İntihal, kopya gibi bir
etik ihlali söz konusu olursa Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzları çerçevesinde işlem
yapılır. Ön değerlendirme sürecinden geçen yazılar 2 hakeme gönderilir. Yazarlar, metinde büyük bir
değişiklik olmaması kaydıyla Editör ve yardımcı editörler tarafından gerekli görülen düzeltmelerin
yapılmasını kabul ederler.

Hastaların mahremiyet hakları sebebiyle bilgilendirilmiş onam alınmalıdır.
Yazılar basıma kabul edildikten sonra yazar listesinde bir değişiklik yapılamaz.
Yazı dosyaları Microsoft Office Word programı ile hazırlanmalıdır.
Özgün Araştırma:
İlk sayfa Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan özet sayfasıdır.
Türkçe Özet; Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç alt başlıklarını içerecek şekilde, en fazla 250
kelime olmalıdır.
İngilizce özet (Abstract); Aim, Material and Methods, Results, Discussion alt başlıklarını içermelidir. En
fazla 250 kelime olabilir.
Anahtar sözcükler, National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject
Headings (MeSH) terimlerine uygun olmalıdır. En az 3 en fazla 6 Anahtar kelime olabilir. Anahtar
kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak özetin hemen altına yazılmalıdır.
Ana metin; Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç alt başlıklarını içerir ve en fazla 5000
kelime olabilir.
Kaynaklar ve Tablolar yazının sonunda bulunmalıdır. Kaynaklar en fazla 50 adet olabilir.
Şekil ve resimler JPEG veya TIFF formatında olası gerekir.
İstatistiksel analiz, Gereç ve Yöntemler bölümünün son kısmında ayrı bir alt başlık altında
yapılmalıdır. Kullanılan yazılım belirtilmelidir.
Olgu Sunumu:
Özet alt başlıklara ayrılmadan yazılır. 150 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler National Library
of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri arasından
şeçilmelidir. 3 ile 6 adet olabilir.
Ana metin; Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıkları şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklar ve Tablolar ana
dosyada bulunmalıdır. Şekiller ve Resimler JPEG veya TIFF formatında olmalıdır. Olgu sunumu
türündeki yazıların ana metinleri 1500 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Kaynaklar en fazla 20 adet
olabilir. Hasta onamı alınmış olmalı ve yazıda bildirilmelidir.
Kaynaklar
Kaynaklar metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi adları National Library of
Medicine formatına göre kısaltılmış olmalıdır (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 sayıda yazarı olan kaynaklarda tüm
isimler yazılmalıdır. Yazar sayısı altıdan fazla olduğunda, ilk altı yazarın adı yazılmalı ve Türkçe
kaynaklarda ve ark., İngilizce kaynaklarda ise et al. olarak devam edilmelidir.

Kaynak yazımı için örnek;
Mourtzinos A, Stoffel JT. Management goals for the spina bifida neurogenic bladder: a review from
infancy to adulthood. Urol Clin North Am. 2010 ;37(4):527-35

