DİYABET, OBEZİTE VE HİPERTANSİYONDA HEMŞİRELİK FORUMU
Yazarlara Bilgi
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi (DOHH) yayın hayatını
2009 yılından itibaren sürdürmektedir. 2017 yılından itibaren DOHH Türkiye Atıf Dizini’ne
kayıtlıdır
DOHH’de Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon konusunda hemşirelik ve sağlık bakım
uygulamaları, eğitim ve yönetimine ilişkin alanlarda özgün araştırma, derleme makale ve olgu
sunumları yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Derginin hedef kitlesi uygulama
alanında çalışan hemşireler ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile hemşirelik/sağlık alanındaki
öğretim elemanlarıdır. DOHH, multidisipliner, hakemli, süreli bir dergidir ve yılda iki kez
yayımlanır. DOHH’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan
ücret alınmaz.
Yazılar editör ve danışmanlar tarafından değerlendirilerek yayımlanır. Yayınlanmış veya
yayınlanmak üzere kabul edilmiş tüm makalelerin yayın hakkı DOHH’a aittir. Yazıların
yasalara ve etik kurallara uygunluğu ve bilgilerin doğruluğu yazarların sorumluluğundadır.
Gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak
üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş ise kongrenin
adı, tarihi ve düzenlendiği şehir ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir Eğer makalede daha
önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi
ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.
Yayın Kuralları
http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca
Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.
onay almış olmaları istenmeli, ayrıca dergi tarafından kontrol edilmelidir. Yazarlara bu
konuda ek bilgi için http://www.icmje.org adresine ulaşmaları önerilebilir.
Bilimsel Sorumluluk
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır.
Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:
 Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
 Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
 Son halini kabul etmelidir.
Etik Sorumluluk
Dergiye yayınlanmak üzere makale gönderen yazarlar; aşağıda belirtilen etik ilkelere
kesinlikle uymak zorundadırlar.
“İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “Helsinki Bildirgesi Prensipleri’ne
(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html)”
uygunluk
ilkesi
aranmaktadır. Yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya
katılmış insanlardan imzalı “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” (informed consent) belgesini
aldıklarını belirtmek zorundadır.
ış ise yazarlar, Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda
çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay
aldıklarını belirtmelidirler.

- Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum
mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını
ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında
belirtmelidirler.
Yayın Hakkı
Yayın hakkının Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu’na devri için
geliştirilen form yazar(lar) tarafından imzalanmalıdır.
Yazı Çeşitleri
a. Araştırma Makaleleri
Bilimsel araştırma sürecini tamamlamış ve raporlandırılmış makale türüdür. Tez, bilimsel
toplantıda sunulan sözel/poster bildiri vb. Bu kategori içinde yer almaktadır.
Araştırma makalesi özet, giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden
oluşur.
Özet, ortalama 200-250 kelime olmalı; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç
bölümlerinden oluşmalı ve Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
Giriş: Bu bölümde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade
edilmeli; ortaya konan sorun hemşirelikle ilişkilendirilmeli; ortaya konan sorunla ilgili bilgi
açığı belirtilmelidir.
Amaç: Araştırmanın amacı ve hipotezi ya da araştırma soruları yazılmalıdır.
Yöntem: Bu bölümde, araştırmanın türü, yapıldığı yer, örneklemi, veri toplama araçları, ön
uygulama (varsa) ve uygulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı, etik yönü ve verilerin
toplanması, verilerin değerlendirilmesi, araştırmanın sınırlılıkları yer almalıdır.
Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde
sunulmalıdır.
Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde
sunulmalıdır. (Niteliksel çalışmalarda bulgular ve tartışma bölümü birlikte verilir).
Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik
uygulamalarına katkısı ile birlikte öneriler verilmelidir.
b. Derleme Makaleleri
Uluslararası ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, konu ile ilgili temel tartışmaların ortaya
koyulduğu ve yazarların tartışmalar ile ilgili görüşlerini belirttiği makale türüdür. Doğrudan
ya da davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır.
Derleme makale giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklar ve sonuç bölümlerinden
oluşur. Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından
oluşturulur. Özet bölümsüz olarak, 200-250 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanmalıdır. Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık
olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun dünyadaki ve Türkiye’deki hemşirelik ile
ilişkilendirilmelidir. Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacı ve kapsamını
karşılayacak şekilde düzenlenmeli; dünyada ve Türkiye’de hemşirelik alanında yapılanlar ve
yapılabilecekler yazar(lar)ın görüşlerini de içerecek biçimde irdelenmelidir.
c. Olgu Sunumları
Ender görülen, tanı, tedavi ve bakımında farklılık gösteren, bakım kalitesini artırmaya yönelik
yeni ve farklı yaklaşımları tartışan makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla
desteklenmiş olmalıdır.
Olgu sunum makalesi özet, giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Özet
bölümsüz olarak, 200-250 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
Giriş bölümünde konunun hemşirelik uygulamalarındaki yeri ve önemi verilmelidir. Olgu
sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm detaylar en az 3-4 sorunu ortaya koyacak ve
okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü

açıklanmış olmalıdır. Tartışma bölümünde, olguda verilen sorular tam olarak yanıtlanmış
olmalıdır.
d. Editöryel Yorum
Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki o konunun
uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Konu ile ilgili makalenin sonunda yayınlanır.
e. Editöre Mektup
Dergide daha önceden yayımlanmış makaleye katkıda bulunmak amacıyla Editöre yazılan
mektuptur.
Yazım Kuralları
 ( ), “ ”ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk
bırakılmadan yazılmalıdır.
 Metin içinde maddelendirmelerde sayı ya da harf kullanılmamalıdır.
 Çeşitli istatistikler; örneğin, varyans analizi değerleri (F, t, z), korelasyon (R, r) ve
diğer istatistiksel göstergeler rapor edilirken italic gösterilmelidir.
 Kullanılan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmalıdır. İlaçların
jenerik adları kullanılmalıdır. Ticari isim kullanılmamalıdır.
 Başlıkta veya özet bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili
kelimelerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalıdır.
 Özet bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
 Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır
(Örn: Tablo 1: Hasta Güvenliğini Etkiyen Faktörler).
 Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, italic yazılmalı ve kelimelerin
ilk harfi küçük olmalıdır (Örn: Şekil 1: Miller’in klinik değerlendirme için ustalık
piramidi).
 Tüm makaleler yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanmalı ve aşağıdaki
tabloda gösterilen kelime sınırını aşmamalıdır.
Makale Tipi
Original Araştırma
Derleme
Editöre Mektup
Olgu Sunumu

Kelime Sınırı
5000
5000
700
------

Editöre Sunum Sayfası: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye
gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa
bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmelidir.
Kapak Sayfası: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları,
akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir.
Başlık: Makalenin tam ve kısa başlığı olmalı, bu başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak
verilmelidir. Makalenin kısa başlığı 6 kelimeyi geçmemelidir.
Yazar(lar) Bilgisi: Bu bölümde aşağıda belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.
 Yazar(lar)ın adı ve soyadı, ünvanları
 Tüm yazar(lar)ın sırası ile görevi, çalıştığı kurum adı ve adresi
 Tüm yazarı(lar)ın iletişim bilgileri (tel, faks ve e-posta)
Anahtar Kelimeler: Yayımlanmış bir makaleye, araştırmacıların ulaşabilmesini sağlayan en
önemli unsurlardan biri anahtar kelimelerdir. Anahtar kelimenin makale konusuna uygun,

yeterli sayıda, standartlaşmış bir terminoloji ile belirtilmesi, makalenin atıf almasında ve
bilime katkısının oluşmasında büyük önem taşımaktadır.
En az 2 adet olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak
verilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir
(http://www.bilimterimleri.com).
Kaynaklar
Metin içinde kaynak gösterme:
Metin sonunda kaynaklar metin içindeki kullanıldıkları sıraya göre numaralandırılarak ayrı bir
liste halinde verilmelidir.
Örnek:
Hastaların diyabete ilişkin inanç ve tutumları diyabet tedavisinin temelini oluşturur ve
diyabetin sonuçlarını etkiler. 6,7
Kaynaklarda yer alan yazar sayısı 6 ya da daha az ise hepsi yazılmalı, 7 ya da daha fazla ise 6.
yazardan sonra Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabancı kaynaklarda "et al." olarak
kısaltılmalıdır.
Metin sonunda kaynak gösterme:
Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak
olarak gösterilmemelidir.
DOI tek kabul edilebilir on-line referans olmalıdır
Kaynak yazımı aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, makale ismi, dergi ismi,
yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir.
Örnek:
Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery: Case
Report. Turkiye Klinikleri J MedSci 2010;30(2):803-7.
Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı,
editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar
belirtilmelidir.
• Örnek:
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;
Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal andaberrantgrowth. In: Wilson JD, Foster DW, eds.
Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138.
Türkçe kitaplar için;
• Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun
Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p.9-16.
Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için;
Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi,
kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
• Örnek:
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas. 2
nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210.

Türkçe kitaplar için;
Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Eken A, editör. Kozmesötik
Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.
Elektronik rapor, doküman:
World Health Organization. World alliance for patient safety forward programme 2005.
http://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf (Erişim Tarihi: 8 Ağustos 2010).
TC Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta performans ve kalite yönergesi.
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/14_subat_2012/1402yoner
ge.pdf (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2011).
Tezler:
Ateş S.Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi. . Marmara Üniversitesi: Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul: 2011.
Yazının İncelenme ve Kabul Süreci
Gönderilen makaleler öncelikle Editör tarafından incelenir; bu incelemede makale konusunun
güncelliği, hemşirelik uygulamalarına katkısı ve makalenin dergi yazım kurallarına
uygunluğu değerlendirilir. DOHH makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir
incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Yayınlanmaya aday bulunan makaleler
hakemlere gönderilir. Hakemler ve Yayın Kurulunun önerdiği düzeltmeler yazar(lar)a iletilir;
makale son şeklini alana kadar yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılır.
Yayınlanmasına onay verilen makalenin basılabilmesi için son şekli üzerinden yazar(lar)ın
onayı alınır. Yazar(lar)a makalenin basılacağı dergi sayısı ve numarası bildirilir.
İletişim
Prof. Dr. Nermin Olgun
Editör
e-mail: nerminolgun@gmail.com

EDİTÖRE SUNUM SAYFASI SON KONTROL LİSTESİ
Makalenin Türü
( ) Araştırma ( ) Derleme ( ) Olgu Sunumu
1. Başka bir dergiye gönderilmedi
( )
2. Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi
( ) Yok
3. İstatistiksel kontrol yapıldı
4. Yayın hakları devir formu imzalandı
5. Daha önce basılmış materyal için izin alındı
6. Etik kurallara uygunluğu gereç ve yöntemde belirtildi

( ) Diğer…………
(
(
(
(
(

) Var …………..
)
)
)
)

Kapak Sayfası
7. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı yazıldı
8. Yazarlar ve kurumları belirtildi
9. Tüm yazarların yazışma adresleri, iş tel, cep tel, e-posta belirtildi

( )
( )
( )

Özetler
10. Türkçe ve İngilizce özet (en fazla 200 kelime) yazıldı
11. 3-5 arası anahtar kelime (Türkçe-İngilizce) belirtildi

( )
( )

Yazım Dili
12. Türkçe ve İngilizce dil bilgisi kurallarına uygunluğu kontrol edildi ( )
Teşekkür
13. Makalede teşekkür edilecek kişi/kişiler varsa belirtildi
( )
(Araştırmaya katkı sağlayan ve/veya *İstatistiksel yönden değerlendiren kişinin ismi)
Kaynaklar
14. Kaynak gösterimi metin içinde ve metin sonunda belirtilen kurallara
uygun olarak yapıldı
( )
Tablo ve Resimler
15. Belirtilen kurallara uygun olarak hazırlandı (en fazla 5 tablo)
( )
16. Başka kaynaklardan alınan şekil, resim, tablolar için yazarından
Yazılı izin alındı
( )
* İstatistik değerlendirmeyi yapan uzmanın onayı (makalede yer alan yazarlardan biri
değilse belirtilmelidir.)
Unvanı, adı-soyadı-çalıştığı kurum:
İmzası
Yazarların unvanı, adı-soyadı, çalıştığı kurum
1) ………………………………………
2)……………………………………….
3)……………………………………….
4)……………………………………….
5)……………………………………….
6)……………………………………….
7)……………………………………….
8)……………………………………….
9)……………………………………….
10)……………………………………….

İmzası
……………………..
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU
Yayınlanması dileğiyle gönderdiğimiz:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
başlıklı makalenin yazar(lar)ı olarak, yazının; her türlü yayın haklarının “Diyabet, Obezite ve
Hipertansiyonda Hemşirelik” Dergisine ait olduğunu, derginin belirttiği yazım ve yayın
kurallarına uygun olduğunu, makalenin daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya
yabancı bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında
olmadığını, bilimsel ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, diğer yazarlara
ulaşılamaması halinde, tüm yazarların çalışmadan haberdar olduklarını ve diğer yazarların
sorumluluklarını, makalenin birinci yazarı olarak üzerime aldığımı kabul ve beyan ederim.
….../…../……..
Yazarların unvanı, adı-soyadı, çalıştığı kurum
1) ………………………………………….

İmzası
……………………..

2)……………………………………….

……………………

3)……………………………………….

……………………

4)……………………………………….

……………………

5)……………………………………….

……………………

6)……………………………………….

……………………

7)……………………………………….

……………………

8)……………………………………….

……………………

9)……………………………………….

……………………

10)……………………………………….

……………………

Tüm yazarlar makalede belirtilen sıraya uygun olarak bu formu imzalamalıdır.

