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yazarlara bilgi
Yazıların İçerdiği Alt Bölümler ve Özellikleri 

• Başlık

• Yazar(lar)

• Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi (Her yazar için 50 
kelime)

• İletişim: Yazar(lar)ın tercih ettiği iletişim adresi/e-
posta adresi 

• Anahtar sözcükler: Index Medicus’a göre belir-
lenmiş en az 3 en çok 6 anahtar sözcük

• Türkçe Özet (200-250 kelime)

• İngilizce Özet (250-300 kelime)

• Yazı: Her yazı en az 8, en çok 12 sayfadan oluşur. 
Yazıların belirtilen sayfa sayıları kaynaklar, tab-
lolar ve şekiller hariç tutularak ve tek aralıkla 
yazılmış biçime göre verilmiştir. Yazıların 12 font 
büyüklüğünde ve Times New Roman fontunda 
kaleme alınması gerekmektedir.

• Olgu sunumu: Her yazının sonunda konu ile ilgili 
bir olgu sunumuna yer verilmesi beklenmektedir. 
İşlenen konuyu iyi bir şekilde örnekleyen bir olgu, 
tek aralıklı ve A4 boyutunda bir sayfaya sığacak şe-
kilde yazılmalıdır. Gerçek hasta örneklerinde hasta 
kimliğinin anlaşılmamasını sağlayacak önlemler 
özenle alınmalıdır.

• Tablolar, şekiller ve resimler: Yazılarda okuma-
yı, anlaşılmayı ve sonuçta eğitimi kolaylaştıracak 
tablo ve şekillerin her biri en sonda ayrı sayfalarda 
verilmeli ve metin içinde girecekleri yerler belirtil-
melidir.

• Alıntı pencerelerine metinden cümle önerileri: 
Her yazının içinde 5-8 alıntı penceresi oluşturulacak 
ve bu pencerelerde yazının içinden bazı cümleler/
çok kısa paragraflar okuyucunun konuya ilgisini 
çekmek üzere bu pencerelerde ayrıca verilecektir. Bu 
nedenle yazarların bu doğrultuda yapacakları öneriler 
konuk yayın yönetmenleri ile yayın yönetmenlerine 
yardımcı olacaktır. Bu alıntı pencerelerine alınacak 
cümle ya da cümlelere ilişkin önerilerin yazarlar ta-
rafından ayrı bir sayfada sunulması beklenmektedir.

• Kaynaklar: Kaynak gösterimi ve Kaynak Künyesi 
Yazım Kuralları örnekleri için aşağıdaki “Kaynak 
Yazım Kuralları” bölümüne bakınız.

Kaynak Yazım Kuralları

Metin içinde kaynak gösterimi
• Kaynak gösteriminde Vancouver Stili kullanılacak-

tır. 
• Kaynaklar metin içerisinde çıkış sırasına göre nu-

maralandırılacaktır. 
• Metin içinde numaralar üstsimge niteliğinde yazıla-

caktır. Örnek:1. 

Kaynaklar listesinde kaynak künyesi yazım kuralları
• Kullanılan kaynakların listesi yazının bitiminde 

“Kaynaklar” başlığı altında verilir.
• Kaynak künyesi yazımında Vancouver Stili kulla-

nılır.
• Kaynaklar metin içinde çıkış sırası dikkate alınarak 

numaralanır. Kaynaklar Listesinde numaralar yu-
varlak parantez içinde verilir. Örnek: (1)

• Kaynak listesinde, yazının 9 ve daha az yazar adının 
tümü yazılır, daha çok yazar varlığında, 9 yazarın 
adı yazılır sonra ve ark. yazılıp geri kalanı yazılmaz.

• En sık kullanılan kaynak türleri olan “dergide yayımlan-
mış makale, kitap, editörlü kitap bölümü, yayımlanmamış tez, 
toplantıda sunulan bildiri ya da poster, dergide makale (elekt-
ronik), kitap (elektronik)” gibi kaynakların verilme biçi-
mine ilişkin kurallar ve örnekler aşağıda verilmiştir. Bu 
örnekler dışında yer alan kaynak türlerine ilişkin yazım 
kuralları için Vancouver Yazım Stilinin daha ayrıntılı 
yer aldığı kaynaklara başvurulabilir. 

Dergide makale (basılmış)
- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı. 
- Derginin adı (italik) 
- Yayın yılı; 
- Cilt numarası (Sayı): 
- Makalenin sayfa numaraları.
Örnek: Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an 
overview. IDrugs 2004; 7(9): 846-50.

Kitap
- Yazar(lar). 
- Kitap adı (italik yazılmalıdır). 
- Seri başlığı ve numarası (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer ilk baskı değilse).
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer var-
sa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı;
- Yayın yılı. 
Örnek: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive 
Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. İkinci 
Baskı. New York: Oxford University Press; 2007.

Editörlü kitapta bölüm
- Bölüm yazar(lar)ı.
- Bölüm başlığı.
- Editör (isimden sonra daima (ed.) yazınız)
- Kitap adı (italik).
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu.
- Yayın yeri:
- Yayıncı;
- Yayın yılı.
- Sayfa numaraları.
Örnek: Jefferson JW, Greist JH. Lithium. Sadock BJ, 
Sadock VA (eds.) Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook 
of  Psychiatry’de. 7. Baskı. Philadelphia, PA: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2000. 2377-90. 

Yayımlanmamış tez
- Yazar.
- Tez adı (italik yazılmalıdır)
- (Uzmanlık Tezi) ibaresi.
- Kişinin uzmanlık eğitimi aldığı kurum adı.
- Tez kabul yılı. 
Örnek: Sercan M. Depresif  Bozukluklarda Bedensel Belir-
tilerin Önemi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabi-
lim Dalı; 1987.

Toplantıda sunulan bildiri ya da poster

- Yazar(lar).

- Bildiri adı.
- Kongre adı (italik yazılmalıdır)
- Kongre tarihi,
- Kongrenin yapıldığı yer.
Örnek: Sercan M, Ger C, Oncu F, Bilici R, Ural C. 
Immigration and Violence by Mentally Disordered 
Offenders. World Psychiatric Association International 
Congress, July 12 -16 2006, İstanbul.

Çevrimiçi kaynak gösterimi
Dergide Makale (Elektronik): Çevrimiçi makale, 
basılı olan ile aynı ise basılı olan kaynak gösterilmelidir. 
Farklılık varsa çevrimiçi olan kullanılır. Eğer dergi ma-
kalesinin bir DOI (digital object identifier) numarası 
varsa URL adresi yerine onu kullanınız. DOI maka-
lenin çevrimiçi her zaman bulunmasını sağlayan ve 
yayıncı tarafından sağlanan geçici bir ayırt edici kimlik 
bilgisidir.
- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı.
- Derginin adı (italik)
- [Çevrimiçi]
- Yayın yılı:
- Cilt numarası:
- (Sayı)
- Makalenin sayfa numaraları.
- Ulaşılabileceği adres: URL ya da DOI
- [Erişim tarihi]

Örnekler: 
(1) Arrami M, Garner H. A tale of  two citation. Na-
ture (Online)2008:451(7177):397-399. Ulaşılabileceği 
adres: http://www.nature.com/nature/journal/v451/
n7177/full/451397a.html [Erişim tarihi 20 Ocak 
2008].
(2) Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The 
novel use of  phase change materials in refrigeration 
plant. Part1: Experimental investigations. Applied 
Thermal Engineering. [Çevrimiçi] 2007;27(17-18): 2893-
2901. Ulaşılabileceği adres: doi:10.1016/j.applthere-
maleng.2005.06.011. [Erişim tarihi 14 Temmuz 2008]. 

Kitap (elektronik)
- Yazar(lar)/Editör (editör ise isimden sonra (ed.) 
yazınız)
- Başlık (italik olmalıdır)
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer birinci baskı değilse)
[e-kitap]
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer 
varsa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı
- Yayın yılı
- Ulaşılabileceği adres: URL
- [erişim tarihi] 
Örnek: Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering. A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering. [Çevrimi-
çi] London: Thomas Telford Publishing; 2001. Edini-
lebileceği adres: [Erişim 18 temmuz 2008].
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Cinsel travmalar ruhsal travmaların içinde insan-eli ile ve kasıtlı bir travma olması, travmatik etkinin birden 
çok yolla oluşması, genellikle anlatılamaması, travmaya maruz kalanda utanç ve suçluluk duygularının yoğun 
olarak yaşanması gibi pek çok yönü ile diğer travmatik yaşantılardan ayrı olarak ele alınması gereken bir 
travma biçimidir. Bu travma türü sağlıklı popülasyonda neredeyse her üç kadından ve her beş erkekten birinde 
rastlanan bir durum iken psikiyatrik yakınması olan nüfusta bu oran çok daha yüksektir. Bu nedenle her ruh 
sağlığı uzmanının mutlaka ilgilenmesi ve bilmesi gereken konulardan biridir. 

Çok sık yaşanan ve ciddi ruhsal yakınmalara yol açan yaşantılar olmasına karşın hem yasa düzenleyicilerin hem 
sağlık otoritelerinin hem de ruh sağlığı çalışanlarının bu alanla ilgilenmesi çok geç ve sorunlu olmuştur. Ruh 
sağlığı alanı da cinsel travmaların ruhsal etkileri ile çok geç ilgilenmeye başlamıştır. Tarihsel olarak cinsel saldırı 
yaşayan kişilere ilk olarak yapılan ruhsal değerlendirmenin mağdurun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının 
belirlenmesi amaçlı olduğunu öğrendiğinizde şaşırır mısınız, üzülür müsünüz, kızar mısınız? Bugün hala ruh 
sağlığı alanında cinsel travmalara verilen önemin olması gerektiği düzeyde olduğu söylenebilir mi? 

Cinsel travmalar sadece psikiyatrik tedavilerle iyileştirilebilecek yaralar açmazlar. Aynı zamanda pek çok farklı 
yara oluşturur. Bunlar sabırla ve dikkatle onarılması gereken yaralardır. Sosyal-politik-tıbbi-yasal pek çok 
uygulama ya da yaşantı yaranın onarılmasına yarar ya da daha da derinleşmesine yol açar. Bu nedenle yaşanan 
sıkıntıları çözmeye yalnızca ruh sağlığı uzmanlarının uygun mesleki ilgisi yetmeyecektir. 

Bu sayı içeriği belirlenirken cinsel travmaların ruh sağlığı uzmanları tarafından yeterince tanınabilmesi, 
karşılaşılaşıldığında aklına gelebilmesi için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilginin sunulması yanında aynı 
zamanda, tıbbi ve yasal aciliyetlerinin bilinmesi ve tedavi yollarının aktarılması amaçlanmıştır. 

Leyla Gülseren “Cinsel travmanın tarihçesi ve bugünü ve cinsel travmanın diğer travmatik yaşantılardan 
farklılıkları”nı yazdı. “Cinsel travmalara tarihte ve günümüzde adli tıp bakışı ve günümüz Türkiye’sindeki 
adli tıp uygulaması” üzerine Adli Tıp Uzmanı Lale Tırtıl kendi dalından uygulamalar ve yaklaşım 
konusunda bize psikiyatri dışından bakışı anlattı. Ejder Akgün Yıldırım “Cinsel travmada öykü alma 
ve tedavi planlama” yazısında hem her günkü mesleki uygulamamızın içinden hem de özel duyarlılıkla 
yaklaşmanın ip uçlarını verdi. Zerrin Oğlağu ve Şahika Yüksel travmatik yaşantı sonrası erken dönemde 
“Cinsel travmada psikososyal destek ve ilkyardım”ın nasıl yapılması gerektiğini yazdılar. Çocuklukta yaşanan 
cinsel travmaların etkileri daha geniş ve daha yoğun. İshak Sayğılı-Süleyman Çakıroğlu “Çocukluk 
çağı cinsel travmaları ve çocukluk, ergenlik ve yetişkinliğe yansımaları” yazısında buna dikkat çektiler. 
“Cinsel travmaya maruz kalanlarda gelişen psikiyatrik bozuklukların farklılaşan yönleri, tedavilerdeki zorluklar” 
yazısında Sencer Tabakçı genel ruh hekimliği içinde cinsel travmanın kliniğe yansıyan farklılıklarını göz 
önüne serdi. Münevver Hacıoğlu Yıldırım “Cinsel travmada bilişsel davranışçı terapi”nin uygulamalarına 
değindi. “Cinsel travmada psikodinamik psikoterapi” Cem Kaptanoğlu’nun ustalıkla sunduğu bir yazıyla sayımızı 
tamamladı.

Umarız amaçladığımız işlevi gerçekleştirebildiğimiz bir sayı hazırlayabilmişizdir. İyi okumalar.

Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Konuk Yayın Yönetmeni
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