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Dergi – Yazarlar için Talimatlar
Yayın Politikası
Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi (AYABD) /Journal of Emergency Aid and Disaster Science
(JEADS), Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneğinin (AYAYDER) resmi bilimsel yayın
organıdır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi yılda iki (2) sayı olmak üzere, Mart ve Eylül
aylarında elektronik ortamda yayınlanan, açık erişimli, ücretsiz ve süreli bir yayındır.
Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisine; acil yardım ve afet yöneticileri ve acil durum veya afet
ile ilgili çalışmalar yürüten tüm profesyonellerin hastane öncesi medikal uygulamaları, arama
ve kurtarma çalışmaları, hastane içindeki acil tıbbi bakım, afet tıbbı ve halk sağlığı çalışmaları,
bütünleşik afet yönetimi kapsamına giren; hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme
çalışmaları ile afet eğitimi konularındaki çalışmalar kabul edilir.
Dergide; özgün makaleler, kısa raporlar, olgu sunumları, editöre mektuplar, bilimsel konferans
bildirileri ve nitelikli görülen derlemeler yayınlanır. Bildiri olarak sunulmuş ya da özet
biçiminde yayınlanmış yazılar geniş sunumu ile kabul edilir ve daha önce sunulduğu veya
yayımlandığı yer not olarak belirtilmelidir.
Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide ve kitapta
yayınlanmamış olması gerekir. Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi’ne gönderilen tüm
makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Gönderilecek her makale
alanlarında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin hızla
yayınlanabilmesi için inceleme sürecini hızlandırmada yayın kurulu tarafından her türlü çaba
gösterilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde son karar yetkisi yayın
kurulundadır.
Makale Türleri
Gönderilecek makaleler genel olarak kendi araştırma yöntemlerine uygun olarak
hazırlanmalıdır:
•
•
•
•
•
•
•

Gözlemsel araştırmalar için STROBE (strengthening the reporting of observational
studies in epidemiology),
Deneysel çalışmalar için CONSORT (consolidated standards of reporting trials),
Sistematik derleme ve meta analizler için PRISMA (preferred reporting items for
systematic reviews and meta-analyses),
Vaka raporları için CARE (case report),
Nitel araştırmalar için SRQR (Standards for Reporting Qualitative Research) veya
COREQ (Consolidated criteria for reporting qualitative research),
Sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirme çalışmaları için SQUIRE (standards for qUality
improvement reporting excellence),
Sağlık ekonomik değerlendirmesi için CHEERS (consolidated health economic
evaluation reporting standards) rehberleri kullanılmalıdır.
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Özgün Araştırma:
Özgün araştırmalar, afet tıbbı ve halk sağlığı, afet yönetimi, afet eğitimi, itfaiye olayları
güvenliği ve arama kurtarma gibi afetlerle ilgili alanlardaki niteliksel araştırmalar veya
epidemiyolojik ve toplum temelli niceliksel temel ve klinik çalışmalardır. Çalışma giriş,
yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç alt başlıklarını içermelidir. Çalışmaya referanslar ve
yapılandırılmış özet de dahil edilmelidir. Çalışma en fazla 4.000 kelime (referans ve
yapılandırılmış özet dahil), 7 tablo veya şekilden oluşur.
Kısa Rapor:
Sahadaki gerçek afet olayları veya ileriki araştırmalar için küçük gruplar üzerinde yapılan
çalışmalardan elde edilen verilerin, egzersizlerin, tatbikatların veya pilot bir çalışmanın
raporlanmasıdır. Rapora referanslar ve yapılandırılmış özet dahil edilmelidir. Rapor en fazla
2.000 kelime (yapılandırılmış özet dahil), 10 referans ve 2 tablo veya şekilden oluşur.
Sistematik İncelemeler:
Sistematik incelemeler dar bir konuda literatürün kapsamlı bir gözden geçirilmesini temel alır.
Kaynaklar literatürün son 5 yılını içermeli, ancak bunlarla sınırlı olmamalıdır. Makaleler
PRISMA kontrol listesine uygun olarak hazırlanmalıdır.
Derleme Makale:
Derleme makale, özet, giriş, yazar tarafından belirlenen alt başlıklar, sonuç ve öneriler
bölümlerinden oluşur. Derleme makalede giriş ve sonuç-öneriler bölümü dışındaki alt başlıklar
yazar tarafından oluşturulur. Başlıklar numaralı sistem kullanılmadan genel kurallar bölümünde
belirtilen şekilde sistematik olarak gösterilmelidir. Giriş bölümünde makalenin amacı ve
dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun Dünya’da ve
Türkiye’deki Afet Bilimiyle ile ilgili alan yazınla ilişkilendirilmelidir. Derlemeler en fazla
5.000 kelimeden (referans ve özet dahil) oluşur.
Not: Derleme makale çalışmaları davet üzerine kabul edilir.
Olgu Sunumu:
Afet bilimi ve araştırmalarında nadiren karşılaşılan ve eğitim açısından önem taşıyan olguların
veya olumsuz koşulların tanımlanmasıdır. Mevcut literatürde belgelenmemiş koşullar, bulgular
veya olumsuz durumlar ve bilinen bir uygulamanın ya da bilimsel bulguların belgelenmemiş
olumsuz etkilerini konu alan makalelerdir. Olgu sunumu özet, giriş, olgu sunumu, tartışma ve
sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konunun afetler ile ilgili önemine vurgu
yapılmalıdır. Burada, olguya ait gerekli tüm ayrıntılar en az üç-dört sorunu ortaya koyacak ve
okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü
açıklanmış olmalıdır. Tartışma bölümünde, olguda verilen sorulara tam olarak yanıt aranmış
olmalıdır. Olgu sunumu en fazla 1.500 kelime (yapılandırılmış özet dahil), 10 referans, 2 tablo
veya şekilden oluşur.
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Editöriyel Yorum:
Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun uzmanı olan veya üst düzeyde değerlendirme
yapan bir hakemi tarafından kısaca yorumlanması amacını taşımaktadır. Yazarları, dergi
tarafından seçilip davet edilir. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller
kullanılmaz. Editöriyel yorum en fazla 1.000 kelimeden (referans dahil) oluşur.
Editöre Mektup:
Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını, eksik
kısımlarını ya da düzeltmesini tartışabilir. 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 ve anahtar sözcüklere gerek yoktur. 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.
Editöre mektup en fazla 500 kelime, 5 referanstan oluşur. Özel bir makaleye yanıt veriliyorsa
bir sonraki dergi sayısının yayın tarihinden altı (6) hafta öncesine kadar gönderim yapılmalıdır.
Yazarların Etik/Yasal Sorumlulukları
Gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde (özet veya ön rapor hariç) yayınlanmamış
olmalıdır. Yazar olarak listelenen her kişinin, çalışmaya büyük oranda katılmış olması beklenir.
Yazarların sırası, ilk gönderimden önce belirlenmelidir. Akran değerlendirmesi sürecinde veya
kabulden sonra yazar listelerine ekleme veya silme işlemleri, Dergi Editörlüğü tarafından
onaylanmalı ve TÜM yazarların imzaladığı bir Yazarlık Formu Değişikliği tamamlanmalıdır.
Yalnızca bir yazar, dergiye gönderim yapıldıktan sonra makale dosyasından çıkarılmasını
isteyebilir. Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler yazarların bakış
açılarını yansıtır. Editör, Yardımcı Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için
hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk
yazarlara aittir. Tüm makaleler Dergi’nin web sitesine online gönderilmelidir: www.jeads.org
Acil Yardım ve Afet Bilimi ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors)
tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’nin Editör ve Yazarlar için Uluslararası
Standartlarını dikkate almaktadır. Lütfen COPE web sitesini ziyaret edin.
Anonim Hastalar ve Bilgilendirilmiş Onam:
Bir hastanın gizliliğinin dikkatli bir şekilde korunmasını sağlamak ve yazıda bildirilen insan
deneklerle yapılan deneysel soruşturmanın bilgilendirilmiş onam ile yapıldığını ve kurum
tarafından istenen insan denekleri ile deneysel araştırma için etik kuralların tümünün
uyguladığını doğrulamak yazarın/ların sorumluluğundadır. Yazarlar, hastalardan yazılı onay
almadıkça, hastanın gözlerini maskelemeli ve hastaların adlarını çıkarmalıdır. Etik konular ve
izinlerine Yöntem bölümünde belirtildiği üzere Etik başlığı altında (Etik kurul kurum adı, tarih
ve sayı no; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına
dair bilgi) yer verilmelidir.
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Araştırmada İnsan ve Hayvanların Korunması:
Yazarlar, insan konusundaki deneyleri raporlarken, takip edilen prosedürlerin, insan deneyleri
için sorumlu komitenin (kurumsal ve ulusal) etik standartlarına ve 2004'te revize edilen
Helsinki Deklarasyonu'na uygun olduğunu teyit etmelidir. Hayvanlar üzerindeki deneyleri
raporlarken, yazarlar, laboratuar hayvanlarının bakımı ve kullanımı için kurumsal ve ulusal
rehberlerin izlendiğini doğrulamalıdır. Etik konular ve izinlerine Yöntem bölümünde
belirtildiği üzere Etik başlığı altında (Etik kurul kurum adı, tarih ve sayı no ve diğer bilgiler)
yer verilmelidir.
Telif Hakkı
Tüm yazarlar, derginin Form TÇB 1.0. Telif ve Çıkar Çatışması Formu’nu imzalayıp makale
ile göndermelidir.
İzinler
Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yer alan resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik
dâhil daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Telif
hakkı sahibi tarafından istenebilecek izin ücretleri, Dergi’nin telif hakkına sahip olan Acil
Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği’nin sorumluluğu değil, ödünç alınan materyalin
kullanılmasını isteyen yazarların sorumluluğundadır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai
sorumluluk yazarlara aittir.
Yazarlar tarafından gönderilen çalışmalar, intihal programı ile taranmaktadır. Dergi aşağıdaki
filtreleme kriterlerini uygulamaktadır:
•
•
•

Kaynakça hariç,
Alıntılar hariç,
5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.

Ayrıca, Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi aşağıdaki durumları intihal olarak kabul
etmektedir:
•
•
•

•
•

Bir başkasına ait eseri kendi çalışması gibi göstererek yayınlamaya çalışmak,
Bir başkasına ait eserde yer alan cümleleri veya fikirleri atıf yapmadan kullanmak,
Bir eserden yapılan alıntı işleminde ilgili esere atıf yapmadan, referans yazarın
ifadelerini değiştirmek ve/veya farklı kelimelerle referans eseri kullanarak, kendi
çalışmasında yer vermek.
Alıntılarda, kullanılması gerektiği halde cümleleri tırnak içinde göstermemek ya da
daha küçük yazım boyutu ile belirtmemek,
Eserlere yapılan atıflarda referans kaynağı doğru olarak vermemek ya da yanıltmak,
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Makalenin Hazırlanması
Başlık ve Yazar Bilgi Sayfası
Başlık ve yazar bilgi sayfası ana metinden ayrı bir belge olarak hazırlanmalı ve makalede
isimlere yer verilmemelidir. Bu sayfada (a) makalenin Türkçe ve İngilizce tam başlığı, (b)
yazarların tam adı, en yüksek akademik dereceleri, bağlantıları ve ORCID numaraları, (c)
sorumlu yazarın ad, adres, telefon, fax ve e-mail adresi, (d) Gönderilen makale daha önce
herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş ise bilgisi, (e) 50 karakter boşluğunu
aşmayan (boşluk dahil) Türkçe ve İngilizce kısa makale başlığı, (f) herhangi bir kurumdan fon
desteği alınarak yapılmış (Kurum adı, Hibe destek yılı ve Hibe numarası) ya da tez
çalışmasından üretilmiş ise bunların bilgisi ya da bunların olmadığı bilgisi, (g) her bir yazarın
sağladığı katkı (çalışma konsepti, literatür araştırması, çalışma tasarımı, veri toplama, veri
analizi, veri yorumlaması, yazım ve kritik revizyon işleri), (i) (isteğe bağlı) twitter sosyal medya
hesabında paylaşılmak üzere sorumlu yazarın twitter hesap adı ve çalışmanın özgünlüğünü
tanımlayan 120 karakteri geçmeyen bir paragraf verilmesi (verilmediği takdirde sadece başlık
kullanılacaktır) gerekmektedir. (g) maddesi için, örneğin yazar isim baş harfleri kullanılarak,
CC çalışma konsepti ve literatür araştırmasını; HK veri toplama; BS, GU, MK veri analizi ve
yorumlaması; JY, MD yazımı; tüm yazarlar kritik revizyonu yapmıştır. Makalenin Türkçe ve
İngilizce başlığı kısa ve konuyu kapsayacak şekilde olmalıdır.
Ana Metin – Metin içinde yazarı/ları tanımlayan herhangi bir bilgi verilmemelidir.
Organize bir makale beş (5) ana başlıktan oluşur: Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve
Öneriler. Makaleye katkısı bulunan bir araştırmacı veya finansal desteği olan bir destekçiye
Teşekkür bölümünde (sonuç ve öneriler bölümünden sonra) bir paragraf ile teşekkür edilebilir.
Organize bir makale detaylı olarak aşağıda verilmiştir:
•

Giriş: Bu bölümde makalenin dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli;
ortaya konan sorun Acil Yardım ve Afet Bilimi ile ilişkilendirilmelidir.

•

Yöntem: Bu bölümde (1) araştırmanın amacı ve türü, (2) araştırma sorusu veya
hipotezi, (3) araştırmanın yapıldığı yer ve özellikleri, (3) araştırmanın örneklemi ve
seçim şekli, (4) verilerin toplanması, kullanılan istatistik programı ve analizi, açık bir
şekilde verilmelidir. (5) Araştırmanın etik yönü ve izinler, Etik başlığı altında Sonuç ve
Önerilerden sonra açık bir şekilde verilmelidir.

•

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde
sunulmalıdır. Bulgularda tablonun önce, açıklamasının sonra verilmesine, yorum
ifadesinin kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

•

Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde
sunulmalıdır. Tartışma bölümünde başlık belirtilmemelidir. Ayrıca bu bölümde
bulguların tekrar verilmemesine özen gösterilmelidir. Niteliksel çalışmalarda bulgular
ve tartışma bölümü birlikte ele alınarak yazılabilir. Tartışma başlığından sonra
Kısıtlılıklar başlığı açılır. Burada, çalışmanın kısıtlılıkları tanımlanmalı ve gelecek
araştırmalar için öneriler yapılmalıdır. Ayrıca, verilen açıklamaları destekleyen veya
reddeden referanslar da verilebilir. Burada alt başlık olarak Sınırlılıklar başlığına yer
verilmelidir.
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•

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırmadan elde edilen temel bulguların önemi
vurgulanarak, çıkarımda bulunulmalı; araştırma sonuçlarının Acil Yardım ve Afet
Bİlimi alanına katkısına değinilmelidir. Ayrıca araştırma bulguları doğrultusunda
önerilere de yer verilmelidir. Bu başlıktan sonra Teşekkür (varsa), Etik, Çıkar Çatışması
ve Finansman alt başlıkları verilmelidir.

Not: Ana metin Giriş ile başlar ve diğer başlıklar ile devam eder.
Anahtar Kelimeler:
Özet bölümünün sonunda Türkçe ve İngilizce olarak 3-5 tane anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
Anahtar sözcüklere büyük harfle başlamalı ve diğer sözcüklerin ilk harfi küçük yazılmalı,
sözcükler arasında virgül olmalı ve son sözcüğün bitimine nokta konulmalıdır. (Örnek:
Anahtar Sözcükler: Afet, Deprem, Afet Yönetimi.)
Özgün Araştırma ve Kısa Rapor Makaleleri için Özet:
Ø Özet bölümü her iki dil içinde en fazla ayrı ayrı 200 kelime olmalıdır.
Ø Makalenin Türkçe özet bölümü “Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” başlıklarını
içerirken; İngilizce Abstract bölümünde “Introduction, Purpose, Methods, Results,
Conclusion” başlıklarına yer verilmelidir.
Ø Özet bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
Not: Özetler sadece dergi sistemine yüklenir.
Organize Olmayan Makaleler için Yapılandırılmamış Özet:
Özet bölümü her iki dil içinde en fazla ayrı ayrı 200 kelime olmalıdır. Özet konuyu kapsayıcı
olmalıdır. Genel ifadelerden uzak durulmalı ve kısaltmalardan kaçınılmalıdır.
Kısaltmalar
Standart bir ölçü olmadığı sürece her kısaltma için ilk tam yazımdan sonra kısaltmayı parantez
içinde veriniz (örneğin, Sağlık Bakanlığı (SB)).
Referanslar
Referansların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Metin içindeki referansları ilk kez
belirtildikleri sırayla numaralandırılmalı ve American Medical Association (AMA) sitilinde
gösterilmelidir. Metin içindeki referans gösterirken üst basamak rakam dizilimini
kullanılmalıdır (örneğin, Bütünleşik afet yönetimi sistemi ile Türkiye 2009 yılında
tanışmıştır.1). Örnek referanslar aşağıda verilmiştir:
•

Makale: Çalışkan C, Algan A, Koçak H, Biçer BK, Şengelen M, Çakir B. Preparations
for Severe Winter Conditions by Emergency Health Personnel in Turkey. Disaster Med
Public Health Prep. 2014;8:170-173. doi:10.1017/dmp.2014.28.

•

Kitap: Eryılmaz M. Introduction to Disaster. 2nd ed. (Eryılmaz M, Dizer U, eds.).
Ankara: Unsal Press; 2007.
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•

Kitap Bölümü: Çalışkan C, Koçak H. AYAY Eğitimi. In: Bıçakçı N, Çalışkan C,
Koçak H, eds. Acil Yardım ve Afet Yöneticileri İçin: Hastane Öncesi Acil Tıp. 1st ed.
Antalya: Kongre Kitabevi; 2019:9-14.

•

Konferans Sunumları: Sari B, Koçak H, Çalışkan C. Syrian Refugees in Turkey, Life
Conditions. In: Prehospital and Disaster Medicine. Vol 32. ; 2017:S81.
doi:10.1017/S1049023X17002126.

•

Rapor: Altıntaş KH, Ağalar F, Çelikli S, Tüleylioğlu M. Emergency Patient Transport.
Ankara; 1997. doi:4.

•

Internet: ADAYDER. Annual Report of Emergency and Disaster Management
Association. Çanakkale; 2012. http://dosya.ayayder.org/2011-2012-FAALİYETRAPORU.pdf.

•

Mevzuat: Official newspaper. Communiqué on Implementation Procedures and
Principles of Emergency Service in Health Facilities with Beds. Republic of Turkey;
2009.

•

Tez: Çalışkan C. Evaluation of Ambulance Patient Record Forms of the Patients
Transferred by 112 Ambulances from Gökçeada and Bozcaada from 01/01/2009 to
31/12/2013. 2015.

Makalenin Hazırlaması
Dergiye gönderilen metinler aşağıda verilen özellikler kapsamında olmalıdır. Kabul edilen
yayınların dizgi ve baskısı sırasında bu özellikler değiştirilebilir:
Ø Makale Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı, satır aralığı metinde 1,5 dipnotta 1
olmalıdır. Dipnot mümkün olduğu kadar az kullanılmalıdır.
Ø Yazı Boyutu: Başlıkta 14, metinde 12 ve dipnotlarda 10 punto olmalıdır
Ø Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir)
Ø Kenar boşlukları; 2,5 cm(Üst Kenar, Alt Kenar, sol ve sağ kenar) olmalıdır.
Ø Makalenin tamamı iki yana yaslı şeklinde olmalı, ana başlık hariç, başlık ve paragraf
girişleri ise sola yaslanmalıdır.
Ø Ana ve alt başlıklar (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sınırlılıklar, Sonuç ve
Öneriler, Teşekkür (varsa), Etik, Çıkar Çatışması, Finansman ve Kaynaklar) 14 punto
olarak koyu yazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12
punto, koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Üçüncü düzey ve sonraki başlıklar 12 punto
ve italik yazılmalıdır.
Ø Türkçe metinlerde ondalıklı sayılar ayrılırken virgül, İngilizce metinlerde nokta
kullanılmalıdır.
Ø Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Yüzde işareti Türkçe
makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.
Ø Bulguları yazarken n sayısı verilirken ‘%70,2 (n=58)’ seklinde gösterilmelidir.
Ø ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/sözcük öncesi ve sonrası 1 (bir) karakter
boşluk bırakılmalıdır.
Form YT 1.0.

7

Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi / www.jeads.org

Ø Metin içindeki madde yazımlarında sayı ya da harf kullanılmamalıdır.
Ø Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili sözcüklerin özet veya metin
içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalı ve kısaltma sayısı olabildiğince az olmalıdır.
Ø Makale genelinde ifadelerde pasif ve geniş zaman kullanılmalı, (ülkemiz yerine
Türkiye’de, Araştırmamız yerine bu araştırmada gibi) giriş bölümünde genel yargı
ifadesi (doğrudur, böyledir, kesindir gibi) kullanmamaya, özen gösterilmelidir.
Ø Makale metninde 10’un altındaki rakamlar yazı ile gösterilmelidir. Ayrıca 1. 2. ve 3.
gibi sınıflamalarda yazı ile gösterilmelidir.
Ø Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli, sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalı ve
koyu yazılmalıdır (Örn: Tablo 1: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü).
Ø Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, sözcüklerin ilk harfleri büyük
olmalı ve koyu yazılmalıdır (Örn: Şekil 1: Yönetimde Sistem Yaklaşımı).
Ø Tablo, Şekil ve Grafiklerin altında yer alan kaynaklar 10 punto ile yazılmalıdır.
Ø Bütün tablo, şekil ve grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına
göre numaralanması gerekir.
Ø Tablo ve şekillere ana metinde yer verilmez. Ana metinde her bir tablo ve şekle sadece
atıf yapılmalıdır (Örn: Cinsiyet değişkenin karıştırıcı bir faktör olduğu görülmektedir
(Tablo 1)). Tablo ve şekiller (başlık ve varsa alt bilgileri dahil) ayrı dosyalar olarak
Dergi sistemine yüklenmelidir. Her bir dosyada her bir sayfada bir tablo veya şekil yer
almalıdır.
Kapak Fotoğrafı
Acil yardım ve afet bilimiyle ilgili olay öncesi, sırası veya sonrası gerçekleşen zamanlardan anı
donduran ve olayın ruhunu yansıtan kareler dergi kapağı olarak kabul edilmektedir. Fotoğraf
göndermeden önce aşağıdaki talimatları okuyun:
•

Fotoğraflar daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

•

Fotoğraflar 300 dpi çözünürlükte bir elektronik dosyayla sunulmalıdır; Renkli veya
siyah beyaz kabul edilebilir.

•

Sunulan tüm fotoğraflar ve resimler dergi tarafından kabul edildikten sonra her türlü
kullanım dergiye aittir.

•

Tüm gönderimler editörler tarafından incelenecektir. Editörler tarafından kabul edilen
fotoğraflar, Dergi’nin gelecekteki kapakları üzerinde yer alacaktır.

Hakem Değerlendirmesi
Her araştırma makalesi en az 2 hakem tarafından gözden geçirilir. Eğer gerekliyse, gönderim
istatistiksel inceleme için üçüncü bir hakeme gönderilecektir. Hakemlerin kimlikleri gizli
tutulur.
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Kabul Sonrası
Prova Sayfası ve Düzeltmeleri
Makaleler kabul tarih sırasına göre düzenlenir. Sorumlu yazar yayından önce dizgi seti
makalesinin elektronik bir prova metnini alır. Sorumlu yazar kendisine verilen süre içerisinde
gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra makale prova metnini dergiye yükler.
Ambargo Politikası
Yayına kabul edilen makalelerin içeriği ve yayınlanma tarihi ile ilgili tüm bilgiler gizli
tutulmaktadır. Kabul edilen makalelerle ilgili veya içerdiği bilgiler, yayıncı tarafından o
makaleye belirtilen tarihe kadar herhangi bir medyada (basılı, yayın veya elektronik) yer
alamaz.
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