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1. Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi Bilimsel T›p Yay›nevi’nin sü-
reli yay›n› olarak dört ayda bir yay›mlanmaktad›r. 

2. Derginin amac› Hastane ‹nfeksiyonlar›n› ilgilendiren konu-
larda yap›lan deneysel çal›flmalar, klinik çal›flmalar, epi-
demiyolojik çal›flmalar, derlemeler, olgu sunumlar›, k›sa ra-
porlar ve editöre mektup türünden yaz›lar ile okuyucular
aras› bilgi al›flveriflini sa¤lamak ve böylece ülkemizin bilim-
sel geliflimine katk› sa¤lamakt›r.

3. Derginin dili Türkçe’dir ve Türkçe yaz›lm›fl makaleler kabul
edilmektedir. Ancak deneysel çal›flmalar, klinik ve epi-
demiyolojik çal›flmalar, olgu sunumlar› için ‹ngilizce bafll›k,
‹ngilizce özet, ‹ngilizce anahtar kelimelerin bulunmas› zo-
runludur. Derleme türü makaleler için Türkçe ve ‹ngilizce
özete gerek yoktur. K›saltmalar uluslararas› kabul edilen fle-
kilde olmal› ve ilk kullan›ld›klar› yerde aç›k olarak yaz›lmal›
ve parentez içinde k›salt›lm›fl flekli gösterilmelidir.

4. Yaz›da mikroorganizmalar›n latince isimleri ilk geçtikleri yer-
de tam ve aç›k olarak yaz›lmal›, daha sonraki kullan›mlarda
cins isminin ilk harfi büyük harfle yaz›larak, nokta konulmal›
ve tür ismi küçük harflerle yaz›larak k›salt›lm›fl olarak kulla-
n›lmal›d›r. Örne¤in: Streptococcus pneumoniae ..... S. pne-
umoniae gibi.  Mikroorganizmalar›n orjinal latince isimleri
ya italik olarak yaz›lmal› veya italik yaz›lmalar›n› sa¤lamak
için altlar› çizilmelidir. Yaz›da mikroorganizmalar›n sadece
cins ad› belirtiliyorsa türkçeye kazand›r›lm›fl flekli ile yaz›la-
bilir. Örne¤in: stafilokok, streptokok gibi. Bu durumda italik
yaz›l›ma gerek yoktur.  

5. Antibiyotik isimleri dil bütünlü¤ünü sa¤lamak aç›s›ndan
okundu¤u gibi yaz›lmal› ve cümle bafl›nda de¤ilse ilk harfi
küçük olarak yaz›lmal›d›r. Örne¤in: sefotaksim, streptomisin,
penisilin gibi.

6. Gönderilen yaz›lar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç da-
n›flma kurulu üyesinden en az iki olumlu görüfl karfl›l›¤›nda
yay›mlanmaya hak kazan›r. Yaz›lar›n gelifl tarihleri ve kabul
edilifl tarihleri makalenin yay›nland›¤› say›da belirtilir. 

7. Gönderilen yaz›n›n de¤erlendirmeye al›nmas› için yazarlar›n
B‹L‹MSEL TIP YAYINEV‹’nin 106310 nolu posta çeki hesab›na
"yaz› de¤erlendirme posta ve k›rtasiye giderleri" için
1.000.000 TL yat›rmalar› ve posta çeki dekontunu yaz› ile bir-
likte göndermeleri gerekmektedir.    

8. Yaz›lar›n hemen iflleme konulabilmesi için belirtilen yaz›m
esaslar›na tam olarak uygun olmas› gereklidir.

9. Yaz›lar yaz›c› ile A4 ka¤›da, ka¤›d›n sadece bir yüzüne ve çift
aral›kl› olarak yaz›lmal› ve 3.5” disket ile birlikte gönderil-
melidir. 

10. Araflt›rma fleklindeki makaleler mutlaka afla¤›da belirtilen
düzene uygun olmal›d›r;
1. sayfa: Bafll›k (Türkçe), Yazarlar, Kurum, Yaz›flma Adresi
2. sayfa: Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler, ‹ngilizce Bafll›k,
‹ngilizce Özet, ‹ngilizce Anahtar Kelimeler, 
3.Sayfa ve sonraki sayfalar s›ras›yla Girifl, Materyal ve Metod,
Sonuçlar, Tart›flma ve Kaynaklar.

11. Olgu sunumu fleklindeki makalelerde de yukar›daki ilk 2
sayfa için geçerli düzene uyulmal›, üçüncü sayfadan itibaren
yaz›n›n türüne uygun flekilde kaleme al›nmal›d›r. 

12 Derlemelerde kaynak say›s› mümkünse 40'›n üzerinde olma-
mal›d›r. Dergide yay›nlanacak derleme türündeki yaz›lar
editörler kurulu taraf›ndan önceden planland›¤› için, planla-
nan›n d›fl›ndaki derleme türü makaleler ile ilgili olarak yaz›
gönderilmeden önce editörler kurulunun onay› al›nmal›d›r.

13. Tablo, fiekil ve Resimler (Numaralar› ve/veya alt yaz›lar› ile
birlikte) gönderilecek olan üç örnekten yaln›zca birinde yaz›
içinde yer almas› istenilen flekilde haz›rlanmal› (eklenmeli,

yap›flt›r›lmal› vs.), di¤er iki örnekte numara, bafll›k veya alt
yaz›lar› ile birlikte herbiri bir A4 ka¤›da (çizilmifl, yaz›lm›fl
veya yap›flt›r›lm›fl olarak) haz›rlanarak yaz›ya eklenmelidir.
Yine bu son iki örnekte yaz› dan›flma kurulu üyelerine isim
sakl› olarak gönderilece¤i için, yazar isimleri ve çal›flman›n
yap›ld›¤› yer ile ilgili bilgiler bulunmamal›d›r (bofl b›rak›lma-
l› veya okunamayacak flekilde silinmelidir). 

14. Kaynak numaralar› metinde parantez içinde ve cümle so-
nunda belirtilmeli, metin sonunda eser içindeki geçifl s›ras›-
na göre numaraland›r›lmal›d›r. Kaynaklar›n yaz›l›m› afla¤›da-
ki örneklere uygun olmal›d›r.

Kaynak bir dergi ise;
Yazar(lar)›n Soyad› Ad›n›n baflharf(ler)i, (6 ve daha az say›da ya-

zar için yazarlar›n tümü, 6’n›n üzerinde yazar› bulunan maka-
leler için ilk 3 yazar belirtilmeli türkçe kaynaklar için "ve
ark.", yabanc› kaynaklar için "et al." ibaresi kullan›lmal›d›r).
Makalenin bafll›¤›. Derginin ‹ndex Medicus’a uygun k›salt›l-
m›fl ismi Y›l; Cilt: ‹lk ve son sayfa numaras›.                     

Örnek: Fagon JY, Novara A, Stephan F, Girou E, Safar M. Morta-
lity attributable to nosocomial infections in the ICU. Inf
Contr Hosp Epidemiol 1994;15:428-34.

Kaynak bir kitap ise;
Yazar(lar)›n Soyad› Ad›n›n baflharf(ler)i. Kitab›n Ad›, Kaç›nc› Bas-

k› oldu¤u, Bas›m Yeri, Bas›mevi, Bas›m Y›l›.
Örnek: Sherlock S. Diseases of the Liver and Biliary System.

Eighth edition, Oxford: Blackwell Scientific Publications,
1989.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise; 
Bölüm yazar(lar)›n›n Soyad› Ad›n›n baflharf(ler)i, Bölüm bafll›¤›,

In: Editör(ler)in soyad› ad›n›n baflharf(ler)i (ed) veya (eds).
Kitab›n ad›, Kaç›nc› bask› oldu¤u, Bas›m yeri: Yay›nevi, Bas-
k› y›l›: Bölümün ilk ve son sayfa numaras›.

Örnek: George DL. Nosocomial Pneumonia. In: Mayhall CG. (ed).
Hospital Epidemiology and Infection Control. Baltimore:
Williams & Wilkins, 1996:175-95.

15. Olgu sunumlar›n›n girifl ve tart›flma k›s›mlar› k›sa-öz olmal›,
kaynak say›s› k›s›tl› olmal›d›r . 

16. K›sa raporlar özet içermemeli, k›sa-öz olmal›, kaynaklar› s›-
n›rl› olmal›, sonuna s›ras›yla yazar isimleri, ünvanlar› ve ya-
z›flma adresleri eklenmelidir.

17. Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yay›mlanm›fl
yaz›lara elefltiri getirmek, katk› sa¤lamak ya da orjinal bir ça-
l›flma olarak haz›rlanmam›fl ve haz›rlanamayacak bilgilerin
iletilmesi amac›yla oluflturuldu¤undan k›sa-öz olmal›, özet
içermemeli, kaynaklar› s›n›rl› olmal›d›r.

18. Yaz›lar, yaz›n›n daha önce bir dergide yay›mlanmam›fl veya
yay›mlanmak üzere gönderilmemifl oldu¤unu bildiren, ma-
kaledeki isim s›ras›na uygun biçimde yazarlarca imzalanm›fl
bir üst yaz› ile gönderilmelidir.

19. Daha önce sunulmufl bildiriler yer ve tarih belirtmek koflu-
luyla yay›mlanabilir.

20. Yay›mlanan yaz›lar›n bilimsel ve hukuki sorumlulu¤u yazar-
lar›na aittir.

21. Dergimizde yay›mlanan yaz›lar›n yay›n hakk› B‹L‹MSEL TIP
YAYINEV‹’ne aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

22. Yaz›lar afla¤›daki adrese yukar›daki kurallara uygun flekilde
3.5” disket ile birlikte ve mutlaka üç nüsha olarak gönderil-
melidir.
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1998’de Yeni Say›lar›m›zda Buluflmak Üzere ... 

Bu y›l›n üçüncü ve son say›s› ile dergimiz ilk cildini tamaml›yor. Sizlerden

görmüfl oldu¤umuz ilgi ve yüreklendirici önerilerle Hastane ‹nfeksiyonlar›

Dergisi’ni 1998 y›l›nda yine üç ayda bir olmak üzere y›lda dört say› olarak

yay›nlamay› planlad›k. 1997 y›l›nda, yo¤un çal›flma tempolar›na ra¤men

yaz›lar› ile bizleri destekleyen de¤erli meslektafllar›m›za teflekkür ediyoruz. 

Derginin görmüfl oldu¤u ilgiyi, hastane infeksiyonlar› gibi önemli bir ko-

nuda gerekli duyarl›l›¤›n gösterilece¤inin bir belirtisi olarak de¤erlendiriyo-

ruz. Ülke çap›nda gereken ilginin uyand›r›lmas› konusundaki  arzumuza ula-

flabilece¤imiz konusunda ümitleniyoruz. Hastane infeksiyonlar›n›n önemini

kavrayarak bu konuda y›llard›r emek veren tüm t›p disiplinlerindeki ilgili ki-

flileri ortak bir platformda buluflturmak noktas›ndaki gayretimizin bofla ç›k-

mayaca¤›n› umuyoruz. 

Üçüncü say›m›zda Dr. Akan giderek önem kazanan intravasküler kateter

infeksiyonlar›n› kaleme ald›. Dr. Palab›y›ko¤lu endoskopi ile iliflkili infeksi-

yonlar ve endoskoplar›n dekontaminasyonu konusunu iki ayr› makale halin-

de gözden geçirdi. Bu makalelerin ilkini bu say›m›zda bulacaks›n›z. Dr.  Er-

baydar de¤erli deneyimlerini de katarak infeksiyon kontrol komitelerinin ör-

gütlenmesi ve çal›flmas› konulu derlemeyi haz›rlad›. Dr. Arman yo¤un bir
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emek sonucunda NosoLINE projesine kat›lan tüm merkezlerle iletiflim kura-

rak elde etti¤i verileri Türkiye’de hastane infeksiyonu kontrolüne yönelik ça-

l›flmalar bafll›¤› alt›nda de¤erlendirdi. 

Bunun yan›s›ra bu say›m›zda üç ayr› merkezden yap›lm›fl hastane infek-

siyonlar› ile ilgili çal›flma da bulunuyor. GATA E¤itim Hastanesi'nde nozo-

komiyal C. difficile kolonizasyonu s›kl›¤› Dr. Beflirbellio¤lu ve arkadafllar›n›n,

hastane personelinde nazal S. aureus tafl›y›c›l›¤› Dr. Usluer  ve arkadafllar›-

n›n, üriner sistem infeksiyonu etkeni E. coli sufllar›ndaki antibiyotik direnci-

nin kullan›lan antibiyotiklerle iliflkisi Dr. Ayd›n ve arkadafllar›n›n yapm›fl ol-

duklar› çal›flmalar›n sonuçlar›n› içeriyor.

Daha önceki say›lar›m›zda belirtti¤imiz gibi 1998 y›l›nda da hastane in-

feksiyonlar› ile ilgili derleme, orjinal çal›flma türündeki makalelerinizi, editöre

mektup köflesinde ise uyar›, görüfl ve katk›lar›n›z› bekliyoruz.

Göstermifl oldu¤unuz ilgi ve destek için teflekkür ediyor ve 1998 y›l›n›n ilk

say›s›nda buluflmak ümidiyle sayg›lar sunuyorum...

Dr. Serhat ÜNAL
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