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Amaç ve Kapsam
Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları 
(Klimik) Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır;  Mart, Ha-
ziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayımlanmak-
tadır. 
Klimik Dergisi’nin hedefi, bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma ma-
kalelerini yayımlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, editöre mektup 
ve olgu sunumları da kabul edilmektedir. Klimik Dergisi, yayın dili hem 
Türkçe hem de İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız danışmanlık (pe-
er-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir. Makaleler danış-
man ve yazar açısından “çift-kör” sistemine göre değerlendirilmektedir. 
Klimik Dergisi’nin hedef kitlesi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikro-
biyoloji uzmanları ile infeksiyon hastalıklarına ilgi duyan tüm uzmanlar 
ve pratisyen hekimlerdir. 
Klimik Dergisi, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EM-
BASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO ve ProQuest 
tarafından dizinlenmektedir. 

BASKI İZİNLERİ VE REKLAM
Baskı izinleri ve reklam için başvurular Başeditör Ofisine yapılmalıdır.
Başeditör: Prof. Dr. Alpay AZAP
Adres: Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. İpek Apt. No. 70 D. 7, Şişli,
TR-34363 İstanbul, Türkiye
Tel.: 0 212 219 54 82
Faks: 0 212 219 54 82
E-posta: klimik@klimik.org.tr

YAZARLARA BİLGİ
Yazarlara Bilgi bölümüne klimikdergisi.org adresinden ulaşılabilir. 

YAZILARIN SORUMLULUĞU
Klimik Dergisi’nde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar ya-
zar(lar)ın görüşüdür ve Başeditör, Editörler ya da Yayımcının görüşü 
değildir;  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) 
Derneği, Başeditör, Editörler ve Yayımcı bu yazılar için herhangi bir so-
rumluluk kabul etmemektedir. 

Aims and Scope
Klimik Journal is the scientific and official publication of the Turkish 
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and published 
four times per year, in March, June, September and December. 
The aim of Klimik Journal is to publish high-quality original scientific 
articles. In addition, reviews, editorials, letters to editor, and case re-
ports are also accepted. Klimik Journal is an international journal, based 
on independent and unbiased peer-review principles and is published 
both in Turkish and English. Articles are double-blind reviewed in 
which both reviewers and authors are blinded. The target group of Kli-
mik Journal is infectious diseases and clinical microbiology specialists 
and medical doctors and practitioners who are interested in infectious 
diseases.
Klimik Journal is indexed in Web of Science-Emerging Sources Citation 
Index, EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO 
and ProQuest databases.

PERMISSIONS AND ADVERTISEMENTS 
Applications for print permissions and advertisements should be sub-
mitted to the Editorial Office.
Editor-in-Chief: Prof. Dr. Alpay AZAP
Address: Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. İpek Apt. No. 70 D. 7, Şişli,
TR-34363 İstanbul, Türkiye
Phone: +90 212 219 54 82
Fax: +90 212 219 54 82
E-mail: klimik@klimik.org.tr

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 
Instructions to authors are available at the following link: 
klimikdergisi.org

DISCLAIMER
All opinions and reports within the articles that are published 
in Klimik Journal are the personal opinions of author(s), not  
editor-in-chief ’s, editors’ or the publisher’s. The Turkish Society of the 
Clinical Microbiology and Infectious Diseases, editor-in-chief, editors 
and the publisher do not accept any responsibility for these articles. 

http://klimikdergisi.org
http://klimikdergisi.org
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Yazarlara Bilgi 
 
Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları 
(KLİMİK) Derneği’nin süreli, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın or-
ganıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında 
yayımlanır. Yıl içinde gerektiğinde özel sayılar da yayımlanabilir. Kli-
mik Dergisi, yayım faaliyetlerini Yayım Etiği Komitesi (Committee on  
Publication Ethics: COPE) rehberlerine göre yürütmektedir.
Klimik Dergisi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında 
tanı, tedavi ve korunmaya ilişkin temel ve uygulamalı araştırma maka-
leleri, derlemeler, editör görüşleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar 
yayımlar.
Derginin dili Türkçe’dir. Yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer 
verilebilir.
Dergide yayımlanacak makaleler için yazarlardan ücret talep edilmez.
Yazarlar makale gönderimlerini derginin online makale kabul siste-
mi üzerinden yaparlar (http://www.klimikdergisi.org). Makale kabul 
sistemine yazarlar tarafından yüklenen makaleler öncelikle teknik açı-
dan kontrol edilir. Yazım dili, şekil ve tablolar, makaleyle ilgili gerekli 
belgeler (yazar katkı formu, telif hakkı onay formu, olgu sunumları 
için hasta onamı, etik kurul onayı), kaynak gösterimi gözden geçiri-
lir ve intihal kontrolü yapılır. Bu aşamayı geçen makale baş editöre 
yönlendirilir. Baş editör makale içeriğinin dergi yayın politikası ile 
uyumlu olup olmadığını, dergi yayın kurallarına uygun hazırlanıp 
hazırlanmadığını, alana bilimsel katkısını değerlendirir. Bu değer-
lendirmeyi geçen makaleler bilimsel içerik kontrol sürecinin başla-
tılması için editöre yönlendirilir. Editör makalenin bilimsel içeriğini 
değerlendirmeleri, öneri, eleştiri ve katkılarını bildirmeleri için sistem 
üzerinden en az iki danışman atar. Gerekli gördüğü durumlarda ay-
rıca İstatistik Editörüne de yönlendirir. Danışmanların konusunda 
uzman kişiler arasından, yazarlarla çıkar çatışması olmayan kişiler-
den seçilmesine özen gösterilir. Makale danışmanlara gönderilirken 
herhangi bir yanlılığı engellemek için yazar ve çalışmanın yapıldığı 
kurum bilgileri gizlenir. Danışmanların öneri, eleştiri ve katkıları 
editör tarafından gözden geçirilir ve yeterli bulunduğu takdirde ya-
zara iletilir. Editör gerekli gördüğü durumlarda makaleyi değerlen-
dirmek üzere başka danışmanlara da yönlendirir. Öneri, eleştiri ve 
katkılar yazarlara iletilirken danışman isimleri gizlenir. Böylelikle 
makalelerin bilimsel içeriğinin çift kör yöntemle, yanlılıktan uzak 
ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi sağlanır. Yazarların gerekli 
düzenlemeleri yapmalarının ardından makale tekrar editöre ve edi-
törden de danışmanlara gönderilerek yeniden değerlendirilir. Bu de-
ğerlendirmede yeterli görülen makaleler yayımlanmak üzere kabul 
edilir. Danışmanların yayımlanmaya uygun görmediği makaleler 
reddedilir. Yeni düzeltmeler ve düzenlemeler istedikleri makaleler ise 
tekrar yazarlara gönderilir. Yayıma kabul edilen makaleler İngilizce 
ve Türkçe dil editörleri tarafından gözden geçirildikten sonra yayın-
cı tarafından dizilir, makalenin dizilmiş hali son kontrol için yazar-
lara gönderilerek onayları alınır. Bu şekilde yayıma hazır hale gelen 
makaleler derginin web sitesinde elektronik olarak yayımlanır ve baş 
editörün uygun gördüğü takvim ve sıralama ile basılı hale getirilir. 

Instructions to Authors 
 
Klimik Journal is peer-reviewed, open access, the official scientific pub-
lication of the Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases. It is published three times a year in April, August and Decem-
ber. Supplements are also published during the year if necessary. The 
editorial and publication processes of the journal are shaped according 
to the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE).
Klimik Journal publishes original articles, reviews, editorials, case re-
ports, and letters to the editor relevant to treatment and diagnostics in 
infectious diseases and clinical microbiology, virology, parasitology, im-
munology and epidemiology.
The publication language of the journal is Turkish. Foreign authors’ 
manuscripts in English are also accepted.
Klimik Journal does not charge a publication fee.
Authors submit their articles through the journal’s online manuscript 
submission system (http://www.klimikdergisi.org). The submitted man-
uscripts are first checked in terms of technical aspects. The language, 
figures and tables, necessary documents related to the article (author 
contribution form, copyright approval form, patient consent for case 
reports, ethics committee approval), references are reviewed, and pla-
giarism is checked. The manuscript that passes this stage is forwarded 
to the editor-in-chief. The editor-in-chief evaluates whether the man-
uscript’s content is compatible with the journal’s publication policy, 
whether it is prepared following the journal’s publication rules, and the 
manuscript’s scientific contribution to the field. After this evaluation, if 
appropriate, the manuscript is directed to the editor to initiate the sci-
entific content control process. The editor assigns at least two review-
ers through the system to evaluate the manuscript ’s scientific content 
and report their suggestions, criticisms, and contributions. She/he also 
directs it to the Statistics Editor when it deems necessary. The editor 
cares for selecting the reviewers among experts who do not have a con-
flict of interest with the authors. While the manuscript  is sent to the 
reviewers, the information of the author and the institution where the 
study was conducted is hidden to prevent any bias. The editor evaluates 
suggestions, criticisms and contributions of the reviewers, and if she/
he finds them sufficient, forwards them to the author. When the editor 
deems it necessary, she/he directs the manuscript  to other reviewers. 
The names of the reviewers are hidden while the suggestions, criticisms 
and contributions are forwarded to the authors. Thus, it is ensured that 
the scientific content of the manuscripts is evaluated in a double-blind 
way, away from bias and objectively. After the authors make the neces-
sary arrangements, the manuscript  is sent back to the editor, and the 
editor sends it to the reviewers for re-evaluation. Manuscripts deemed 
sufficient in this evaluation are accepted for publication. Manuscripts 
deemed unsuitable for publication by the reviewers are rejected. Man-
uscripts for which they want new corrections and edits are sent back to 
the authors. After the manuscript accepted for publication is reviewed 
by the English and Turkish language editors, the publisher prepares it 
for publication and sends it to the authors for final check and approv-
al. The ready articles are published on the journal’s website and printed 
in the calendar and order that the editor-in-chief deems appropriate. 

http://www.klimikdergisi.org
http://www.klimikdergisi.org


V

TELİF HAKKI
Yazarlar Telif Hakkı Onay Formunu doldurarak, makalelerinin te-
lif hakkını Klimik Dergisi’ne bıraktıklarını belirtmelidirler. Dolduru-
lan form online makale kabul sistemine yüklenmelidir. Yazarlar bu 
formu imzaladıklarında makalelerinin Klimik Dergisi’nde yayımlan-
ması halinde “Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0  
International License (CC-BY-NC)” uygulamalarına tabi olacağını ka-
bul etmiş olurlar. 
Yazarlar makalede kullandıkları ve daha önce başka bir mecrada (yazılı 
veya elektronik) yayımlanmış tablo, grafik, şekil gibi içeriklerin kulla-
nım iznini almış olmalıdırlar. Bu içeriklerden doğabilecek her türlü ya-
sal ve ekonomik sorumluluk yazarlara ait olacaktır.
Klimik Dergisi’nde yayımlanan makalelerde yer alan iddia ve fikirler 
yazar veya yazarların görüşlerini yansıtmakta olup editörler, editörler 
kurulu veya yayımcıya ait değildir ve onları bağlamaz.
 
YAZAR KATKISI
Makalede yazar olarak yer alan her bir kişinin Tıp Dergileri Editörleri 
Uluslararası Komitesi (ICMJE)’nin önerdiği yazarlık kriterlerini karşıla-
mış olması beklenir (ICMJE – www.icmje.org).
İletişim kurulacak yazar makalenin yüklenmesi sırasında her bir yaza-
rın makaleye hangi aşamalarda ve ne kadar katkıda bulunduğunu gös-
teren Yazar Katkı Formunu doldurarak online makale kabul sistemine 
yüklenmelidir.
Metnin dergide yer alabilmesi için en az iki bilimsel danışmanın de-
ğerlendirmesinden sonra Yayın Kurulu’nca da uygun görülmesi gerekir. 
Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi 
kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildi-
rilmelidir.
Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce başka bir 
yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere teslim edilmiş veya kabul 
edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir ön bildirinin bit-
miş biçimine yer verilebilir. Yayımlanması istenen metnin herhangi bir 
bölümünde çıkarılması istenen bir bölüm olduğu takdirde de yine bir 
yazıyla başvuru yapılır ve gerekli değişikliğin yapılması istenir.
Yayımlanması istenen metin herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çe-
kilmek istenirse nedenleri açıklayan bir yazıyla başvuru yapılır.
Yazarların çalıştıkları kurumun adından ve araştırmanın gerçekleştiği 
bölüm veya kurumun adından ana metinde söz edilmemelidir.
İletişimi yürüten yazar iletişim bilgilerini açıkça belirtmelidir (telefon 
numarası, faks numarası ve e-posta adresi). İletişimi yürüten yazarların 
bilgileri, dergide yayımlanmaktadır.
Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını sak-
lamalıdır.
Teslim edilmiş bir metnin tümünün veya bir bölümünün başka bir yer-
de yayımlanması söz konusu olursa Editör Ofisine bilgi verilmesi zo-
runludur.
Yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.
Yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.
 

COPYRIGHT
The authors fill in  the Copyright License Agreement Form and indi-
cate they transferred the copyright to Klimik Journal. The completed 
form must be uploaded to the journal’s online manuscript  submission 
system.By signing the form, the authors agree that if Klimik Journal 
publishes the article, it will be licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-BY-NC). 
Authors must obtain permission from the copyright holder when using 
previously published content, including figures, tables, or any other ma-
terial in both print and electronic formats. Legal, financial and criminal 
liabilities in this regard belong to the author(s).
Statements or opinions expressed in the manuscripts published in Kli-
mik Journal reflect the views of the author(s) and not the opinions of 
the editors, the editorial board, or the publisher; they disclaim any 
responsibility or liability for such materials.

AUTHORSHIP
Each individual listed as an author should fulfill the authorship criteria 
recommended by the International Committee of Medical Journal Edi-
tors (ICMJE – www.icmje.org). 
Corresponding authors are required to submit a signed and scanned 
version of the Authorship Contribution Form to the journal’s online 
manuscript submission system.
In order for an manuscript  to be published in the journal, at least two 
scientific reviewers should evaluate the manuscript , and it needs to be 
approved by the Editorial Board. 
The authors should acknowledge and provide information on grants, 
contracts or other financial support of the study provided by any foun-
dations and institutions or firms.
Manuscripts sent to be published in the journal should not have been 
published anywhere else previously or submitted and accepted to be 
published. However, a complete report that follows the publication of a 
preliminary report, such as an abstract, can be submitted. If authors in-
tend to discard any part of the manuscript, a written application should 
be sent to the Editor.
In case of retraction of the text by author(s) for any reason needs a writ-
ten application explaining the reasons.
The name of the institution where the authors work and the name of the 
institution or the department in which the study has been conducted 
should not be mentioned in the submitted manuscript.
The corresponding author must give the full correspondence address 
(including telephone, fax number and e-mail address). Contact infor-
mation of the corresponding author is published in the journal.
The authors should keep a copy of the submitted manuscripts and other 
documents.
If the whole or a part of the submitted manuscript needs to be published 
somewhere else, Editorial Office must be informed accordingly.
Authors are responsible for the content of the published articles.
No fee will be paid for the publication.

https://www.klimikdergisi.org/wp-content/uploads/2021/05/THO.FORMU_.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.icmje.org
https://www.klimikdergisi.org/wp-content/uploads/2021/05/YK.FORMU_.pdf
https://www.klimikdergisi.org/wp-content/uploads/2021/05/THO.FORMU_.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.icmje.org
https://www.klimikdergisi.org/wp-content/uploads/2021/05/YK.FORMU_.pdf
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ETİK KURALLAR
Gönderilen makalelerin Tıp Dergileri Editörleri Uluslararası Komitesi 
(ICMJE) tarafından hazırlanan ve Aralık 2019’da güncellenen Recom-
mendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of 
Scholarly Work in Medical Journals’daki kurallara uygun olarak hazır-
lanmış olması gerekir (Metnin orijinaline http://www.icmje.org/icm-
je-recommendations.pdf adresinden ulaşılabilir).
Dergiye yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması 
zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası 
anlaşmalara ve Helsinki Bildirgesi’ne uygun etik kurul onay raporu ge-
reklidir. Etik Kurul onayı (tarih ve sayısı belirtilerek)  ve Bilgilendirilmiş 
Hasta Onam Formu alındığı makale içinde yazılmalıdır. Bilgilendiril-
miş Hasta Onam Formu dergi tarafından talep edildiğinde gönderilmek 
üzere saklanmalıdır. 
Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar “Guide for the Care and 
Use of Laboratory Animals” doğrultusunda hayvan haklarını koruduk-
larını belirtmeli ve kurumlarından etik kurul onay raporu almalıdır 
(Metnin orijinaline, http://www.nap.edu/catalog/5140.html adresinden 
ulaşılabilir).
Yazarların, yazının konusunu oluşturan alanda kişi veya kurumlarla fi-
nansal veya maddi destek türünde çıkar çatışması olup olmadığını beyan 
etmeleri gereklidir. Çıkar çatışması beyanı yazının sonunda görünmelidir. 
Dergi, aşağıda belirtilen etik dışı uygulamaları ya da inceleme sürecini 
etkilemeye yönelik konuk yazarlık, uygunsuz kabul ve referansları içerme 
şüphesi olan hiçbir makaleyi kabul etmeyecek ya da yayımlamayacaktır:

• İntihal: Başka bir yazarın eserinin tamamını ya da bir kısmını, 
sahibiymiş gibi, referans vermeksizin tekrar yayımlamak.

• Fabrikasyon: Var olmayan veri ve sonuçları yayımlamak.
• Kopyalama: Bir yayının başka dillerde yeniden basımını da kap-

sayan, başka bir yayından veri kullanma durumu.
• Dilimleme: Bir çalışmanın sonucunu yapay olarak birden çok 

yayına bölmek.
Klimik Dergisi, yayım faaliyetlerini Yayım Etiği Komitesi (Committee 
on Publication Ethics: COPE) önerilerine göre yürütmektedir. Ayrıca 
etik açıdan tartışmalı durumların çözümlenmesi için Biyoetik Editörü 
görev yapmaktadır. Yayın Etiği Komitesi önerilerine göre etik açıdan 
uygunsuzluk tespit edilen makaleler Biyoetik Editörü’nün görüşü de alı-
narak yayımlanmayacaktır.  Etik uygunsuzluğun yayımlandıktan sonra 
tespit edilmesi durumunda ise Yayım Etiği Komitesi rehberine göre ya-
yımdan çekme uygulaması yapılacaktır (https://publicationethics.org/
files/cope-retraction-guidelines-v2.pdf).
Derginin alıntı kontrolü Crossref Similarity Check powered by “iThen-
ticate” programı kullanılarak yapılmaktadır.

YAZIM KURALLARI
Makaleler aşağıda makale tiplerine göre belirlenmiş bölümlere ayrı-
lır. Her bir bölüm ayrı sayfada yer alır:  Başlık sayfası, özet ve anahtar 
sözcükler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, kaynaklar, tablolar/şekiller/
resimler (her tablo başlık ve dipnotlarıyla birlikte ayrı bir sayfaya yazıl-
malıdır), şekil ve resim altyazıları.
Başlık sayfasında bütün makale türlerinde standard olarak aşağıdaki 
bilgiler yer almalıdır:

ETHICAL PROCEDURES
The manuscripts should be prepared following ICMJE- Recommenda-
tions for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 
Work in Medical Journals, which was updated in December 2019 (the 
full text is available on http://www.icmje.org/icmje-recommendations.
pdf). 
An approval of research protocols by the Ethics Committee in accor-
dance with international agreements and the Declaration of Helsinki is 
required for experimental, clinical, and drug studies. Ethics committee 
approval and “informed consent form” should be stated in the “Materi-
als and Methods” section. 
In experimental animal studies, authors should state that they protect 
animal rights in accordance with the Guide for the Care and Use of 
Laboratory Animals and obtain an ethical committee approval report 
from their institution (The original text can be accessed from the “Guide 
for the care and use of laboratory animals” http://www.nap.edu/cata-
log/5140.html).
The authors are required to declare whether there is any conflict of in-
terest with individuals or institutions in terms of financial support. The 
conflict of interest statement should take place at the end of the man-
uscript. 
The journal will not accept or publish any manuscripts that are sus-
pected of containing guest authorship, inappropriate acceptance and 
references to influence the following unethical practices or the review 
process:

• Plagiarism: Republishing all or part of another author’s work as if 
it was the owner, without reference.

• Fabrication: Publishing data and results that do not exist.
• Copying: The case of using data from another publication, in-

cluding reproduction of a publication in other languages.
• Slicing: Artificially dividing the result of a study into multiple 

publications.
Klimik Journal follows and acts in accordance with Committee on Pub-
lication Ethics (COPE) guidelines. In addition, the Bioethics Editor is 
working to resolve ethically controversial situations. According to the 
recommendations of the Publication Ethics Committee, manuscripts 
that are found to be ethically inconvenient will not be published by 
taking the opinion of the Bioethics Editor. If an ethical nonconformity 
is detected after publication, the withdrawal will be made according to 
Committee on Publication Ethics guidelines (https://publicationethics.
org/files/cope-retraction-guidelines-v2.pdf).
The journal’s citation check is done using the Crossref Similarity Check 
powered by “iThenticate” program.

MANUSCRIPT STRUCTURE
Manuscripts are divided into sections according to the following manu-
script types. Each section should be started in a new page: Title, abstract 
and keywords (Turkish and English), main text, references, tables/fig-
ures (each table should be written on a separate page with its title and 
footnotes), legends of the figures.
The title page of all types of manuscripts should include: 

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.nap.edu/catalog/5140.html 
https://publicationethics.org/files/cope-retraction-guidelines-v2.pdf
https://publicationethics.org/files/cope-retraction-guidelines-v2.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.nap.edu/catalog/5140.html
http://www.nap.edu/catalog/5140.html
https://publicationethics.org/files/cope-retraction-guidelines-v2.pdf
https://publicationethics.org/files/cope-retraction-guidelines-v2.pdf
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• Türkçe Başlık, Türkçe Kısa Başlık,
• İngilizce Başlık ve İngilizce Kısa Başlık

Makalenin bütün bölümlerinin başlık, özet, ana metin, teşekkür, tab-
lolar, şekil ve resim altyazıları dahil iki boşluklu ve 12 punto olarak 
yazılması gerekir. Yeterli sayfa kenarı boşluğu bırakılmalıdır. Yazarlar 
başlık sayfasından itibaren makalenin tüm sayfalarını sırasıyla numa-
ralandırmalıdır. Ayrıca ana metinde satır numaraları verilmelidir.
Makalelerin başlığı bilgi eksikliğine yol açmamak koşuluyla çok uzun 
olmamalıdır.
Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen ve değerlendirme sonucunda 
yayıma kabul edilen makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makale-
nin içeriğine dokunmadan düzeltilmektedir. Yazarlar bu düzeltmeleri 
kabul etmiş sayılırlar.
Anahtar sözcükler, “Medical Subject Headings”e uygun olarak verilme-
lidir (https://www.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html).

İstatistik Analiz
Klimik Dergisi’nin istatistik editörü olmakla birlikte orijinal makale-
lerde istatistik analiz yapılırken ve sonuçlar bildirilirken aşağıdaki 
kurallara uyulması gereksiz zaman kaybını azaltacağı gibi makalenin 
anlaşılırlığını da artıracaktır. İstatistiksel analiz tıbbi dergilerde istatis-
tiksel veri sunma rehberine (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock 
SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 
1983: 7; 1489-93 ) göre yapılmalı ve yazıda sunulmalıdır. Analizde kul-
lanılan yazılımın adı ve sürümü belirtilmelidir. Sürekli değişkenlerin 
karşılaştırılması için parametrik test gerektiği durumda sonuçlar orta-
lama ± standart sapma olarak verilmeli, non-parametrik testler gerek-
tiği durumda ise sonuçlar “medyan (minimum-maksimum değerler)” 
şeklinde veya %’lik dilimler ve dilimler arası salınım (IQR) olarak ve-
rilmelidir. Rölatif risk (RR), “odds” oranı (OR) veya hazard oranı (HR) 
verileceği zaman sadece “p değeri” değil mutlaka güven aralıkları da 
verilmelidir.

MAKALE TÜRLERİ
Özgün Araştırma

• Başlık Sayfası
• Yapılandırılmış (amaç, yöntemler, bulgular, sonuç) Türkçe Özet 

(300 kelime) ve Yapılandırılmış (objective, methods, results, 
conclusion) İngilizce Özet (300 kelime)

• Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler (en az 3 en çok 6 adet ve 
Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) tarafından hazırlanan Tıbbi Konu 
Başlıkları (MeSH) ile uyumlu olmak üzere)

• Ana Metin: Kaynaklar hariç 5000 kelimeyi aşmamalıdır. Giriş, 
Yöntemler, Bulgular, İrdeleme bölümlerine ayrılmış olmalıdır. 
Gerektiğinde “Yöntemler” ve “Bulgular” bölümleri alt başlıklara 
ayrılabilir. Etik kurul izninin alındığı kurul ve tarih/sayısı Yön-
temler kısmında yer almalıdır.

• Teşekkür (istenirse), çıkar çatışması beyanı, yazarların çalışmaya/
yazıya katkıları,

• Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sa-
yıca 50’yi aşmamalı.

• Tablo, Şekil ve Resimler: Eğer varsa metindeki geçişlerine göre 

• Turkish title and Turkish short title,
• English title and English short title.
Each section of the manuscript title, abstract, main text, acknowledge-
ments, tables and legends of the figures should be written double spaced 
and font size 12. There should be generous margins on each side of the 
paper. Each page of the manuscript should be numbered consecutively. 
In addition, line numbers should be given in the main text.
The title of the manuscript should not be too long and should reflect 
the content.
Spelling and grammatical errors in manuscripts submitted to our jour-
nal and accepted for publication after the evaluation are corrected with-
out violating the article’s content. The authors are deemed to have ac-
cepted these corrections.
Keywords should be given in accordance with Medical Subject Head-
ings (https://www.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html).

Statistical Analysis
Although Klimik Journal has a statistical editor, following the rules 
below while performing statistical analysis in original articles and re-
porting the results will reduce unnecessary time loss and increase the 
comprehensibility of the article. In medical journals, statistical analysis 
should be performed according to the statistical data submission guide-
line (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guide-
lines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93) 
and should be presented in the article. The name and version of the soft-
ware used in the analysis should be specified. When parametric tests are 
required to compare continuous variables, the results should be given 
as mean ± standard deviation. If non-parametric tests are required, the 
results should be given as “median (minimum-maximum values)” or as 
% slices and inter-slices oscillation (IQR). When relative risk RR), odds 
ratio (OR), or hazard ratio (HR) are to be given, not only “p value” but 
also confidence intervals should be given.
 
ARTICLE TYPES
Original Article

• Title page
• Structured Turkish Abstract (objective, methods, results, conclu-

sion) and Structured English Abstract (300 words each)
• Turkish and English keywords (A minimum of two to a maxi-

mum of six keywords should be in accordance with the National 
Library of Medicine, Medical Subject Headings database.)

• Main Text: It should not exceed 5000 words, excluding referenc-
es. It should be divided into Introduction, Methods, Results, Dis-
cussion sections. If necessary, “Methods” and “Results” sections 
can be divided into subtitles. The board and date/number from 
which the ethics committee approval was obtained should be in-
cluded in the Methods section.

• Acknowledgement (optional), conflict of interest statement, au-
thors’ contribution to the study/article.

• References: Detailed rules below should be followed, and the 
number of references should not exceed 50.

• Tables and Figures: If available, they should be consecutively in 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html
https://www.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html
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sırasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli 
ve başlık tablolarda üst kısma, şekil ve resimlerde alta yerleştiril-
melidir.

Olgu Sunumu
Dergide sınırlı sayıda olgu sunumu için yer ayrıldığından sadece tanı 
veya tedavide güçlük olan nadir görülen olgular veya eğitsel açıdan de-
ğerli, klasik bilgiler arasında yer almayan bilgi içeren, ilginç olarak de-
ğerlendirilebilecek olgular kabul edilecektir.
Olgu sunumu tipindeki bir makale aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır:

• Başlık Sayfası
• Yapılandırılmamış Türkçe Özet (100 kelime), İngilizce Özet (100 

kelime)
• Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler (en az 2 en çok 4 adet ve 

Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) tarafından hazırlanan Tıbbi Konu 
Başlıkları (MeSH) ile uyumlu olmak üzere)

• Ana Metin: “Giriş, Olgu(lar), İrdeleme” bölümlerine ayrılmış şe-
kilde yapılandırılmış olmalı ve en çok 1000 kelime içermeli.

• Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sa-
yıca 10’u aşmamalı

• Tablo, Şekil ve Resimler: Eğer varsa metindeki geçişlerine göre 
sırasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli 
ve başlık tablolarda üst kısma, şekil ve resimlerde alta yerleştiril-
melidir

Derleme
Klimik Dergisi, alanında derinlemesine bilgi sahibi olan, mesleki haya-
tında belli bir alanda yürüttüğü çalışmalarla ulusal ve uluslararası alan-
da tanınmış, o alanda çok sayıda atıf alan yayını bulunan kişilerden Baş 
Editörün daveti ile derleme yazı kabul etmektedir. Derlemelerin, belli bir 
başlıkta insanlığın mevcut bilgi düzeyini özetleyerek bilgi açığını ortaya 
koyması ve gelecek çalışmalara ışık tutması, infeksiyon hastalıkları ve 
klinik mikrobiyoloji alanında çalışanlara ufuk açması beklenmektedir. 
Derleme tipindeki bir makale aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır:

• Başlık Sayfası
• Yapılandırılmamış Türkçe Özet (100 kelime), İngilizce Özet (100 

kelime)
• Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler (en az 3 en çok 6 adet ve 

Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) tarafından hazırlanan Tıbbi Konu 
Başlıkları (MeSH) ile uyumlu olmak üzere)

• Öne Çıkanlar: Derlemeye konu alandaki mevcut bilginin, klinik 
pratik açısından ve/veya bilimsel gelişme açısından en önemli 
başlıklarını, cevaplanmamış en önemli soruları ve/veya geleceğe 
ilişkin bilimsel öngörüleri içeren 4-5 maddelik bir bölüm olup en 
fazla 150 kelimeden oluşmalıdır.

• Ana Metin: Derleme makalede ana metin yazarın uygun gördüğü 
şekilde alt başlıklara ayrılabilir. 

• Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sa-
yıca 75’i aşmamalı

• Tablo, Şekil ve Resimler: Eğer varsa metindeki geçişlerine göre sı-
rasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli ve 
başlık tablolarda üst kısma, şekil ve resimlerde alta yerleştirilme-
lidir.

the order they are referred to within the main text; each should be 
given a short title, and the title should be placed at the top of the 
tables and below the figures.

Case Report
Since the number of case reports in the journal is limited, only rare cases 
with difficulties in diagnosis or treatment or educationally valuable cases 
containing extraordinary information and that can be evaluated as interest-
ing will be accepted.
A case report should be prepared as follows:

• Title page
• Unstructured Turkish abstract (100 words), English abstract (100 

words)
• Turkish and English keywords (A minimum of two to a maxi-

mum of four keywords should be in accordance with the National 
Library of Medicine, Medical Subject Headings database.)

• Main Text: It should be structured as “Introduction, Case (s), 
Discussion” sections and a maximum of 1000 words.

• References: Detailed rules below should be followed, and the 
number of references should not exceed 10.

• Tables and Figures: If available, they should be consecutively in 
the order they are referred to within the main text; each should be 
given a short title, and the title should be placed at the top of the 
tables and below the figures.

Review Article
Klimik Journal accepts review articles, upon the invitation of the Edi-
tor-in-Chief, from people who have in-depth knowledge in their field, 
are nationally and internationally known for their work in a certain field 
in their professional life, and have many cited publications in that field. 
It is expected that the review articles will summarize the current knowl-
edge on a certain topic, reveal the knowledge gap, shed light on future 
studies, and open a horizon for those working in the field of infectious 
diseases and clinical microbiology.
A review article should be prepared as follows:

• Title Page
• Unstructured Turkish abstract (100 words), English abstract (100 

words)
• Turkish and English keywords (A minimum of three to a maxi-

mum of six keywords should be in accordance with the National 
Library of Medicine, Medical Subject Headings database.)

• Highlights: It is a 4-5-item section that includes the most re-
markable headings of the current knowledge in clinical practice 
and/or scientific development, the most important unanswered 
questions and/or scientific predictions. It should consist of a max-
imum of 150 words.

• Main Text: The review article’s main text can be divided into sub-
headings as the author deems appropriate. 

• References: Detailed rules below should be followed, and the 
number of references should not exceed 75.

• Tables and Figures: If available, they should be consecutively in 
the order they are referred to within the main text; each should be 
given a short title, and the title should be placed at the top of the 
tables and below the figures.
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Editör Görüşü
Editör görüşü, Klimik Dergisi’nde yer alan bir orijinal makale ile ilgili 
olarak makaleye konu alandaki uzman bir bilim insanı tarafından Baş 
Editörün daveti üzerine yazılan görüş yazısıdır. Editör görüşünün ilgili 
makaledeki bulguları özetleyerek bilim alanına katkısını ve geleceğe iliş-
kin görüşleri içermesi beklenmektedir.
Editör görüşü tipindeki bir makale aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır:

• Başlık Sayfası
• Ana Metin: Alt başlıklara ayrılmamış olmalı ve en fazla 500 keli-

meden oluşmalı
• Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sa-

yıca 5’i aşmamalı
• Tablo, Şekil ve Resimler: Bu yazı tipinde en fazla bir tane tablo 

veya şekil veya resim bulunmalı.

Editöre Mektup
Editöre Mektup, Klimik Dergisi’nde yayımlanmış olan bir yazı ile ilgili 
okuyucuların görüşlerini belirtmek veya Klimik Dergisi’nin ilgi alanına 
giren herhangi bir konuda görüş ifade etmek üzere yayımlanır.
Editöre Mektup tipindeki bir makale aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır: 

• Başlık Sayfası
• Ana Metin: Alt başlıklara ayrılmamış olmalı ve en fazla 500 keli-

meden oluşmalı
• Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sa-

yıca 5’i aşmamalı
• Tablo, Şekil ve Resimler: Bu yazı tipinde en fazla bir tane tablo 

veya şekil veya resim bulunmalı.
 
KAYNAKLAR
Kaynaklar için Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü standart stili 
temel alınmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=-
citmed.TOC&depth=2).
Kaynaklar metinde yer aldıkları sırayla numaralandırılmalıdır. Kaynak-
ların numaraları parantez içinde belirtilmelidir. Sadece tablo, şekil veya 
resim altyazılarında kullanılan kaynaklar, tablo, şekil veya resmin me-
tinde geçtiği sırayla numaralandırılmalıdır.
Dergi başlıkları, “MEDLINE için Dizinlenen Dergiler Listesi”nde kulla-
nılan formata uygun olarak kısaltılmalıdır (ftp://ftp.nlm.nih.gov/onli-
ne/journals/lsiweb.pdf).

1. Dergi Makalesi

EN FAZLA ALTI YAZARLI

Öztürk DB, Kuşçu F, Gürbüz Y, Gül S, Tütüncü EE, Şencan İ. Kliniği-
mizde 2006-2007 yılları arasında takip ettiğimiz 20 Kırım-Kongo kana-
malı ateşi olgusunun değerlendirilmesi. Klimik Derg. 2008;21(3):93-6.

ALTI YAZARDAN FAZLA

Eraksoy H, Basustaoglu A, Korten V, et al. Susceptibility of bacterial 
isolates from Turkey: a report from the Meropenem Yearly Suscepti-
bility Test Information Collection (MYSTIC) Program. J Chemother. 
2007;19(6):650-7.

Editorial
Editorial is an opinion letter written by an expert scientist in the field of 
the article, upon the invitation of the Editor-in-Chief, regarding an orig-
inal article in Klimik Journal. The editorial is expected to summarize the 
findings in the relevant article and include its contribution to the field of 
science and future views.
An editorial should be prepared as follows:

• Title Page
• Main Text: It should not be subdivided into subheadings and 

should contain a maximum of 500 words.
• References: Detailed rules below should be followed, and the 

number of references should not exceed 5.
• Tables and Figures: This type of manuscript contains at most one 

table or figure.

Letter to the Editor
A Letter to the Editor is published in order to express the opinions of 
the readers about an article published in Klimik Journal or to express an 
opinion on any subject that is of interest to Klimik Journal.
A Letter to the Editor type article should be prepared as follows:

• Title Page
• Main Text: It should not be divided into subheadings and should 

consist of a maximum of 500 words.
• References: Detailed rules below should be followed, and the 

number of references should not exceed 5.
• Tables and Figures: This type of manuscript contains at most one 

table or figure.

REFERENCES
The style for references is based largely on an American National Stan-
dards Institute style (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?ri-
d=citmed.TOC&depth=2). 
The references are numbered in the order of citation in the main text. 
References are given in parenthesis with an Arabic numeral(s). Sources 
used only in the table or legend of a figure should be numbered in the 
order of citation.
The titles of journals must be abbreviated according to the style used 
in the List of Journals Indexed for MEDLINE (ftp://ftp.nlm.nih.gov/
online/journals/lsiweb.pdf).

1. Journal Article

LESS THAN SIX AUTHORS

Öztürk DB, Kuşçu F, Gürbüz Y, Gül S, Tütüncü EE, Şencan İ. 
Kliniğimizde 2006-2007 yılları arasında takip ettiğimiz 20 Kırım-Kon-
go kanamalı ateşi olgusunun değerlendirilmesi. Klimik Derg. 
2008;21(3):93-6.

MORE THAN SIX AUTHORS

Eraksoy H, Basustaoglu A, Korten V, et al. Susceptibility of bacterial 
isolates from Turkey: a report from the Meropenem Yearly Suscepti-
bility Test Information Collection (MYSTIC) Program. J Chemother. 
2007;19(6):650-7.
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2. Dergi Ekinde Makale
Ceylan E, Ertuğrul MB. Hematolojik malignitesi olmayan hasta gru-
bunda akciğerin mantar infeksiyonlarına klinik yaklaşım. Klimik Derg. 
2008;21(Suppl. 2):11-22.

3. Yazarı Verilmemiş Makale
Drug-resistance tuberculosis among the foreign-born in Canada. Can 
Commun Dis Rep.2005;31(4):46-52.

4. Kitap Bölümü

YAZARLI
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Serter D. Virüs, Riketsiya ve Klamidya Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp 
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Mims CA, Nash A, Stephen J. Mims’ Pathogenesis of Infectious Disea-
ses. 5th ed. San Diego: Academic Press, 2001: 361-91.

EDITÖRLERI OLAN

Türkçe
Aktaş F. Antiviral ilaçlar. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, 
eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. baskı. İstanbul: Nobel 
Tıp Kitabevleri, 2008: 399-424.
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Musher DM. Streptococcus pneumoniae. In: Mandell GL, Bennett JE, 
Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: 
2392-411.

5. Kongre Kitabında Özet
Türkçe
Özakın C, Mıstık R, Akdiş AC. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfek-
siyon Hastalıkları Kliniği’nde son altı yıl içinde izlenen bakteriyel me-
nenjitlerin tanı ve tedavi açısından değerlendirilmesi [Özet]. In: Willke 
A, Ünal S, Doğanay M, eds. 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 
Hastalıkları Kongresi (11-15 Eylül 1994, Ürgüp) Kitabı. İstanbul: Klinik 
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 1994: 283-4.
Yabancı Dil
Elaldi N, Kaya S, Dokmetas I, et al. Markedly elevated serum cytokine 
levels and high viral titers in fatal Crimean-Congo hemorrhagic fever 
(CCHF) [Abstract]. In: Abstracts of 47th Annual Interscience Confe-
rence on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (Chicago, Illinois, 
September 17-20, 2007). Washington, DC: American Society for Mic-
robiology, 2007: 482.

6. Editöre Mektup
Türkçe
Yavaşoğlu İ, Kadıköylü G, Bolaman Z. Komayla seyreden bir nörobru-
selloz olgusu [Mektup]. Klimik Derg. 2007;20(2):63.
Yabancı Dil
Doganci L. New insights on the bleeding disorders in CCHF [Letter]. J 
Infect. 2007;55(4):379-81.

2. Supplement Article
Ceylan E, Ertuğrul MB. Hematolojik malignitesi olmayan hasta gru-
bunda akciğerin mantar infeksiyonlarına klinik yaklaşım. Klimik Derg. 
2008;21(Suppl. 2):11-22.

3. Anonymous
Drug-resistance tuberculosis among the foreign-born in Canada. Can 
Commun Dis Rep. 2005;31(4):46-52.

4. Textbook Chapter 

BY AUTHOR

Turkish
Serter D. Virüs, Riketsiya ve Klamidya Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp 
Kitabevleri, 1997:27-32.
English
Mims CA, Nash A, Stephen J. Mims’ Pathogenesis of Infectious Diseas-
es. 5th ed. San Diego: Academic Press, 2001: 361-91.
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Aktaş F. Antiviral ilaçlar. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, 
eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojisi. 3. baskı. İstanbul: 
Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 399-424.
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Musher DM. Streptococcus pneumoniae. In: Mandell GL, Bennett JE, 
Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: 
2392-411.

5. Abstract in Congress Book
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Özakın C, Mıstık R, Akdiş AC. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfek-
siyon Hastalıkları Kliniği’nde son altı yıl içinde izlenen bakteriyel me-
nenjitlerin tanı ve tedavi açısından değerlendirilmesi [Özet]. In: Willke 
A, Ünal S, Doğanay M, eds. 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 
Hastalıkları Kongresi (11-15 Eylül 1994, Ürgüp) Kitabı. İstanbul: Klinik 
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 1994: 283-4.
English
Elaldi N, Kaya S, Dokmetas I, et al. Markedly elevated serum cytokine 
levels and high viral titers in fatal Crimean-Congo hemorrhagic fever 
(CCHF) [Abstract]. In: Abstracts of 47th Annual Interscience Confer-
ence on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (Chicago, Illinois, 
September 17-20, 2007). Washington, DC: American Society for Mi-
crobiology, 2007: 482.

6. Letter to the Editor
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Yavaşoğlu İ, Kadıköylü G, Bolaman Z. Komayla seyreden bir nöro-
bruselloz olgusu [Mektup]. Klimik Derg. 2007;20(2):63.
English
Doganci L. New insights on the bleeding disorders in CCHF [Letter]. J 
Infect. 2007; 55(4):379-81.
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7. Internet

BY AUTHORS

Çelebi G. Tularemi [Internet]. İstanbul: Turkish Society of Clinical Mi-
crobiology and Infectious Diseases [cited 22 January 2019]. http://www.
klimik.org.tr/home/tularemi.asp?cont=makale.

STANDARD

Avian Influenza: Current H5N1 Situation [Internet]. Atlanta, GA: Cen-
ters for Disease Control and Prevention [cited 30 December 2018]. 
https://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-virus.htm.

TABLES AND FIGURES
Each table should be on a separate page. The tables should be numbered 
consecutively in the order of their first citation in the text, and each 
table should supply a brief title. Do not use internal horizontal or verti-
cal lines. Give each column a short or an abbreviated heading. Authors 
should place explanatory matter in footnotes, not in the heading. Ex-
plain all nonstandard abbreviations in footnotes, and use the following 
symbols, in sequence: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡. If you use data from another 
published or unpublished source, obtain permission and acknowledge 
that source fully. Additional tables containing backup data too extensive 
to publish in print may be appropriate for publication in the electronic 
version of the journal.
The figures should be numbered in the order of citation in the main text. 
They should be in high-quality .jpg format. The title should be placed be-
low the figures. The figures are preferred in black and white; however, if 
they are not clear in black and white, coloured ones are accepted as well.

7. İnternet

YAZARLI

Çelebi G. Tularemi [İnternet]. İstanbul: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve 
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği [erişim 22 Ocak 2019]. http://www.kli-
mik.org.tr/home/tularemi.asp?cont=makale.

STANDARD

Avian Influenza: Current H5N1 Situation [Internet]. Atlanta, GA: Cen-
ters for Disease Control and Prevention [erişim 30 Aralık 2018]. https://
www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-virus.htm

TABLOLAR, ŞEKİLLER VE RESİMLER
Tabloların her biri ayrı bir sayfada olmalıdır. Metindeki geçişlerine göre 
sırasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli ve baş-
lık tablonun üst kısmına yerleştirilmelidir. Tablo içinde yatay ve dikey 
çizgiler kullanılmamalı, her sütuna kısa veya özet bir başlık verilmelidir. 
Yazarlar, açıklayıcı nedenleri başlığa değil dipnotlara koymalıdır. Bütün 
standart olmayan kısaltmalar dipnotlarda açıklamalıdır. Dipnotlarda sı-
rasıyla şu semboller kullanılmalıdır: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡. Yayımlanmış 
veya yayımlanmamış bir kaynaktan veri kullanıyorsa, izin alınmalı ve 
teşekkür edilmelidir. Baskıda çok yer kaplayan yedek verileri içeren ek 
tablolar, arşivde saklanmak üzere derginin elektronik sürümünde ya-
yımlanabilir.
Şekiller ve resimler metindeki geçişlerine göre numaralandırılmalı, 
yüksek çözünürlüklü ve .jpg formatında olmalıdır. Şekil ve Resimlerin 
başlıkları ve açıklamaları altta yer almalıdır. Şekillerin ve resimlerin 
siyah beyaz olması tercih edilir; ancak siyah beyaz olduğunda net ve 
anlaşılır olmayanlar renkli olarak kullanılabilir.
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