ANKEM DERG‹S‹ YAZIM KURALLARI
r›nda cins ad›n›n ilk harfi kullan›larak k›saltmal›d›r:
Escherichia coli................E.coli gibi
Stafilokok, streptokok gibi Türkçe’ye yerleflmifl
cins adlar› ve antibiyotik adlar› Türkçe olarak yaz›lmal›d›r.
Say›larda bölükler virgül ile, ondal›klar nokta ile
ayr›lmal›d›r:
365,282
12.6
gibi
Yan›nda birim gösterilmeyen ondan küçük say›lar yaz› ile yaz›lmal›, rakam ile yaz›lan say›lara tak›lar
kesme iflareti ile eklenmelidir.
befl hasta,
sufllar›n 38’i
gibi
S›ra belirten say›lar: beflinci, 118. veya 118’inci gibi yaz›lmal›d›r.
% iflaretinden, birim eklenen say›lardan, ard arda
yaz›lan say›lar aras›ndaki virgüllerden sonra bir harflik
boflluk b›rak›lmal›d›r.
% 18, 10 ml, Tablo 1, 2, 3, 4 1., 2., 3. s›ra gibi
Boyama yöntemi olan Gram büyük harfle ve
Gram (-) yerine Gram negatif fleklinde yaz›lmal›d›r.
Basil yerine bakteri veya çomak, enfeksiyon yerine infeksiyon, köken yerine sufl kelimeleri kullan›lmal›d›r.
Cümleler zorunluluk olmad›kça rakamla gösterilen say›larla bafllamamal›d›r.
Makaleler bir zorunluluk olmad›kça “miflli geçmifl” kipi ile yaz›lmal›d›r.

Antibiyotik ve Kemoterapi Derne¤i’nin yay›n organ› olan Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi: ilgili alanlardaki çal›flma, derleme, yay›n tan›tmas›
ve haberleri yay›nlar. Konu ile ilgili konferans, simpozyum ve kongreleri okuyucular›na duyurur. Dergide
yay›nlanan çal›flmalarla ilgili görüfller ve bunlara yay›n
sahibinin cevaplar›na “Editöre mektup” bölümünde
yer verir.
Gönderilecek makalelerde araflt›rma ve yay›n eti¤ine uygunluk en baflta aranan özelliklerdir.
ANKEM Dergisi 18. ciltten itibaren 4 say›+2 ek
(supplement) olarak yay›nlanmakta, birinci ek ANKEM Kongreleri program›, sözel bildiri ve poster özetlerine; ikinci ek ANKEM Kongreleri sunular›na ayr›lmaktad›r. 1-4. say›lar araflt›rma makalesi a¤›rl›kl› olmakta, derleme ve olgu sunumuna az say›da yer verilmektedir.
Makaleler microsoft word program›nda yaz›lm›fl
olmal› ve ankem@ankemdernegi.org.tr adresine gönderilmelidir. Ayr›ca makalenin tam metin olarak baflka
bir dergide yay›nlanmad›¤›n› (yay›nlanm›flsa tekrar
yay›nlama iste¤i için gerekçeyi), yazarlar›n makalenin
ANKEM Dergisinde yay›nlanmas›n› ve tüm içeri¤ini
onaylad›klar›n› bildiren ve bütün yazarlar›n imzalad›¤›, Bio, Dr, Uzm Dr, Prof Dr.... akademik unvanlar›n›
da içeren bir yaz› posta ya da faksla Dernek adresine
gönderilmelidir. Yaz›flmac› yazar›n posta adresi, tel,
GSM, faks numaralar› ve e-posta adresi belirtilmelidir.
Makale önceden yap›lm›fl bir sunu ile ilgili ise sununun
yap›ld›¤› toplant› isim-tarih-yer ve sunu numaras› ile
bildirilmelidir. Bir destek al›nm›flsa belirtilmelidir.
ANKEM Dergisinde yay›nlanacak araflt›rma makaleleri editörler kurulunca hem kapsam›, hem düzeni
bak›m›ndan uygun görülmelidir. Bu tür makaleler ANKEM format›na göre düzenlendikten sonra yazarlar ve
adresler gizlenerek üç bilimsel hakeme gönderilir. Makalelerin yay›nlan›p yay›nlanmamas›na, düzeltildikten
sonra yay›nlanmas›na, yay›nlanma önceli¤ine hakem
raporlar›n› dikkate alarak editörler kurulu karar verir.
Editörler kurulunun makalenin mesaj›n› de¤ifltirmeyen
düzeltmeleri ve k›saltmalar› yapma yetkisi vard›r. Makale ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara
aittir. Derleme makaleler lüzum görülürse hakeme
gönderilir.

2. Yaz› formu:
Bir çal›flma ile ilgili makaleler ÖZET, SUMMARY, G‹R‹fi, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR,
TARTIfiMA, KAYNAKLAR bölümlerini içermelidir.
Türkçe ve ‹ngilizce d›fl›nda yay›nlanacak makalelerde
ayr›ca yaz›n›n dilinde bir özet bulunmal›d›r. Çok faydal› olacaksa tart›flma bölümünden sonra SONUÇLAR
diye bir bölüm konabilir. TEfiEKKÜR yazmak isteniyorsa kaynaklardan önceye konulmal›d›r.
Derleme makaleler yazar›n uygun görece¤i flekilde bölümlere ayr›l›r.
Bafll›kta yazar adlar›nda, soyadlar büyük harfle
olmak üzere, ön adlar da aç›k olarak yaz›lmal›d›r. Yazarlar›n çal›flt›¤› kurulufl adresi en k›sa flekli ile yazar
adlar›n›n alt›nda gösterilmeli, yazarlar farkl› kurulufllarda çal›fl›yorlarsa adlar ve kurulufllar y›ld›zlarla belirtilmelidir.
ÖZET, yaz›n›n içeri¤ini, bulgularla ilgili önemli
hususlar› içermeli ve okuyucuya makalenin bütünü
hakk›nda yeterli bilgi verecek uzunlukta olmal›d›r.
Özetten sonra 4-6 “Anahtar sözcük” konmal›d›r. Bu
sözcükler konu indekslerinde kullan›laca¤›ndan itina
ile seçilmeli ve harf dizinine göre s›ralanmal›d›r.
SUMMARY’nin alt›na yaz›n›n ‹ngilizce bafll›¤›
yaz›lmal› ve summary yaz›l›rken özete sad›k kal›nmal›d›r. Summary’den sonra (anahtar sözcüklere karfl›l›k)
4-6 “Keywords” konmal›d›r.

1. Yaz›m ve dil düzeni:
Makaleler Türkçe veya ‹ngilizce olarak yay›nlan›r. Özellik gösteren yaz›lar di¤er dillerde de yay›nlanabilir. Dilimize yerleflmifl terimler yaz›m kurallar›m›za göre kullan›lmal›, Türk Dil Kurumu’nun haz›rlad›¤›
“Yeni Yaz›m K›lavuzu” ve “Türkçe Sözlük” esas al›nmal›d›r.
Metin içinde kullan›lan Lâtince mikroorganizma
adlar› italik yaz›lmal›d›r. ‹lk kullan›ld›¤›nda tam olarak
yaz›lan mikroorganizma ad›, daha sonraki kullan›fllaIII

4. Kaynaklar›n düzenlenmesi:
Yararlan›lan bütün eserler kaynak olarak verilmeli, fakat say›y› artt›rma amac›yla kaynak kullan›lmamal›d›r. Yararl› olacak Türkçe kaynaklar göz ard› edilmemelidir.
Kaynaklar›n tamam›n›n metin içinde kullan›lm›fl
olmas› ve metin içinde kullan›lanlar›n tamam›n›n da
kaynaklar listesinde yer almas› gereklidir.
Kaynaklar listesi harf dizinine göre s›ralanmal›
ve metin içinde cümle sonuna konacak paranteze numaras› yaz›lmal›d›r.
.........gösterilmifltir(1,5,6). gibi
Metinde kaynak verilirken yazar ad› kullan›l›yorsa kaynak numaras› yazar ad›n›n yan›na yaz›lmal›d›r. Smith ve Jones(4)’a göre.........., ikiden fazla yazar
varsa Smith ve ark.(4)’a göre........ gibi. Kaynak listesi
haz›rlan›rken alt› veya daha az say›daki yazarlar›n tümünün adlar› kullan›lmal›, yedi ve daha fazla yazarl›
kaynaklarda ilk üç yazar ad›ndan sonra “et al:” veya
“ve ark.:” k›saltmas› kullan›lmal›d›r. S›ralamada bütün
yazar adlar› ayn› olan kaynaklar için y›l, ayn› y›lda ve
dergide ise cilt ve sayfa numaras› dikkate al›nmal›, ayn› y›lda farkl› dergide olan kaynaklardan metin içinde
önce geçene önde yer verilmelidir.
Kaynak verilirken afla¤›daki örnekler esas al›nmal›, noktalamalar, sözcük ve harf aral›klar›, büyük
harfler, dergi, cilt, say›, sayfa numaralar› buna göre yaz›lmal›d›r (kaynaklarda italik veya koyu yaz›m kullan›lmamal›d›r):
19. Tsakris A, Pounaras S, Woodford N et al: Outbreak of infections caused by Pseudomonas aeruginosa
producing VIM-1 carbapenemase, J Clin Microbiol
2000;38(5):1290-6.
Kendisi görülmeyen bir baflka makalede site edilen yaz›lar genelde kaynak olarak kullan›lmamal›d›r.
Kullanmak gerekiyorsa yukar›daki gibi kaynak verilmeli, sonra (X no.lu kaynakta site edilmifltir) diye yaz›lmal› ve X s›ras›nda kayna¤›n al›nd›¤› makale veya kitap bulunmal›d›r.
Kaynak olarak kitap ve kitap bölümü kullan›ld›¤›nda yaz›m flekli ve noktalama iflaretleri bak›m›ndan
afla¤›daki örnekler esas al›nmal›d›r:
Kitap:
4. Baron EJ, Peterson LR, Fingeold SM: Bailey
and Scott’s Diagnostic Microbiology, 9. bask›, s.168204, Mosby Co., London (1994).
Kitap bölümü:
4. Swenson JM, Hindler JA, Peterson LR: Special
tests for detecting antibacterial resistance, “Murray PR,
Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds):
Manual of Clinical Microbiology, 6. bask›” kitab›nda
s.1356-72, ASM Press, Washington (1995).
Yerli kitaplarda bas›mevinin de¤il, yay›nlayan
kuruluflun ad› ve varsa yay›n numaras› kullan›lmal›d›r.
“‹st T›p Fak Yay›n No.20, ‹stanbul (2001)” gibi.
Dergi adlar› Index Medicus’daki gibi k›salt›lmal›d›r.

G‹R‹fi konuyu anlamay› kolaylaflt›racak bilgileri
ve çal›flman›n amac›n› k›sa ve özlü bir flekilde vermelidir.
GEREÇ VE YÖNTEM bölümü konuyla ilgili kiflilerce esasen bilinenleri tekrar anlatmamal›, kolay eriflelebilecek kaynaklar›n gösterildi¤i anlat›m tercih edilmelidir.
BULGULAR, çal›flman›n sonuçlar›n› gerekiyorsa
tablo ve flekillerin yard›m› ile vermelidir. fiekil, grafik
ve foto¤raf çok gerekmedikçe kullan›lmamal›d›r.
TARTIfiMA bölümü bulgular ve tablolar›n tekrar› olmamal›, bulgular›n önemli yönlerini vurgulamal›
ve baflka araflt›r›c›lar›n bulgular› ile karfl›laflt›rmal›d›r.
Makale, tablo ve flekiller d›fl›nda 10 sayfay›, kaynak say›s› (derlemeler d›fl›nda) 25’i geçmemelidir. Daha uzun makaleler editörler kurulunca gerekli görülürse kabul edilir, kurulca k›salt›labilir veya yazardan k›saltmas› istenebilir.
3. Tablo ve flekil düzeni:
Tablolar alt ve üst çizgiler ve gere¤ine göre ara
çizgileri içermeli (gereksiz yatay ve dikey çizgilerden
kaç›n›lmal›), arap rakamlar› ile s›ralanmal›, tablo ad›
tablo üst çizgisinin üstüne, sol kenardan bafllanarak italik yaz›lmal›d›r:
Tablo 1: Sufllar›n............. gibi
Tablonun ad› içeri¤ine uygun en k›sa flekilde olmal›d›r. Bulgular›n kolay anlafl›lmas› için tablolar halinde verilmesine gayret edilmeli, ancak metin içinde
birkaç cümle ile belirtilen hususlar için ayr›ca tablo düzenlenmemelidir. Metin içinde tablodaki bilgiler gereksiz yere tekrar edilmemeli, önemli hususlar›n belirtilmesi ile yetinilmelidir.
Tablolarda (ve metinde) ortalamalar ve yüzde
oranlar› anlaml› de¤ilse tam say›dan sonra yürütülmemeli (veya anlaml› oldu¤u kadar yürütülmeli), en yak›n
say›ya yuvarlanarak gösterilmelidir. Yüzde oranlar› anlamay› kolaylaflt›raca¤› zaman verilmelidir. Örne¤in:
10 suflun alt›s›, 50 suflun 30’u, 100 suflun 60’› dendi¤inde s›kl›k % 60 oran› verilmeden de anlafl›lmaktad›r.
34 suflun 13’ünü % 38 olarak belirtmek anlamay›
kolaylaflt›r›c› olabilir, fakat bu oran % 38.2 fleklinde
uzat›lmamal›d›r. Uzatmadaki ilk rakam›n binde bir
olas›l›¤› gösterdi¤i, ancak büyük say›larda bu olas›l›¤›
belirtmek hakk› olaca¤› düflünülmelidir.
Ortalamalar anlaml› olacak ve kolay anlafl›lacak
flekilde verilmelidir. Örne¤in eritrosit say›mlar›n›n ortalamas› 4,365,248 de¤il, 4,365,000 olarak verilmelidir.
Makaleye ancak çok gerekli ise eklenecek siyah-beyaz flekil, grafik, kimyasal formül, foto¤raf, mikrofoto¤raflar “fiekil” olarak adland›r›l›p s›ralanmal›d›r. Kliflesi
yap›lacak grafik, flema ve kimyasal formül gibi flekillerin
çini mürekkebi ile Eidenger kâ¤›da çizilmifl, foto¤raflar›n
parlak kâ¤›da ve kontrastl› olarak bas›lm›fl olmas› gerekir. Ölçünün önemli oldu¤u flekillerde, klifle fark› büyüklükte haz›rlanaca¤›ndan, flekil üzerine (µm’yi, mm’yi.......
gösteren) bir ölçek çizgisi konmal›d›r.
Renkli flekil, grafik, foto¤raf........ kullan›lmamal›d›r.
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