
 An ti bi yo tik ve Ke mo te ra pi Der ne ği’nin ya yın or ga
nı olan An ti bi yo tik ve Ke mo te ra pi (AN KEM) Der gi si: 
il gi li alan lar da ki ça lış ma, der le me, ya yın ta nıt ma sı ve 
ha ber le ri ya yın lar. Der gi de ya yın la nan ça lış ma lar la il gi li 
gö rüş ler ve bun la ra ya yın sa hi bi nin ce vap la rı na “Edi tö
re mek tup” bö lü mün de yer ve rir.
 Gön de ri le cek ma ka le ler de araş tır ma ve ya yın eti
ği ne uy gun luk en baş ta ara nan özel lik ler dir. 
 ANKEM Dergisi 29. ciltten itibaren yılda üç sayı 
(Nisan, Ağustos, Aralık) olarak yayınlanmakta, her 
sayıda araştırma makalesi ağırlıklı olmakta, derleme ve 
olgu sunumuna az sayıda yer verilmektedir.
 Ma ka le ler mic ro soft word prog ra mın da ya zıl mış 
ol ma lı ve an kem@an kem der ne gi.org.tr ad re si ne gön
de ril me li dir. Ay rı ca ma ka le nin tam me tin ola rak baş ka 
bir der gi de ya yın lan ma dı ğı nı (ya yın lan mış sa tek rar 
ya yın la ma is te ği için ge rek çe yi), ya zar la rın ma ka le nin 
AN KEM Der gi sin de ya yın lan ma sı nı ve tüm içe ri ği ni 
onay la dık la rı nı bil di ren ve bü tün ya zar la rın im za la dı ğı, 
Bi o, Dr, Uzm Dr, Prof Dr.... gibi aka de mik un van la rı nı da 
içe ren bir ya zı ve gerekli olduğunda Etik Kurul onayı 
pos ta ya da faks la Der nek ad re si ne gön de ril me li dir. 
Ya zış ma cı ya za rın pos ta ad re si, tel, GSM, faks nu ma ra la
rı ve epos ta ad re si be lir til me li dir. Ma ka le ön ce den 
ya pıl mış bir su nu ile il gi li ise su nu nun ya pıl dı ğı top
lan tı isimta rihyer ve su nu nu ma ra sı ile bil di ril me li
dir. Herhangi bir des tek alın mış sa be lir til me li dir.
 AN KEM Der gi sin de ya yın la na cak araş tır ma ma ka
le le ri edi tör ler ku ru lun ca hem kap sa mı, hem dü ze ni 
ba kı mın dan uy gun gö rül me li dir. Bu tür ma ka le ler 
AN KEM for ma tı na gö re dü zen len dik ten son ra ya zar lar 
ve ad res ler giz le ne rek en az üç bi lim sel ha ke me gön de
ri lir. Bir ciltteki makaleler için ANKEM'e yardımcı 
olan hakemler cildin 3. sayısında listelenmekte ve 
kendilerine teşekkür edilmektedir. Ma ka le le rin ya yın
la nıp ya yın lan ma ma sı na, dü zel til dik ten son ra ya yın lan
ma sı na, ya yın lan ma ön ce li ği ne ha kem ra por la rı nı dik
ka te ala rak edi tör ler ku ru lu ka rar ve rir. Edi tör ler ku ru
lu nun ma ka le nin me sa jı nı de ğiş tir me yen dü zelt me le ri 
ve kı salt ma la rı yap ma yet ki si var dır. Ma ka le ile il gi li 
bi lim sel ve hu ku ki so rum lu luk ya zar la ra ait tir. Der le me 
ma ka le ler lü zum gö rü lür se ha ke me gön de ri lir.

 1. Ya zım ve dil dü ze ni:
 Ma ka le ler Türk çe ve ya İn gi liz ce ola rak ya yın la nır. 
Özel lik gös te ren ya zı lar di ğer dil ler de de ya yın la na bi lir. 
Di li mi ze yer leş miş te rim ler ya zım ku ral la rı mı za gö re 
kul la nıl ma lı, Türk Dil Ku ru mu’nun ha zır la dı ğı “Ye ni 
Ya zım Kı la vu zu” ve “Türk çe Söz lük” esas alın ma lı dır.
 Me tin için de kul la nı lan (tablo ve kaynaklardaki
ler dışında) Lâ tin ce mik ro or ga niz ma ad la rı ita lik ya zıl
ma lı dır. İlk kul la nıl dı ğın da tam ola rak ya zı lan mik ro
or ga niz ma adı, da ha son ra ki kul la nış la rın da cins adı
nın ilk har fi kul la nı la rak kı salt ma lı dır:
 Esc he ric hi a co li              E.co li gi bi
 Sta fi lo kok, strep to kok gi bi Türk çe’ye yer leş miş cins 

ad la rı ve an ti bi yo tik ad la rı Türk çe ola rak ya zıl ma lı dır.
 Çok rakamlı sa yı lar da bö lük ler vir gül ile, on da lık
lar nok ta ile ay rıl ma lı dır:
 365,282   12.6 12.65 gi bi
 Ya nın da bi rim gös te ril me yen on dan kü çük sa yı lar 
ya zı ile ya zıl ma lı, ra kam ile ya zı lan sa yı la ra ta kı lar kes
me işa re ti ile ek len me li dir.
 beş has ta,   suş la rın 38’i   gi bi
 Sı ra be lir ten sa yı lar: be şin ci, 118. ve ya 118’in ci gi bi 
ya zıl ma lı dır.
 % işa re tin den, bi rim ek le nen sa yı lar dan, ard ar da 
ya zı lan sa yı lar ara sın da ki vir gül ler den son ra bir harf lik 
boş luk bı ra kıl ma lı dır.
 % 18, 10 ml, Tab lo 1, 2, 3, 4     1., 2., 3. sı ra     gi bi 
 Bo ya ma yön te mi olan Gram bü yük harf le ve 
Gram () ye ri ne Gram ne ga tif şek lin de ya zıl ma lı dır.
 Ba sil ye ri ne bak te ri ve ya ço mak, en fek si yon ye ri ne 
in fek si yon, kö ken ye ri ne suş ke li me le ri kul la nıl ma lı dır.
 Cüm le ler zo run lu luk ol ma dık ça ra kam la gös te ri
len sa yı lar la baş la ma ma lı dır.
 Ma ka le ler bir zo run lu luk ol ma dık ça “miş li geç
miş” ki pi ile ya zıl ma lı dır.

 2. Ya zı for mu:
 Bir ça lış ma ile il gi li ma ka le ler ÖZET, SUM MARY, 
Gİ RİŞ, GE REÇ VE YÖN TEM, BUL GU LAR, TAR TIŞ
MA, KAY NAK LAR bö lüm le ri ni içer me li dir. Türk çe ve 
İn gi liz ce dı şın da ya yın la na cak ma ka le ler de ay rı ca ya zı
nın di lin de bir özet bu lun ma lı dır. Çok fay da lı ola cak sa 
tar tış ma bö lü mün den son ra SO NUÇ LAR di ye bir 
bö lüm ko na bi lir. TE ŞEK KÜR yaz mak is te ni yor sa kay
nak lar dan ön ce ye ko nul ma lı dır.
 Der le me ma ka le ler ya za rın uy gun gö re ce ği şe kil
de bö lüm le re ay rı lır.
 Baş lık ta ya zar ad la rın da, so yad lar bü yük harf le 
ol mak üze re, ön ad lar da açık ola rak ya zıl ma lı dır. 
Ya zar la rın ça lış tı ğı ku ru luş ad re si en kı sa şek li ile ya zar 
ad la rı nın al tın da gös te ril me li, ya zar lar fark lı ku ru luş
lar da ça lı şı yor lar sa ad lar ve ku ru luş lar sayılarla be lir
til me li dir.
 ÖZET, ya zı nın içe ri ği ni, bul gu lar la il gi li önem li 
hu sus la rı içer me li ve oku yu cu ya ma ka le nin bü tü nü 
hak kın da ye ter li bil gi ve re cek uzun luk ta ol ma lı dır. 
Özet ten son ra 46 “Anah tar söz cük” kon ma lı dır. Bu 
söz cük ler ko nu in deks le rin de kul la nı la ca ğın dan iti na 
ile se çil me li, uygunluğu Türkiye Bilim Terimleri 
(http://www.bilimterimleri.com)'nden kontrol edil
meli ve harf di zi ni ne gö re sı ra lan ma lı dır.
 SUM MARY’nin (veya metindekinden farklı dil
deki özetin) al tı na ya zı nın İn gi liz ce baş lı ğı ya zıl ma lı ve 
sum mary ya zı lır ken öze te sa dık ka lın ma lı dır. Sum
mary’den son ra (anah tar söz cük le re kar şı lık) 46 “Key
words” Türkçe anahtar sözcükleri bulduğunuz sayfa
daki MeSH karşılığında yer alan sözcüklerden seçilme
lidir.
 Gİ RİŞ ko nu yu an la ma yı ko lay laş tı ra cak bil gi le ri ve 
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ça lış ma nın ama cı nı kı sa ve öz lü bir şe kil de ver me li dir.
 GE REÇ VE YÖN TEM bö lü mü ko nuy la il gi li 
ki şi ler ce esa sen bi li nen le ri tek rar an lat ma ma lı, ko lay 
eri şe le bi le cek kay nak la rın gös te ril di ği an la tım ter cih 
edil me li dir.
 BUL GU LAR, ça lış ma nın so nuç la rı nı ge re ki yor sa 
tab lo ve şe kil le rin yar dı mı ile ver me li dir. Şe kil, gra fik 
ve fo toğ raf çok ge rek me dik çe kul la nıl ma ma lı dır.
 TAR TIŞ MA bö lü mü bul gu lar ve tab lo la rın tek ra rı 
ol ma ma lı, bul gu la rın önem li yön le ri ni vur gu la ma lı ve 
baş ka araş tı rı cı la rın bul gu la rı ile kar şı laş tır ma lı dır.
 Ma ka le, tab lo ve şe kil ler dı şın da 10 say fa yı, kay
nak sa yı sı (der le me ler dı şın da) 25’i geç me me li dir. 
Da ha uzun ma ka le ler edi tör ler ku ru lun ca ge rek li gö rü
lür se ka bul edi lir, ku rul ca kı sal tı la bi lir ve ya ya zar dan 
kı salt ma sı is te ne bi lir.

 3. Tab lo ve şe kil dü ze ni:
 Tab lo lar alt ve üst çiz gi ler ve ge re ği ne gö re ara 
çiz gi le ri içer me li (ge rek siz ya tay ve di key çiz gi ler den 
ka çı nıl ma lı), arap ra kam la rı ile sı ra lan ma lı, tab lo adı 
tab lo üst çiz gi si nin üs tü ne, sol ke nar dan baş la na rak 
ita lik ya zıl ma lı dır:
 Tab lo 1. Suş la rın............. gi bi
 Tab lo nun adı içe ri ği ne uy gun en kı sa şe kil de 
ol ma lı dır. Bul gu la rın ko lay an la şıl ma sı için tab lo lar 
ha lin de ve ril me si ne gay ret edil me li, an cak me tin için de 
bir kaç cüm le ile be lir ti len hu sus lar için ay rı ca tab lo 
dü zen len me me li dir. Me tin için de tab lo da ki bil gi ler 
ge rek siz ye re tek rar edil me me li, önem li hu sus la rın 
be lir til me si ile ye ti nil me li dir.
 Tab lo lar da (ve me tin de) or ta la ma lar ve yüz de 
oran la rı an lam lı de ğil se tam sa yı dan son ra yü rü tül me
me li (ve ya an lam lı ol du ğu ka dar yü rü tül me li), en 
ya kın sa yı ya yu var la na rak gös te ril me li dir. 
Ör ne ğin:
  34 su şun 13’ünü % 38 ola rak be lirt mek an la ma yı 
ko lay laş tı rı cı ola bi lir, fa kat bu oran % 38.2 şek lin de 
uza tıl ma ma lı dır. Uzat ma da ki ilk ra ka mın bin de bir 
ola sı lı ğı gös ter di ği, an cak bü yük sa yı lar da bu ola sı lı ğı 
be lirt mek hak kı ola ca ğı dü şü nül me li dir.
 Or ta la ma lar an lam lı ola cak ve ko lay an la şı la cak 
şe kil de ve ril me li dir. Ör ne ğin erit ro sit sa yım la rı nın or ta
la ma sı 4,365,248 de ğil, 4,365,000 ola rak ve ril me li dir.
 Ma ka le ye an cak çok ge rek li ise ek le ne cek si yahbe
yaz şe kil, gra fik, kim ya sal for mül, fo toğ raf, mik ro fo toğ
raf lar “Şe kil” ola rak ad lan dı rı lıp sı ra lan ma lı dır. 
Renk li şe kil, gra fik, fo toğ raf...... kul la nıl ma ma lı dır.
 
 4. Kay nak la rın dü zen len me si:
 Ya rar la nı lan bü tün eser ler kay nak ola rak ve ril me
li, fa kat sa yı yı art tır ma ama cıy la kay nak kul la nıl ma ma
lı dır. Ya rar lı ola cak Türk çe kay nak lar göz ar dı edil me
me li dir.
 Kay nak la rın ta ma mı nın me tin için de kul la nıl mış 
ol ma sı ve me tin için de kul la nı lan la rın ta ma mı nın da 
kay nak lar lis te sin de yer al ma sı ge rek li dir.
 Kay nak lar lis te si harf di zi ni ne gö re sı ra lan ma lı 
ve me tin için de cüm le so nu na ko na cak pa ran te ze 
nu ma ra sı ya zıl ma lı dır: "...gös te ril miş tir(1,5,6)" gi bi.

 Me tin de kay nak ve ri lir ken ya zar adı kul la nı lı yor
sa kay nak nu ma ra sı ya zar adı nın ya nı na ya zıl ma lıdır. 
Smith ve Jo nes(4)’a gö re.........., iki den faz la ya zar var sa 
Smith ve ark.(4)’a gö re........ gi bi. Kay nak lis te si ha zır la
nır ken al tı ve ya da ha az sa yı da ki ya zar la rın tü mü nün 
ad la rı kul la nıl ma lı, ye di ve da ha faz la ya zar lı kay nak
lar da ilk üç ya zar adın dan son ra “et al.” ve ya “ve ark.” 
kı salt ma sı kul la nıl ma lı dır. Sı ra la ma da bü tün ya zar 
ad la rı ay nı olan kay nak lar için yıl, ay nı yıl da ve der gi
de ise cilt ve say fa nu ma ra sı dik ka te alın ma lı, ay nı yıl
da fark lı der gi de olan kay nak lar dan me tin için de ön ce 
ge çe ne ön de yer ve ril me li dir.
 Kay nak ve ri lir ken aşa ğı da ki ör nek ler esas alın ma
lı, nok ta la ma lar, söz cük ve harf ara lık la rı, bü yük harf
ler, der gi, cilt, sa yı, say fa nu ma ra la rı bu na gö re ya zıl ma
lı dır (kay nak lar da dergi adı ita lik yazılmalıdır). Dergi 
adları: Uluslararası dergiler "PubMed Journals 
Database", yerli dergiler "http://www.atifdizini.com/
Journals/trindex.html" adresindeki şeklinde kısaltıl
malıdır.
 9.  Sarguna P, Lakshmi V. Ventriculoperitoneal 
shunt infections, Indian J Med Microb 2006;24(1):524.
http://dx.doi.org/10.4103/02550857.19896
PMid:16505557
 Ken di si gö rül me yen bir baş ka ma ka le de si te edi
len ya zı lar ge nel de kay nak ola rak kul la nıl ma ma lı dır. 
Kul lan mak ge re ki yor sa yu ka rı da ki gi bi kay nak ve ril
me li, son ra (X no.lu kay nak ta si te edil miş tir) di ye ya zıl
ma lı ve X sı ra sın da kay na ğın alın dı ğı ma ka le ve ya 
ki tap bu lun ma lı dır.
 Kay nak ola rak ki tap ve ki tap bö lü mü kul la nıl dı
ğın da ya zım şek li ve nok ta la ma işa ret le ri ba kı mın dan 
aşa ğı da ki ör nek ler esas alın ma lı dır:
 Ki tap:
 4. Ba ron EJ, Pe ter son LR, Fin ge old SM. Bai ley and 
Scott’s Di ag nos tic Mic ro bio logy, 9. bas kı, s.168204, 
Mosby Co., Lon don (1994).
 Ki tap bö lü mü:
 4. Swen son JM, Hind ler JA, Pe ter son LR. Spe ci al 
tests for de tec ting an ti bac te ri al re sis tan ce, “Mur ray PR, 
Ba ron EJ, Pfal ler MA, Te no ver FC, Yol ken RH (eds): 
Ma nu al of Cli ni cal Mic ro bio logy, 6. bas kı” ki ta bın da 
s.135672, ASM Press, Was hing ton (1995).
 Yer li ki tap lar da ba sı me vi nin de ğil, ya yın la yan 
ku ru lu şun adı ve var sa ya yın nu ma ra sı kul la nıl ma lı dır.
 “İst Tıp Fak Ya yını No.20, İs tan bul (2001)” gi bi. 
Der gi ad la rı In dex Me di cus’da ki gi bi kı sal tıl ma lı dır.
 Kongre bildirileri:
 ANKEM Kongrelerindeki özetler ve sunuların 
ANKEM Dergisinde yayınlanması gibi bir dergide 
yayınlanan bildiriler dergideki diğer makaleler gibi 
kaynak verilir.
 Özel bir kongre kitabında yayınlananlar şu örne
ğe göre kaynak verilebilir:
 1. Akyüz Z, Dinç U, Güler NC ve ark. 
Hastanemizde 20052008 yılları arasında kan örnekle
rinden izole edilen kandida türlerinin dağılımının 
belirlenmesi, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 
Kitabı, s.8467, Bodrum (2008) (sayfa yerine Poster no. 
da olabilir).
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