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1.

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi Bilimsel T›p Yay›nevi’nin süreli yay›n› olarak üç
ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aral›k aylar›nda yay›mlanmaktad›r.

2.

Derginin amac›; hastane infeksiyonlar›n› ilgilendiren konularda yap›lan deneysel
çal›ﬂmalar, klinik çal›ﬂmalar, derlemeler, olgu sunumlar›, k›sa raporlar, editöre
mektup ve klinik görünüm türünden yaz›lar ile okuyucular aras› bilgi al›ﬂveriﬂini
sa¤lamak ve bilimsel geliﬂime katk›da bulunmakt›r.

3.

4.

5.

Derginin yay›n dili Türkçe’dir. Yaz›larda Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlü¤ü ve
Yaz›m K›lavuzu temel al›nmal›d›r (http://tdk.org.tr). Anatomik terimlerin Latinceleri kullan›lmal›d›r. Gündelik t›p diline yerleﬂmiﬂ terimler ise okunduklar› gibi
Türkçe yaz›m kurallar›na uygun olarak yaz›lmal›d›r. ‹ngilizce veya baﬂka bir yabanc› dildeki ﬂekli ile yaz›lan terimler t›rnak içinde belirtilmelidir.
Yaz›da mikroorganizmalar›n latince isimleri ilk geçtikleri yerde 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
kullan›lmal›d›r. Örne¤in: Streptococcus pneumoniae ........... S. pneumoniae gibi. Mikroorganizmalar›n orijinal latince isimleri italik olarak yaz›lmal›d›r. Yaz›da
mikroorganizmalar›n sadece cins ad› belirtiliyorsa Türkçe’ye kazand›r›lm›ﬂ ﬂekli
ile yaz›labilir. Örne¤in; stafilokok, streptokok gibi. Bu durumda italik yaz›l›ma
gerek yoktur. Antibiyotik isimleri dil bütünlü¤ünü sa¤lamak aç›s›ndan okundu¤u gibi yaz›lmal› ve cümle baﬂ›nda de¤ilse ilk harfi küçük olmal›d›r. Örne¤in;
sefotaksim, streptomisin, penisilin gibi.
Yay›mlanmas› amac›yla gönderilen yaz›lar Uluslararas› T›p Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) taraf›ndan oluﬂturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere
Gönderilen Makalelerde Bulunmas› Gereken Standartlara (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak haz›rlanm›ﬂ olmal›d›r (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/).

6.

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlar›na
(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uymay›
prensip olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yap›lan tüm çal›ﬂmalarda, yaz›n›n Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod k›sm›nda etik kurul onay›
al›nd›¤› belirtilmelidir. Çal›ﬂman›n yap›ld›¤› hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek
onaylar› al›nmal› ve bu durum makalenin Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod k›sm›nda yaz›lmal›d›r. Hayvanlar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda, yaz›n›n Materyal ve Metod k›sm›nda çal›ﬂman›n Laboratuvar Hayvanlar›n›n Bak›m› ve Kullan›m› K›lavuzu (www.nap.edu/catolog/5140.html) prensipleri do¤rultusunda
yap›ld›¤› ve ilgili kurumdan etik kurul onay› al›nd›¤› belirtilmelidir. Gerek görülürse editör taraf›ndan etik kurul onay›n›n bir örne¤i yazarlardan istenebilir.

7.

Yaz›lar›n hemen iﬂleme konulabilmesi için belirtilen yaz›m kurallar›na tam olarak uygun olmas› gereklidir. Editör ve yay›n yürütme kurulu yay›n koﬂullar›na
uymayan yaz›lar›; düzeltmek üzere yazar›na geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir.

8.

9.

Gönderilen yaz›lar önce yay›n yürütme kurulu ve editör taraf›ndan de¤erlendirilir. Yay›n yürütme kurulu ve editörün onay›n› alan yaz›lar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç dan›ﬂma kurulu üyesinden en az ikisinin olumlu görüﬂünü
ald›¤›nda yay›mlanmaya hak kazan›r. Dan›ﬂman belirleme yetkisi tamamen
editöre aittir. Dan›ﬂmanlar belirlenirken derginin dan›ﬂma kurulundan isimler
seçilebilece¤i gibi yaz›n›n konusuna göre ihtiyaç duyuldu¤unda ba¤›ms›z dan›ﬂmanlar da belirlenebilir.
Yaz›lar›n geliﬂ tarihleri ve kabul ediliﬂ tarihleri makalenin yay›mland›¤› say›da
belirtilir.

10. Makaleler online makale de¤erlendirme sistemine kaydedilmelidir
(www.hastaneinfeksiyonlaridergisi.org).
11. Yaz›lar, “Verdana” karakterinde çift sat›r aral›kl› olarak ve 10 punto kullan›larak yaz›lmal›, sayfan›n her iki kenar›nda 2 cm boﬂluk b›rak›lmal›d›r. Yay›n metni IBM uyumlu bilgisayar program›nda (Microsoft Windows, en az Word 98)
haz›rlanm›ﬂ olmal›d›r. Sayfalara baﬂl›k sayfas›ndan baﬂlayarak s›rayla numara
verilmelidir. Numaralar sayfan›n sa¤ alt köﬂesinde yer almal›d›r. Ana metin yazar isimleri ve çal›ﬂt›klar› kurumlara ait herhangi bir bilgi içermemelidir.
12. Yaz›n›n daha önce bir dergide yay›mlanmam›ﬂ veya yay›mlanmak üzere gönderilmemiﬂ oldu¤unu ve gönderilen yaz›ya tüm yazarlar›n onay verdi¤ini bildiren, makaledeki isim s›ras›na uygun biçimde yazarlarca imzalanm›ﬂ bir üst yaz› makalenin kayd› s›ras›nda online de¤erlendirme sistemine yüklenebilir.
‹mzal› üst yaz› ayr›ca PK 130 Kavakl›dere-Ankara adresine gönderilebilece¤i gibi, scanner ile taranarak e-posta yolu ile bilimsel@tr.net adresine veya 0312
426 93 93 numaraya faks arac›l›¤›yla da gönderilebilir. ‹mzal› üst yaz›da ayr›-
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ca tüm yazarlar›n makale ile ilgili bilimsel katk› ve sorumluluklar› yer almal›, çal›ﬂma ile ilgili herhangi bir mali ya da di¤er ç›kar çat›ﬂmas› alan› varsa bildirilmelidir. Söz konusu yaz›da çal›ﬂmaya yap›lan tüm mali katk›lar ve varsa sponsoru da belirtilmelidir. Yazarlar ya da çal›ﬂma sonuçlar› ile ilgili herhangi bir ç›kar çat›ﬂmas› yoksa bu durum da bildirilmelidir.
13. Teknik yard›m, yazma ve düzeltme yard›m›, veri toplama, analiz vs. gibi konularda yaz›lara katk›s› olan; ancak yazarl›k kriterlerini tam karﬂ›lamayan kiﬂilerin tümü teﬂekkür bölümünde belirtilmelidir.
14. Daha önce sunulmuﬂ bildiriler yer ve tarih belirtmek koﬂuluyla yay›mlanabilir.
15. Makalede kullan›lan k›saltmalar uluslararas› kabul edilen ﬂekilde olmal›, ilk kullan›ld›klar› yerde aç›k olarak yaz›lmal› ve parantez içinde k›salt›lm›ﬂ ﬂekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca k›salt›lm›ﬂ ﬂekil kullan›lmal›d›r. Uluslararas› kullan›lan k›saltmalar için “Bilimsel Bir Makale Nas›l Yaz›l›r ve Yay›mlan›r
(http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/)” kayna¤›na baﬂvurulabilir.
16. Yaz›n›n baﬂl›k sayfas›nda, yaz›n›n Türkçe ve ‹ngilizce baﬂl›¤›, boﬂluklar da dahil
40 karakteri aﬂmayacak ﬂekilde Türkçe ve ‹ngilizce k›sa baﬂl›k, yazarlar›n aç›k
ad ve soyadlar› yaz›lmal›d›r. Çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› klinik, anabilim dal›/bilim dal›, enstitü ve kuruluﬂun ad› belirtilmelidir. Baﬂl›k sayfas›nda yaz›ﬂmalar›n yap›laca¤› kiﬂinin ad›, yaz›ﬂma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralar› yer almal›d›r. Çal›ﬂma, daha önce bir kongre ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmuﬂ ise bu sayfada belirtilmelidir.
17. Editöre mektup ve klinik görünüm d›ﬂ›ndaki tüm yaz› türlerinde Türkçe ve ‹ngilizce özet yer almal›d›r. Özet bölümünde k›saltmalardan mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r. Kaynak, ﬂekil, tablo ve at›f yer almamal›d›r.
18. Anahtar kelimeler Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH)’e uygun
olacak ﬂekilde en az iki en fazla beﬂ adet olmal›d›r. Anahtar kelimeler için
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresine baﬂvurulmal›d›r.
19. Araﬂt›rma yaz›lar›; Türkçe baﬂl›k, Türkçe bölümlendirilmiﬂ özet (en fazla 300 kelime olacak ﬂekilde; Giriﬂ, Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod, Bulgular ve
Sonuç baﬂl›klar› alt›nda yaz›lmal›d›r), Türkçe anahtar kelimeler, ‹ngilizce baﬂl›k,
‹ngilizce bölümlendirilmiﬂ özet (en fazla 300 kelime olacak ﬂekilde; “Introduction, Materials and Methods/Patients and Methods, Results, Conclusion” baﬂl›klar› alt›nda yaz›lmal›d›r), ‹ngilizce anahtar kelimeler, Giriﬂ, Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod, Bulgular, Tart›ﬂma, Teﬂekkür (varsa) ve Kaynaklar k›s›mlar›ndan oluﬂmal›d›r. Araﬂt›rma yaz›lar›n›n 5000 kelimenin üzerinde ve kaynaklar›n›n da 40’tan fazla olmas› önerilmemektedir.
20. Dergide yay›nlanacak derleme türündeki yaz›lar editör taraf›ndan önceden
planland›¤› için, planlanan›n d›ﬂ›ndaki derleme türü makaleler ile ilgili olarak
yaz› gönderilmeden önce editörün onay› al›nmal›d›r.
21. Derleme türü makaleler; Türkçe baﬂl›k, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler, ‹ngilizce baﬂl›k, ‹ngilizce özet, ‹ngilizce anahtar kelimeler içermelidir. Derleme türü makalelerde özet tek paragraf olacak ﬂekilde haz›rlanmal› ve 300
kelime ile s›n›rl› olmal›d›r. Bölümlendirilmiﬂ özet haz›rlanmas›na gerek yoktur.
Kaynak say›s› mümkünse 40’›n üzerinde olmamal›d›r.
22. Olgu sunumlar›nda; Türkçe baﬂl›k, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, ‹ngilizce baﬂl›k, ‹ngilizce özet, ‹ngilizce anahtar kelimeler, Giriﬂ, Olgu Sunumu, Tart›ﬂma ve Kaynaklar yer almal›d›r. Olgu sunumlar›n›n Giriﬂ ve Tart›ﬂma k›s›mlar›
k›sa-öz olmal›, Özet k›sm› tek paragraf olacak ﬂekilde haz›rlanmal›d›r. Bölümlendirilmiﬂ özet haz›rlanmas›na gerek yoktur. Kaynak say›s› 20’yi geçmemelidir.
23. K›sa rapor, ilgili alanda önemli katk›s› olabilecek araﬂt›rma verilerini k›sa ve öz
olacak ﬂekilde içermelidir. K›sa raporun maksimum uzunlu¤u 1500 kelime olmal›d›r. K›sa raporlarda Türkçe ve ‹ngilizce baﬂl›k, tek paragraf olacak ﬂekilde
Türkçe ve ‹ngilizce özet, Türkçe ve ‹ngilizce olmak üzere 2-5 adet anahtar kelime yer almal›d›r. K›sa raporlarda en fazla iki tablo ve bir ﬂekil/grafik/resim
bulunmal›d›r. Bölümlendirilmiﬂ özet haz›rlanmas›na gerek yoktur. Kaynak say›s› 10 ile s›n›rl› olmal›d›r.
24. Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yay›mlanm›ﬂ yaz›lara eleﬂtiri getirmek ve katk› sa¤lamak amac›yla veya orijinal bir çal›ﬂma olarak haz›rlanmam›ﬂ ve
haz›rlanamayacak bilgilerin iletilmesi amac›yla oluﬂturuldu¤undan k›sa-öz olmal›,
1000 kelimeyi geçmemeli, özet içermemeli ve kaynaklar› 10 ile s›n›rl› olmal›d›r.
25. Klinik görünüm bölümünde, Hastane ‹nfeksiyonlar› ile ilgili klinik tablolar›n görüntüleri yay›mlan›r. Bu tür makaleler tamamen görsel a¤›rl›kl› olmal›d›r. Klinik
görünüm yaz›lar›nda baﬂl›k en fazla sekiz kelime olmal› ve en fazla üç yazar
ad› yer almal›d›r. Klinik görünüm alt›ndaki yaz› 150 kelimeyi geçmemeli, hastan›n öyküsü, fizik inceleme ve laboratuvar bulgular›, klinik seyir, uyguland›y-
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sa tedaviye yan›t ve hastan›n son durumu k›saca özetlenmelidir. Görünüm
üzerinde yap›lan tüm iﬂaretlemeler alt yaz›da tan›mlanmal› ve aç›klanmal›d›r.
Kaynaklar çok az say›da olmal›d›r.

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

26. Tablolar, ﬂekil, grafik ve resimler metin içinde at›fta bulunulan s›raya göre numaraland›r›lmal›d›r. Tablolar, ﬂekil, grafik ve resimlerin metin içindeki yerleri
belirtilmelidir.

Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baﬂharf(ler)i (6 ve daha az say›da yazar için yazarlar›n tümü, 6’n›n üzerinde yazar› bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli,
Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabanc› kaynaklar için “et al.” ibaresi kullan›lmal›d›r). Makalenin baﬂl›¤›. Varsa In: Editör(ler)in soyad› ad›n›n baﬂharf(ler)i
(ed) veya (eds). Kitab›n ad›. Toplant›n›n ad›; Tarihi; Toplant›n›n yap›ld›¤› ﬂehrin
ad›, Toplant›n›n yap›ld›¤› ülkenin ad›. Yay›nevi; Y›l. Sayfa numaralar›.

27. Her tablo ayr› bir sayfaya çift aral›kl› ﬂekilde haz›rlanm›ﬂ olmal›d›r. Her bir tabloya k›sa bir baﬂl›k verilmelidir. Aç›klamalar baﬂl›kta de¤il, dipnotlarda yap›lmal›d›r. Dipnotlarda standart olmayan tüm k›saltmalar aç›klanmal›d›r. Dipnotlar
için s›ras›yla ﬂu semboller kullan›lmal›d›r: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Metin içinde
her tabloya at›fta bulunuldu¤una emin olunmal›d›r.
28. ﬁekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya foto¤raflanmal›,
foto¤raflar dijital bask› kalitesinde olmal›d›r. ﬁekiller ve grafiklerin JPEG ya da
GIF format›nda yüksek çözünürlükte görüntü oluﬂturacak biçimlerde elektronik dosyalar› kaydedilmeli ve kaydedilmeden önce bu dosyalar›n görüntü kaliteleri bilgisayar ekran›nda kontrol edilmelidir.
29. Röntgen, BT, MR filmleri ve di¤er tan›sal görüntülemeler ve patolojik örneklerin foto¤raflar› JPEG ya da GIF format›nda, yüksek çözünürlükte görüntü oluﬂturacak elektronik dosya ﬂeklinde kaydedilmelidir. Resimlerin üzerindeki harfler, say›lar ve semboller aç›k ve tüm makalede eﬂit, yay›n için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmal›d›r. Resimler mümkün oldu¤unca tek
baﬂlar›na anlaﬂ›labilir olmal›d›r. E¤er hasta(lar)n›n foto¤raf› kullan›lacaksa, ya
hasta(lar) foto¤raftan tan›nmamal› ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yak›n›ndan yaz›l› izin al›nmal›d›r.

Kaynak toplant›da sunulan bir makale ise;

Örnek: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and
security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O
(eds). MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. North-Holland; 1992. p. 1561-5.
Kaynak elektronik olarak yay›mlanan bir dergi ise;
Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baﬂharf(ler)i (6 ve daha az say›da yazar için yazarlar›n
tümü, 6’n›n üzerinde yazar› bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabanc› kaynaklar için “et al.” ibaresi kullan›lmal›d›r).
Makalenin baﬂl›¤›. Derginin Index Medicus’a uygun k›salt›lm›ﬂ ismi Y›l;Cilt:‹lk ve
son sayfa numaras›. Elektronik olarak yay›mlanma tarihi y›l ay ve gün.
Örnek: Lemmon GH, Gardner SN. Predicting the sensitivity and specificity of
published real-time PCR assays. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2008;7:18.
Epub 2008 Sep 25.
Kaynak bir web sitesi ise;

30. Ayr› bir sayfadan baﬂlayarak ﬂekiller, grafikler ve resimler için alt yaz›lar ve dipnotlar çift aral›kl› olarak ve numaralar ile hangi ﬂekle karﬂ› geldikleri belirtilerek
yaz›lmal›d›r. Semboller, oklar, say›lar ya da harfler ﬂeklin parçalar›n› belirtmek
için kullan›ld›¤›nda, dipnotlarda her biri aç›kça tan›mlanmal›d›r.

Web sitesinin ad›. Eriﬂim tarihi. Available from: Web sitesinin adresi.

31. Makale yazarlar›; e¤er makalede daha önce yay›mlanm›ﬂ; al›nt› yaz›, tablo, ﬂekil, grafik, resim vb. varsa, yay›n hakk› sahibi ve yazarlardan yaz›l› izin almak
ve bunu belirtmek durumundad›r.

Yazar›n soyad› ad›n›n baﬂharfi. Tezin baﬂl›¤› (tez). Tezin yap›ld›¤› ﬂehir ad›: Üniversite ad› (üniversite ise); Y›l›.

32. Kaynak Yaz›m›
Henüz yay›mlanmam›ﬂ veriler ve çal›ﬂmalar kaynaklar bölümünde yer almamal›d›r. Bunlara metin içerisinde “isim(ler), yay›mlanmam›ﬂ veri, y›l” ﬂeklinde yer
verilmelidir.

World Health Organization (WHO). Eriﬂim tarihi: 9 Temmuz 2008. Available
from: http://www.who.int
Kaynak tez ise;

Örnek: Bal ZÇ. Solunum sistemi örneklerinde Moraxella (Branhamella) catarrhalis s›kl›¤› (tez). ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi; 1993.

Kaynak numaralar› metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmeli,
metin sonunda eser içindeki geçiﬂ s›ras›na göre numaraland›r›lmal›d›r. Dergi
isimleri “Index Medicus” ve “Ulakbim/Türk T›p Dizini”ne göre k›salt›lmal›d›r.
Kaynaklar›n yaz›l›m› aﬂa¤›daki örneklere uygun olmal›d›r.

33. Yay›mlanan yaz›lar›n bilimsel ve hukuki sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Yaz›lardaki düﬂünce ve öneriler ile kaynaklar›n do¤rulu¤u tümüyle yazarlar›n sorumlulu¤undad›r. Yay›mlanmak üzere kabul edilen yaz›lar›n her türlü yay›n hakk›
Bilimsel T›p Yay›nevi’ne aittir. Yaz› yay›na kabul edildikten sonra yaz›ﬂma adresindeki yazar›n e-postas›na gönderilecek olan “Telif Hakk› Devir Formu” doldurulup tüm yazarlar taraf›ndan imzalanarak e-posta yolu ile bilimsel@tr.net
adresine veya 0312 426 93 93 numaraya faks arac›l›¤›yla gönderilmelidir.

Kaynak bir dergi ise;

34. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baﬂharf(ler)i (6 ve daha az say›da yazar için yazarlar›n
tümü, 6’n›n üzerinde yazar› bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabanc› kaynaklar için “et al.” ibaresi kullan›lmal›d›r).
Makalenin baﬂl›¤›. Derginin Index Medicus’a uygun k›salt›lm›ﬂ ismi
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog).
Y›l;Cilt:‹lk ve son sayfa numaras›.

35. E¤er abone de¤il iseler yazarlara, yaz›lar›n›n yay›mland›¤› dergi gönderilmez.

Örnek: Fagon JY, Novara A, Stephan F, Girou E, Safar M. Mortality attributable to nosocomial infections in the ICU. Infect Control Hosp Epidemiol 1994;
15:428-34.
Kaynak bir dergi eki ise;
Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baﬂharf(ler)i. Makalenin baﬂl›¤›. Derginin Index Medicus’a uygun k›salt›lm›ﬂ ismi (www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html). Y›l;Cilt
(Suppl. Ek say›s›):Silk sayfa numaras›-Sson sayfa numaras›.
Örnek: Andreoni M. Phenotypic resistance testing. Scand J Infect Dis
2003;35(Suppl. 106):S35-S36.
Kaynak bir kitap ise;
Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baﬂharf(ler)i. Kitab›n ad›. Kaç›nc› bask› oldu¤u. Bas›m yeri: Bas›mevi, Bas›m Y›l›.
Örnek: Sherlock S. Diseases of the Liver and Biliary System. 7th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1989.
Kaynak kitaptan bir bölüm ise;

36. Kaynak Gösterme
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi
37. Telif Haklar›
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi Yaz›m Kurallar›n›n telif haklar› Bilimsel T›p Yay›nevi’ne ait olup tüm haklar› sakl›d›r.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi’nde yay›mlanan yaz›lar, resim, ﬂekil, grafik ve
tablolar Bilimsel T›p Yay›nevi’nin yaz›l› izni olmadan k›smen veya tamamen
ço¤alt›lamaz, belli bir sistemde arﬂivlenemez, reklam ya da tan›t›m amaçl›
materyallerde kullan›lamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek ﬂart› ile
al›nt› yap›labilir. Dergide yay›mlanan reklamlar›n içeri¤inden ilgili firmalar sorumludur.
38. Yaz›lar yukar›daki kurallara uygun ﬂekilde online de¤erlendirme sistemine
kaydedilmelidir (www.hastaneinfeksiyonlaridergisi.org).
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi
PK 130 Kavakl›dere-ANKARA
Telefon
: 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11
Faks
: 0312 426 93 93
E-posta
: bilimsel@bilimseltipyayinevi.com
‹nternet adresi: www.hastaneinfeksiyonlaridergisi.org

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, Bask› y›l›: Bölümün ilk ve son sayfa numaras›.
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