
T U R K I S H  J O U R N A L  O F  P A R A S I T O L O G Y

2018 yılının son sayısını iki tanesi yurtdışından gelen çalışmaları içerecek şekilde 9 özgün araştırma makalesi ve 2 olgu 
sunumu olmak üzere 11 makale ile çıkarmaktayız. 

Özgün araştırmalarda, dokularda yerleşen protozoon parazitlerden Toxoplasma, Leishmania ve Trypanosoma ile üç il-
ginç çalışma bulabilirsiniz. Ülkemizde de önemi giderek artmaya başlayan blastocystisis prevalansı ile ilgili bir çalışma, 
güvercinlerdeki kan prtozoonlarının durumunu inceleyen Niğde ilimizden bir araştırma da bu sayıda yer almaktadır. 
Direkt bakıda tanınma zorluğu bulunan dört parazit ile ilgili detaylı bir araştırma ile özellikle kedi ve köpeklerde so-
runlar yaratan pire enfestasyonları ile ilgili nadir rastlanabilecek bir çalışmaya, ayrıca yine ilginç bir konu olan toprak 
örneklerindeki entomolojik kalıntıları inceleyen bir araştırma bu sayımızda yayınlanmaktadır.

HIV ile toxoplasmosis, sıtma ve bağırsak protozoonlarının ilişkisini inceleyen üç ayrı makale, Mersin ilindeki kutanöz 
leishmaniasis modellemesi ile ilgili bir makale, doğu illerimizde kistik ekinokokkozis durumunu vurgulayan bir makale 
yer almaktadır. Entomoloji alanında baş bitleri, kuş biti ve Culex pipiens ile ilgili makaleler yer almaktadır. Ayrıca güve 
sineklerinin moleküler karakterizasyonunu içeren detaylı bir araştırmaya da yer verilmiştir. 

Olgu sunumlarında ise yine ilginç bulacağınızı düşündüğümüz iki farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir. 

Dergimizin yazım kuralları daha da detaylandırılarak yenilenmiştir. Makalelerin hazırlanması sırasında bu kurallara 
uyulması, makalelerin sisteme yüklenmesi sırasındaki süreci hızlandırmak için yazarlara önemli kolaylık sağlayacağını 
belirtmek isterim. Yazım kuralları ve gerekli formların tamamı dergimizin web sayfasında “Yazım Kuralları” sekmesinde 
yer almaktadır. 

Dergimize gönderilen yazılarda SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde 
yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirt-
mek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji 
Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.
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