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araştırmaları, olgu sunumlarını, yayın kurulu kararı
ile istenmiş derlemeleri, editöryal yorumları, editöre
mektupları ve ulusal yoğun bakım kongrelerinde sunulan
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Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve
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Yazıların Gönderilmesi
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makale işlem ücreti uygulamamaktadır.
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Yayına kabul edilmeyen yazılar, sanatsal resimler hariç
geriye yollanmaz.
Editör veya yardımcıları tarafından, etik kurul onayı alınması
zorunluluğu olan klinik araştırmalarda onay belgesi (etik
onay numarası ile birlikte), talep edilmektedir. Yazıların
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yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere incelemede
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gizliliği yakalamak oldukça zordur ancak eğer bir şüphe
varsa, bilgilendirilmiş onay alınmalıdır. Örneğin, hasta
fotoğraflarında göz bölgesini maskelemek, yetersiz bir
gizlilik sağlanmasıdır.
Yazarlar, takip edilen standartların, insan deneylerinden
sorumlu komitenin (kurumsal ve ulusal) etik standartlarına
ve 2013’de gözden geçirilmiş 1964 Helsinki Beyannamesine
uygun olduğunu belirtmelidirler. Deney hayvanı ile olan
çalışmalarda, yazarlar takip edilen standartların hayvan
haklarına (laboratuvar hayvanlarının bakım ve kullanımı için
rehber www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olduğunu ve
hayvan etik komitesinin onayını aldıklarını belirtmelidirler.
Etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş onam formu alındığı
araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtilmelidir.
Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı
ise Türk Yoğun Bakım Dergisi’ne aittir. Yazıların içeriğinden
ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar,
yayın haklarının devredildiğini belirten onay belgesini (Yayın
Hakları Devir Formu) yazıları ile birlikte göndermelidirler.
Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye
gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın
başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere
incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı
ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar.
Makale Değerlendirmesi
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar
‘iThenticate’ programı ile taranarak intihal kontrolünden
geçmektedir. İntihal taraması sonucuna göre yazılar red ya
da iade edilebilir.
Tüm yazılar, editör ve ilgili editör yardımcıları ile en az iki
danışman hakem tarafından incelenir. Yazarlar, yayına kabul
edilen yazılarda, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı
ile editör ve yardımcılarının düzeltme yapmalarını kabul
etmiş olmalıdırlar.
Makalelerin formatı Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for
Biomedical Publication (http://www.icmje.org/) kurallarına
göre düzenlenmelidir.
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İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata,
etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, bu dergi
verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin
soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun
düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder
ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar
verme yetkisini üstlenmez.
Yayın Politikası ve Makale Yazım Kuralları aşağıda belirtilen
maddeler “Recommendations for the Conduct, Reporting,
Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals (ICMJE Recommendations)” (2016, http://www.
icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.
Araştırma makalelerinin hazırlığı, sistematik derleme, metaanalizleri ve sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun
olmalıdır.
Randomize çalışmalar için; CONSORT (Moher D, Schultz
KF, Altman D, for the CONSORT Group. The CONSORT
statement revised recommendations for improving
the quality of reports of parallel group randomized
trials. JAMA 2001; 285:1987-91) (http://www.consortstatement.org/).
Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlamaları için;
PRISMA [Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The
PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS
Med 2009; 6(7): e1000097] (http://www.prisma-statement.
org/).
Tanısal değerli çalışmalar için; STARD (Bossuyt PM, Reitsma
JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al, for
the STARD Group. Towards complete and accurate reporting
of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann
Intern Med 2003;138:40-4) (http://www.stard-statement.
org/).
Gözlemsel çalışmalar için; STROBE (http://www.strobestatement.org/).
Meta-analizleri ve gözlemsel çalışmaların sistematik
derlemeleri için; MOOSE [Stroup DF, Berlin JA, Morton
SC, et al. Meta-analysis of observational studies in
epidemiology: a proposal for reporting “Meta-analysis of
observational Studies in Epidemiology” (MOOSE) group.
JAMA 2000; 283: 2008-12].
YAZI ÇEŞİTLERİ
Özgün Araştırmalar
Yazının tümünün 5000 kelimeden az olması gerekmektedir.
İlk sayfa hariç tüm yazıların sağ üst köşelerinde sayfa
numaraları bulunmalıdır. Yazıda, konunun anlaşılmasında
gerekli olan sayıda ve içerikte tablo ve şekil bulunmalıdır.
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YAZARLARA BİLGİ
Başlık sayfası, kaynaklar, şekiller ve tablolar ile ilgili kurallar
bu dergide basılan tüm yayın türleri için geçerlidir.

Bulgular bölümü de çalışmanın tekrar edilebilmesine
yetecek ayrıntıları içermelidir.

Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p.
1561-5.

1) Başlık Sayfası (Sayfa 1)

Tartışma bölümünde, elde edilen bulguların doğru ve
ayrıntılı bir yorumu verilmelidir. Bu bölümde kullanılacak
literatürün, yazarların bulguları ile direkt ilişkili olmasına
dikkat edilmelidir.

e) Elektronik Formatta Makale: Morse SS. Factors in the
emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial
online] 1995 1(1):[24 screens]. Available from:s URL:http://
www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. Accessed December 25,
1999.

Yazı başlığının, yazar(lar)ın bilgilerinin, anahtar kelimelerin
ve kısa başlıkların yer aldığı ilk sayfadır.
Türkçe yazılarda, yazının İngilizce başlığı da mutlaka yer
almalıdır; yabancı dildeki yayınlarda ise yazının Türkçe
başlığı da bulunmalıdır.
Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler ve kısa başlık da başlık
sayfasında yer almalıdır.

Teşekkür mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Her türlü
çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer editöryal
(istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya
teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır.

Yazarların isimleri, hangi kurumda çalıştıkları ve açık adresleri
belirtilmelidir. Yazışmaların yapılacağı yazarın adresi de
ayrıca açık olarak belirtilmelidir. Yazarlarla iletişimde
öncelikle e-posta adresi kullanılacağından, yazışmaların
yapılacağı yazara ait e-posta adresi belirtilmelidir. Buna ek
olarak telefon ve faks numaraları da bildirilmelidir.

Metinde fazla kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır. Tüm
kısaltılacak terimler metinde ilk geçtiği yerde parantez
içinde belirtilmelidir. Özette ve metinde yapılan kısaltmalar
birbirinden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Özet bölümünde
kısaltması yapılan kelimeler, metinde ilk geçtiği yerde tekrar
uzun şekilleri ile yazılıp kısaltılmalıdırlar.

Çalışma herhangi bir bilimsel toplantıda önceden bildirilen
koşullarda tebliğ edilmiş ya da özeti yayınlanmış ise bu
sayfada konu ile ilgili açıklama yapılmalıdır.

Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur.

Yine bu sayfada, dergiye gönderilen yazı ile ilgili herhangi
bir kuruluşun desteği sağlanmışsa belirtilmelidir.
2) Özet (Sayfa 2)
İkinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce özetleri (her biri
için en fazla 200 sözcük) ile anahtar sözcükler belirtilmelidir.
Özet bölümü; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç
şeklinde alt başlıklarla düzenlenir. Derleme, olgu sunumu
ve eğitim yazılarında özet bölümü alt başlıklara ayrılmaz.
Bunlarda özet bölümü, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde
amaçlar, bulgular ve sonuç cümlelerini içermelidir.
Özet bölümünde kaynaklar gösterilmemelidir. Özet
bölümünde
kısaltmalardan
mümkün
olduğunca
kaçınılmalıdır. Yapılacak kısaltmalar metindekilerden
bağımsız olarak ele alınmalıdır.
3) Metin (Özetin uzunluğuna göre Sayfa 3 veya 4’den
başlayarak)
Metinde ana başlıklar şunlardır: Giriş, Gereç ve Yöntem,
Bulgular, Tartışma.
Giriş bölümü, çalışmanın mantığı ve konunun geçmişi
ile ilgili bilgiler içermelidir. Çalışmanın sonuçları giriş
bölümünde tartışılmamalıdır.
Gereç ve Yöntem bölümü, çalışmanın tekrar edilebilmesi için
yeterli ayrıntılar içermelidir. Kullanılan istatistik yöntemler
açık olarak belirtilmelidir.

4) Kaynaklar
Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.
Kullanılan kaynaklar metinde parantez içinde belirtilmelidir.
Kişisel görüşmeler, yayınlanmamış veriler ve henüz
yayınlanmamış çalışmalar bu bölümde değil, metin içinde
şu şekilde verilmelidir: [isim(ler), yayınlanmamış veri, 19...].
Kaynaklar listesi makale metninin sonunda ayrı bir sayfaya
yazılmalıdır. Altıdan fazla yazarın yer aldığı kaynaklarda 6.
isimden sonraki yazarlar için “et al” (“ve ark”) kısaltması
kullanılmalıdır. Dergi isimlerinin kısaltmaları Index
Medicus’taki stile uygun olarak yapılır. Tüm referanslar
Vancouver sistemine göre aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.
a) Standart Makale: Intiso D, Santilli V, Grasso MG, Rossi R,
Caruso I. Rehabilitation of walking with electromyographic
biofeedback in foot-drop after stroke. Stroke 1994;25:1189-92.
b) Kitap: Getzen TE. Health economics: fundamentals of
funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.
c) Kitap Bölümü: Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs.
In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th
ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. p. 361-80.

f) Tez: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly
access and utilization (thesis). St. Louis (MO): Washington
Univ; 1995.
5) Tablolar, Grafikler, Şekiller, Resimler
Tüm tablolar, grafikler veya şekiller ayrı bir kağıda
basılmalıdır. Her birine metinde geçiş sırasına göre
numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Kullanılan
kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Özellikle
tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme
amacı ile hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır.
Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte
yollanmalıdır. Fotoğraflar parlak kağıda basılmalıdır. Çizimler
profesyonellerce yapılmalı ve gri renkler kullanılmamalıdır.
Özel Bölümler
1) Derlemeler: Dergiye derlemeler editörler kurulu daveti
ile kabul edilmektedir. Derginin ilgi alanına giren derlemeler
editörlerce değerlendirilir.
2) Olgu Sunumları: Nadir görülen ve önemli klinik
deneyimler sunulmalıdır. Giriş, olgu ve tartışma bölümlerini
içerir.
3) Editöre Mektuplar: Bu dergide yayınlanmış makaleler
hakkında yapılan değerlendirme yazılarıdır. Editör
gönderilmiş mektuplara yanıt isteyebilir. Metnin bölümleri
yoktur.
Yazışma Adresi
Tüm yazışmalar dergi editörlüğünün aşağıda bulunan posta
veya e-posta adresine yapılabilir.
Türk Yoğun Bakım Derneği
Adres: İnönü Cad. Işık Apt. No: 53 Kat: 4, 34437 İstanbul, Türkiye

Birden fazla editör varsa: editors.

Tel.: +90 212 292 92 70

d) Toplantıda Sunulan Makale: Bengtsson S, Solheim BG.
Enforcement of data protection, privacy and security in
medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE,
Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th
World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10;

Faks: +90 212 292 92 71
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Turkish Journal of Intensive Care is the periodical of
the Turkish Society of Intensive Care. The journal is an
independent, peer-reviewed international, published
quarterly in April, August, December.
Submitted manuscripts to Turkish Journal of Intensive
Care are subjected for double-blind peer-review.
The journal publishes articles in Turkish and English
languages.
The abbreviation of the Turkish Journal of Intensive Care
is “Turk J Intensive Care”. It should be denoted as it when
referenced.
It publishes original experimental and clinical researches,
case reports, invited reviews, editorial comments, letters
to editor on topics related to intensive care, and poster
abstracts presented in national intensive care congresses/
meetings. The scientific board guiding the selection of the
papers to be published in the journal consists of elected
experts of the journal and if necessary, selected from
national and international authorities.
Turkish Language Institution dictionary and orthography
guide should be taken as basic for literary language for
Turkish manuscripts.
Submission of Manuscripts
Turkish Journal of Intensive Care does not charge any article
submission or processing charges.
Manuscripts can only be submitted electronically through
the web site http://www.journalagent.com/tybdd/ after
creating an account. This system allows online submission
and review.
The ORCID (Open Researcher and Contributor ID) number
of the correspondence author should be provided while
sending the manuscript. A free registration can be done at
http://orcid.org
The manuscripts are archived according to International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Index
Medicus (Medline/PubMed) and Ulakbim-Turkish Medicine
Index rules. Rejected manuscripts, except artwork are not
returned.
In clinical trials in which the approval ethics committee is
prerequisite, the certificate of approval (including approval
number) will be requested by the editor/assistant editors.
The authors should guarantee that their manuscript has not
been published and/or is under consideration for publication
in any other periodical. Only those data presented at
scientific meetings in form of abstracts that does not
exceed 200 words could be accepted for consideration if
notification of the scientific conference is made. The signed
statement of scientific contributions and responsibilities
of all authors, and statement on the absence of conflict of

interests are required.
Patients have a right to privacy. Identifying information,
including the patients’ names should not be published
in written descriptions, and photographs, unless the
information is scientifically essential and the patient (or
parent or guardian) gives written informed consent for
publication.
Identifying the patient details should be omitted if they are
not essential. Complete anonymity is difficult to achieve,
however, informed consent should be obtained if there is
any doubt. For example, covering eyes with a band in the
photographs is not sufficient to ensure confidentiality.
Authors should indicate in manuscript that the procedures
followed were in accordance with the ethical standards
of the responsible committee on human experimentation
(institutional and national) and with the Helsinki Declaration
of 1964, revised 2013. In experimental animal studies the
authors should indicate that the procedures followed were
in accordance with animal rights (Guide for the care and
use of laboratory animals. www.nap.edu/catalog/5140.
html) and obtain animal ethics committee approval. The
approval of the ethics committee and the fact that informed
consent was given by the patients should be indicated in the
Materials and Methods section.
The scientific and ethical liability of the manuscripts
belongs to the authors and the copyright of the manuscripts
belongs to the Turkish Journal of Intensive Care. Authors
are responsible for the contents of the manuscript and
accuracy of the references. All manuscripts submitted for
publication must be accompanied by the Copyright Transfer
Form [copyright transfer]. Once this form, signed by all the
authors, has been submitted, it is understood that neither
the manuscript nor the data it contains have been submitted
elsewhere or previously published and authors declare the
statement of scientific contributions and responsibilities of
all authors.
The Review Process
All manuscripts submitted to the Turkish Journal of
Intensive Care are screened for plagiarism using the
‘iThenticate’ software. Results indicating plagiarism may
result in manuscripts being returned or rejected.
All manuscripts are reviewed by editor, related associate
editor and at least two experts/referees. The authors of the
accepted manuscript for publication should be in consent
of that the editor and the associate editors can make
corrections without changing the main text of the paper.
Manuscripts format should be in accordance with Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication
(available at http://www.icmje.org/)
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In case of any suspicion or claim regarding scientific
shortcomings or ethical infringement, the Journal reserves
the right to submit the manuscript to the supporting
institutions or other authorities for investigation. The
Journal accepts the responsibility of initiating action
but does not undertake any responsibility for an actual
investigation or any power of decision.
The Editorial Policies and General Guidelines for
manuscript preparation specified below are based on
“Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and
Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE
Recommendations)” by the International Committee of
Medical Journal Editors (2016, archived at http://www.
icmje.org/).
Preparation of research articles, systematic reviews
and meta-analyses must comply with study design
guidelines:
CONSORT statement for randomized controlled trials
(Moher D, Schultz KF, Altman D, for the CONSORT Group.
The CONSORT statement revised recommendations
for improving the quality of reports of parallel group
randomized trials. JAMA 2001; 285: 1987-91) (http://www.
consort-statement.org/);
PRISMA statement of preferred reporting items for
systematic reviews and meta-analyses (Moher D, Liberati
A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009; 6(7):
e1000097.) (http://www.prisma-statement.org/);
STARD checklist for the reporting of studies of diagnostic
accuracy (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis
CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al., for the STARD Group.
Towards complete and accurate reporting of studies of
diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann Intern
Med 2003;138:40-4.) (http://www.stard-statement.
org/);
STROBE statement, a checklist of items that should be
included in reports of observational studies (http://www.
strobe-statement.org/);
MOOSE guidelines for meta-analysis and systemic reviews
of observational studies (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et
al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology:
a proposal for reporting Meta-analysis of observational
Studies in Epidemiology (MOOSE) group. JAMA 2000; 283:
2008-12).
MANUSCRIPT TYPES
Original Researches
Manuscript should not exceed 5000 words. All pages of
manuscript should be numbered at right top corner except
the title page. In order to be comprehensible, papers should
include sufficient number of tables and figures.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
The style for title page, references, figures and tables
should be unique for all kind of articles published in this
journal.

work. The statistical tests used should be stated.

1) Title Page (Page 1)

Discussion section should provide a thorough interpretation
of the results. It is recommended that citations should
be restricted to those which relate to the findings of the
authors.

This page should include the titles of the manuscript,
knowledge about author(s), key words and running titles.
English title should take place for every article in the title
page. Likely, Turkish title should be mentioned for articles
in foreign language.

Results should also be given in detail to allow the
reproduction of the study.

Turkish and English key words and running titles should also
be included in the title page.

Acknowledgements should be as brief as possible. Any
technical or financial support or editorial contributions
(statistical analysis, English/Turkish evaluation) towards
the study should appear at the end of the article.

The names and full postal addresses (including
institutions addresses) of authors and the author to whom
correspondence is to be addressed should be indicated
separately. Especially as e-mail addresses will be used for
communication, e-mail address of the corresponding author
should be stated. In addition, telephone and fax numbers
must be notified.

The excessive use of abbreviations is to be avoided.
All abbreviations should be defined when first used by
placing them in brackets after the full term. Abbreviations
made in the abstract and text are separately taken into
consideration. Abbreviations of the full terms that are made
in the abstract must be re-abbreviated after the same full
term in the text.

If the content of the paper has been presented before, the
time and place of the conference should be denoted.

4) References

If there are any grants and other financial supports by any
institutions or firms for the study, information must be
provided by the authors.
2) Summary (Page 2)
In the second page, Turkish and English summaries of the
manuscript (maximum 200 words for each), and the key
words should take place.
The summary consists of the following sections separately:
Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion.
Separate sections are not used in the summaries for the
review articles, case reports and educational articles. For
these articles, the summaries should not exceed 200 words
and briefly present the scope and aims of the study, describe
the salient findings and give the conclusions.
The references should not be cited in the summary section. As
far as possible, use of abbreviations are to be avoided. If any
abbreviations are used, they must be taken into consideration
independently of the abbreviations used in the text.

Accuracy of reference data is the author’s responsibility.
References should be numbered according to the
consecutive citation in the text. References should be
indicated by parenthesis in the text.
Personal communications, unpublished observations,
and submitted manuscripts must be cited in the text as
“(name(s), unpublished data, 19...)”.
The reference list should be typed on a separate page at the
end of the manuscript and if there are more than 6 authors,
the rest should be written as ‘et al’ or ‘ve ark.’ Journal
titles should be abbreviated according to the style used
in the Index Medicus. All the references should be written
according to the Vancouver system as follows:
a) Standard Journal Article: Intiso D, Santilli V, Grasso
MG, Rossi R, Caruso I. Rehabilitation of walking with
electromyographic biofeedback in foot-drop after stroke.
Stroke 1994;25:1189-92.
b) Book: Getzen TE. Health economics: fundamentals of
funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.

The typical main headings of the text are as follows:
Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion.

c) Chapter of a Book: Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic
drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical
pharmacology, 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange;
1995. p. 361-80.

The introduction, part should include the rationale for
investigation and the background of the present study.
Results of the present study should not be discussed in
introduction part. Materials and methods section should be
presented in sufficient detail to permit the repetition of the

d) Conference Papers: Bengtsson S, Solheim BG.
Enforcement of data protection, privacy and security in
medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE,
Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th

3) Text (According to the length of the summaries
Page 3 or 4 and etc.)

If more than one editor: editors.
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World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p.
1561-5.
e) Journal on the Internet (e-Publishing): Morse SS. Factors
in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis
[serial online] 1995 1(1):[24 screens]. Available from:s
URL: http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. Accessed
December 25, 1999.
f) Thesis: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the
elderly access and utilization (thesis). St. Louis (MO):
Washington Univ; 1995.
5) Tables, Graphics, Figures, and Pictures
All tables, graphics or figures should be presented on a
separate sheet. All should be numbered consecutively
and a brief descriptive caption should be given. Used
abbreviations should be explained further in the figure’s
legend. Especially, the text of tables should be easily
understandable and should not repeat the data of the main
text. Illustrations that already published are acceptable
if supplied by permission of authors for publication.
Photographs should be printed on glossy paper. Figures
should be done professionally and no gray colors be used.
Special Parts
1) Reviews: The reviews within the scope of the journal
will be taken into consideration by the editors; also the
editors may solicit a review related with the scope of the
journal from any authorized person in the field.
2) Case Reports: Case reports should present important
and unique clinical experience. It consists of the following
parts: Introduction, case, discussion.
3) Letters to the Editor: Views about articles published
in this journal. The editor invites responses to letters as
appropriate. Letters may be shortened or edited. There are
no separate sections in the text.
Address for Correspondence
All correspondences can be done to the following postal
address or to the following e-mail address, where the
journal editorial resides:
Türk Yoğun Bakım Derneği
Address: İnönü Cad. Işık Apt. No: 53 Kat: 4, 34437 İstanbul, Turkey
Phone: +90 212 292 92 70
Fax: +90 212 292 92 71
Web page: www.yogunbakimderg.com
E-mail: dergi@yogunbakim.org.tr
info@yogunbakim.org.tr
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