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Cabral 
Feniramidot HCI 

Formülü: Bİr drajede; Etken Madde! 400 mg Fenımmıdol HCI Yardımcı Madde: 
Tartraııne. titondioksıt. İ D I seker Bir ampulde; Erkan Madde: 800 mg Fenıromidol HCI, 
Yardıma Madde: 2 73 mg Sodyum Hidroksil, 3 0 mi q.ı Diuile su Farmakolojik 
CiıellikleH: Cabral. beyin ve medulla spınalıste pclisınaptik leHekslerı bloke etmek suretiyle, 
oan-kasıima zıncirmi yıkar Eki surette adale gerginliklerim giderir, adale oğniannda kuvvetli 
onolpık etki yapar Monosinoptik refleksleri etkilemez Miyorelaksan ve analjezik olarak 
Cabral, çizgili «We «3 hareket sistemınindiğeryapılonndoaiıtf VB kronik oğnlann tedavisinde 
endiksdir Endi kalyonları: Bel ağrıları, lumbago, siyatik, disk rahatsızlıkları ve mediko-
mekanik veya siroprolik, mesela w allı masajları gibi diğer tedavileri destekleyici olarak 
kullanılır ArJaleleroeki gerginlikleri giderir, ağrıyı gecinr ve kramp halindeki ıskdet odolesinın 
fonksiyonunu soğlar Konfrendikasyonları: Preparatın bileşiminde bulunan tprfsongi bir 
moddeye karsı asın hassasiyeti olan kiplerde Uİanıtmamohdır Uyarılar/Önlemler: 
Cabral draje; Anlı koag utanlarla birlikle alındığında kanama, oral a ntıdıyabe ilklerle 
karbonhidrat müafcolszmasındo değişiklik, anhkoaajlsiRerbmzHtremesı. görme bozuklukları, 
koordıiıe olmayan hareketler ortaya çıkarsa, Cabral'in kesilmesi ve doktora gidilmesi tavsiye 
olunur ilaçlarda boyar madde olarak kullanılan Tarttazıne limitlerin allında olduğu halde 
hassasyet reaksiyonu gösterme potansiyeli bulunduğundan dikkatle kullanılması tavsiye edilir 
Cabral ampul; Adale zerklerinde iyi tahammül edilir Nadir olarak zerkten sonra bas 
dönmesi, sersemlik olabilir. Bu sebeple zerklerden sonra 1 /2- \ saal istirahat tavsiye edilir 
Başka tedbire gerek yoktur Yan Etkiler/Advers Etkiler. Cabral draje; Bazı hassas 
hastalarda midede dolgunluk veya bulantı, dilde yonma duygusu veya den eksentemi yapabilir 
Fakat çabuk geçicidir, uyuşukluk; kasıntı ve deri döküntüleri görülebilir Eğer hıpersensivile 
veya den döküntüleri oluşursa ilaç verilmesi durdurulur. Cabral ampul; Nadiren allerjik 
reaksiyonlar görülür BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA 
BAŞVURUNUZ İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler: Kumarin dermeleri 
(antıkoagûlanlarj, tolbutamıd, oral anfidiabetik ve dilen il hıdantoın ile tedavi gören hastalarda, 
bu ilaçların etkilerini artıracağından dikkatle kullanılmalıdır Kullanma Şekli ve Dozu: 
Cabral draje; Günde 3 kere I 2 draıe, yemeklerden sonra dğnenmeden yutulur Cabral 
ampul; Günde I ampul glulea içine derin zerk edilir İlaçları çocukların ulaşamayacakları 
yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktora danışmadan kullanmayınız Doz Aşımı ve 
Tedavisi; Cabral draje; Günlük doz, 3200 mg'a kadar iyi tolere edilmektedir Ancak 
ilaca bağlı herhangi bir semptom görülür ise doktora danışılmalıdır Saklama Koşullan: 
25 Cnin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır Cabral ampul; Ampuller fazla sot" 
kalırsa içinde kristalleşme olabilir Ampuller, oda ısısında veya ısıtılınca kristaller kayba! 
kullanım bakımından hiçbir sakıncası yoktur Ticari Takdim Sekli ve Ambalaj İçeriği: 
Cabral draje; 24 drajelik blister %I8 K.D V dahil P.S.F 6 985 100 TL (Kasım 
2002) Cabral ampul; 3 ml'lik 3 ampullük ambalaj lorda. %\ 8 K.D V dahil P S.F 
3 120.100 TL (Kasım 2002). İmal Yeri: Cabral ampul; Yeni ilaç -e rfommoddeleri 
Şan ve Tic AŞ Esenyutt • İSTANBUL Cabral draje; Mefor ilaç San A S Kartal-İSTANBUL 
Ruhsal Tarihi ve No: Cabral draje; 1111 1970 - 106/12 Cabral ampul; 
11 11.1970 -106/14 Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik İlaç San. ve Tk. Ltd. ŞH. İSTANBUL 
Reçete ile satılır. 
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Bel ağrıları 

Lumbago 

Siyatik 

Disk rahatsızlıkları 

Adale kramp ve ağrıları 

Romatizmal kas ağrıları 
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A ntienflanuuuar A naljezik A nti-Flugistik 

DOĞANIN YARATTIĞI MUCİZE 
Aescim I Am—eft 0L4g + Dietilamin Salisilat 2.0g 

Doğal kaynaklı bir jeldir 
İşlev kaybını en aza indirir 
Deriye hızla penetre olur 
Bağ dokusu temelini 
rejenere eder 

Etkisi uzun sürelidir 
Serinletici etkiye sahiptir 

C Hoş kokuludur 
Leke bırakmaz 
Süratli ve etkin tedavi sağlar 

akolojik Özellİkl 
Etken Madde: Aesin (ortmrf} 0, 

ıklayıntz Doktora danışı 
ıp,%18 KDV. dahil P.S 
5.07.1997-183/93. İ \amm\kmmmek 

clan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız Ticari Takdim Sekli ve Ambalaj: 40 g'lık c 
TI 2002) Ruhsat Sahibi: Dr.F.Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Sri. İSTANBUL. Ruhsat Tarih 
ı Bitkisel İlaç San A Ş Düzce Reçete ile satılır. 
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Değerli okurlar. 

Mevsimsel olarak havaların soğumasına rağmen Orta Doğu'da yine sular ısınmaya başladı. 
Belki de dünyamız daha önce yüzlercesini yaşadığı savaşlardan birini daha yaşayacak... 
Binlerce insan ölecek, yaralanacak, açlık ve yoksulluk, mutsuzluk ve gelir dağılımındaki 
dengesizlik artacak. Milyarlarca dolar tüm bunları sağlayabilmek için harcanacak. Sonuçta 
kimin ne kazandığı önemli olmayacak...- Sonuç!!! İnsanlık: O Vahşet: 1 şeklinde karşımıza 
çıkacak... 

Sizlere Dünya nühısu ile ilgili bazı istatikler aktarmak istiyorum. 

Dünya nüfusunu, mevcut halkların oranlarını muhafaza ederek 100 kişilik bir köy kadar 
küçültebilseydik. bu köy şöyle olacaktı: 57 Asyalı, 21 Avrupalı, 14 Amerikalı ve 8 Afrikalı, 
bunların 52si kadın, 48'i erkek ve 30'u beyaz. 70'i beyaz olmayan, 30'u Hıristiyan, 
70'i Hıristiyan olmayan, 89'u heteroseksüel, 111 homoseksüel ve 6'sı tüm servetin % 59'una 
sahip olacak ve bunların hepsi ABD kökenli olacaktı. 80 kişi kötü evlerde yaşayacak, 70 kişi 
okuma yazma bilmeyecek, biri ölmek üzere biri doğmak üzere olacaktı. 1 kişi bilgisayar sahibi 
1 kişi de üniversite mezunu olacaktı. 

Eğer bu sabah sağlıklı uyanmışsanız bir hafta sonrayı göremeyecek olan 1 milyon insandan 
daha şanslısınız. Savaş tehlikesinden, işkence görme tehlikesinden uzaksanız, 500 milyon 
insandan daha şanslısınız. Tutuklanmadan, yaralanmadan camilere, kiliselere gidip ibadet 
edebiliyorsanız 3 milyar kişiden daha şanslısınız. Buzdolabınızda yiyecek, üstünüzde giyecek 
ve uyuyabileceğiniz eviniz varsa dünya nüfusunun %75'inden zenginsiniz. Bankada paranız 
varsa dünyanın en imtiyazlı %8'i arasındasınız. Anneniz babanız sağ ve birlikte iseler nadir 
insanlardansınız. Bu yazıyı okuyabiliryorsanız okuma bilmeyen 2 milyar kişiden değilsiniz. 

Bu yazıyı bir dostunuza da okutun, okutmazsanız bir şey olmaz. Okutursanız belki bir 
tebessüm eder. tebessüm etse ne olur demeyin: bakın neler olabilir: 

Küçük kız hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi 
hissetmesine sebep oldu. Bu hava içinde adam, yakın geçmişte kendisine yardım eden bir 
dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden 
o kadar keyiflendi ki. her öğlen yemek yediği lokantadaki garson kıza yüklü bahşiş bıraktı. 
Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı paranın bir 
kısmını her zaman köşe başında oturan fakir çalgıcının şapkasına bıraktı. Çalgıcı öyle ama 
öyle minnetar oldu ki... İki gündür boğazından aşağıya bir lokma geçmemişti. Karnını 
doyurduktan sonra. ıslık çalarak bir apartman bodrumundaki tek göz odasının yolunu tuttu. 
Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu kucağına alıverdi. Küçük köpek 
gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Sıcak odada bir o yana bir bu yana koşturup 
durdu. Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu. Dumanı 
koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir çalgıcı uyandı, sonra bütün apartman 
halkı... Anneler babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp, ölümden 
kurtardılar... Bütün bunların hepsi, ama hepsi beş kuruşluk bir maliyeti bile olmayan bir 
tebessümün sonucuydu. 
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İnsanlar için yapabileceğimiz çok şey olmasa bile en azzmmmm mmmmmsemeyi ihmal etmeye

lim. Eğer yapabiliyorsak destek olalım onlara ve manen değerlenmen paylaşmayı bilelim. 

Sizlere, "Paylaşmayı Hatırlamak" adında çok hoş bir şiir j b r a a i stâ/orum... 

Bir kutu dolusu yaşam gönderiyorum sana, sade bir kurdele ûe s ı s«»—<. 
çöz kurdeleyi ve kaldır yavaşça kutunun kapağını. 

Kocaman bir fırça ve bin renk koydum kutuya, 
bir cennet resmi yapıp içine gir diye. 
Düşler serpiştirdim, gizlice düş kurmayı unutma diye. 
Bir tane elma şekeri yerleştirdim, içindeki çocuğu yeniden tadabil ir. e 
Güneşin batışını, billur suyun sesini, kırmızı gelinciklerin saflığını. 
taze ekmeğin kokusunu ve bir gülümsemenin sıcaklığımda ekledim. 

ruhlarımız aç kalmasın diye. 
Kutuya biraz da sevecenlik koydum güçlü ol diye, 
çünkü acımasız olan güçsüzdür. 
Beyaz bir güvercin uçup kondu, barış ve özgürlüğü sunmak için. 

Bir buket sevgi, bir yudum aşk ve yarım bir elma da sana göndermeden edemedim. 
paylaşmayı hatırlatayım diye. 

Dr. Batuhan Kaya 

batuhan@frik.com.tr 

www.dirim.com 
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Başarılı gebelikleri 
oğumla sonuçlandım 

arlandı... 

um 
uz dr d UL 

Progestojen Tercihiniz 

duphastoti 
didrogesteron 

^ ^ ^ ^ ^ B p s t e ı o r ı içerir. Farmakodlnamlk Özellikler: Didrogesteron östrojen etkinliği altındaki uterusta tam sekretuar endometriyu 
artmış endamBtnyum hıpBrplazısı ve/veya karsınojenez riskinden korunma sağlayan oraı yoldan etkili Dır pro 

^ ^ ^ ^ ^ H s f k l i ğ i vakalarında endikedir. Didrogesteron östrajenik. androjenlk. termojenik, anabolik veya kortikoid herhangi bir akliviteye i 
: Hormon replasman tedavisinde: mtakt uterusu olup, doğal olarak veya cerrahı girişim sonucu menopoza girmiş kadınlarda uygulanan h< 

: ı=nin endometnyum üzenndekr istenmeyen etkilerine karşı koymak amaçlı olarak uygulanır Progesteron eksikliği durumla, 
^ ^ ^ ^ H f o m e t r i y o z l s tedavisinde, sekonder amenorenin tedavisinde, düzensiz siklus tedavisinde, disfonksiyonel uterus kana ma I arın i • • 
^ ^ ^ ^ H t tedavi s m oe, kanıtlanmış progesteron eksikliğine Dağlı geıışen düşük tehdidi ve habitüel abortus'un tedavisinde. Luteal yet'"-

• Kemirendikasyonlan: Aktif madde didrogesteron ve içerdiği yardımcı maddelere aşın duyarlılığı olanlarda konirendıketiır Uyanlar; Önlemler 
^ ^ ^ ^ ^ K f t K a d a ara kanaması oluşabilir. Bu durum doza,in arttırılması ile engellenebilir. Didrogesteron öStrojsn ile kombine olarak ku-•:-
^ ^ ^ ^ ^ H l a d a v isinde olduğu gibi) östrojen tedavisi ile bağlantılı tüm kon trend i kasy onlar ve uyanlar dikkatle gözden geçirilmelidir. Dior 
^ ^ ^ ^ ^ K h o l o j i k muayene ve düzenli aralıklarla yapılması önerilen mamografiyi de içerecek şekilde gerçekleştirilecek yıllık fiziksel m 

ekolojik muayenede hastanın biidiriceğl ara kanamaları ve saptanacak anormal bulgular endometrtyal değe 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik Kategorisi: C; Günümüze dek didrogesteron'un gebelikte kullanılmamasını gere' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ B A £ m z "enlerde anne sütüne geçmektedir Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: Araç ve making kullanma :. • • • 
. ere Etkiler: " i • strasinda ora kanamalar oluşabilir (Uyanlar ve Önlemler bölümüne bakınız) Seyrek olarak astenı hafif ateş. sanlık 

-•• • ınkstyonlarffKfe değişimler oluşabilir. Ale:,; aşıntı ve urtıker seyrek olarak bildirilmiş isi 
ı , o ; ı Jemler çok seyrek olarak bildirilmiştir. Çok İzole vakalarda hemolitik anamı bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ" 

.UZA BAŞVURUNUZ. Kullanım Şekli ve Dozu; Hormon replasman tedavisi: Sürakli Östro ani i le k' 
fft eomgiiti birbirini ızteyairt -l gününde günde bir tablet. 10 mg didrogesteron uygulanır, Siklik östrojen tedavisi ile 
^ ^ ^ ^ ^ ^ B l s i n i n s o n l a B L a ü n ü r d e günde bir tablet 1D mg didrogesteron uygulanır, Eğer endometrtyal biyopsi *"""»-— ,.,„ ~ 
jpfearryetersız pragestasyİnal cevaba işaret etmekteyse, didrogesteron dozu 30 mg olarak venlmelıoır. Dısmenore: — | 
HaMar^rasııtrıa günüeflfcl kez 10 mg Endrometriyozis: Siktusun 5-25'lnci günleri arasında veya sürekli olarak 
^ ^ ^ ^ ^ H B t e f o n k s i y o n e l kanama (kanamayı durdurma amaçlı olarak); S İla 7 gün süreyle günde iki kez 10 mg. 

^^jmayı önleme amaçlı oiaraM: Sıklusun 11-25'inci günleri arasında günde ıkı kez 10 mg. Amenone; 
• .az 10 mg IT-T^'mc günleri arasında günde bir defa uygulanan bir östrojen ilebiı 

:a günde ıkı kez 10 mg. Düzensiz siklus tedavisi: Siklusun 11 -2 
^ ^ ^ ^ • y f a n g ı ç t a 40 rng. takiben semptomlar ortadan kalkıncaya kadar sekiz sı 

^ ^ ^ ^ ^ ^ n s ı n a kadar günde iki kez 10 mg. Luteal yetmezliğe bağlı İnfertillte: Siklus 
ı Tedavi, en az birbirini izleyen 6 sinlus boyunca sı 

duphaston 

m,.: 

abortus bölümünde belirtildiği şekilde tedayjf 
unda oluşan rahatsızlık verici herhangi bir â f l f l 
vı gerekebilir. Önerilen tedavi gastnkJ^^H 

G altındaki oda sıcaklığırtd^H 
di ve Ambalaj Muhtevası: Her t t ıb j^H 
'Pharmaceuticals B.v i ı s a n ^ ^ H 

- b u l ^ ^ B 
^ ^ ^ ^ H ^ u a r ı şt ı ra n ^ ^ H 
I ^ M H K K D V ' I I 5 ^ H 

^Hfclnb 
^BRntidot 

^ P ı ulaşarm 
^ ^ J ı ş e r e r 20 tal 

^ ^ H n c a r e l Ltd. Ştı. 
^ M P T c o m 
M e t tarihi 
e ile satılır. 



Epidosin compositum 
Valethamat bromid + Parasetamol 

Sınırsız Ozgur •ogru 
Bileşimindeki 

Valethamat Bromid ve Parasetamol İle; 
Gastrointestinal Sistem, Genito-Üriner Sistem, 

Safra Kesesi ve Safra Yolları Üzerinde 
Güçlü Spazmolitik Etki Yanında 
Güçlü Analjezik Etkiye Sahiptir. 

nosyonuna 10-60 dakika sonra ulaşır Eni 
nir uciarmı ve vejetatif ganglionlan inhlbe 
inalının diğer kramp halleri, kollk şeklinde ağrılarla birlikle olar 

Kontrendikasyonları: ileri dereı 
Uvanlar'Önlernler: u-iokom. araı •drar reiansıv r..j r.alle'n de ü . - ' d ı v 

hematolojik reaksiyonlar, oargnûipşjfpz. pankreatıtis. cırt reaksiyonu ve bazı allerjik reaksiyonlar yaptığı bildiriImekredir 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler: 
Birleşiminde bulunan ^atasetamolden dolayı. Klora mf eni kol. Warfarin sodyum ve Zidovudm ne etkileşim gösterir. 
Kullanım sekil ve dozu: Günde 3 



Değerli Hekim Meslektaşlarım. 

01 Ocak 2003 tarihi itibariyle DİRİM TIP GAZETESİ yayın kabulünde bazı şartlar uygulamaya 
koymuştur. Hakemli dergi olmak ve uluslararası arenalarda boy göstermek adına alınmış bu 
kararları sizler sayesinde gerçekleştirebilirsek hepimizin dergisi olan DİRİM böylece hak ettiği 
yere ulaşmış olacaktır. 

Göstereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Dr. Batuhan Kaya 
Genel Yayın Yönetmeni 

DİRİM (Aylık Tıp Gazetesi), genel tıp ile ilgili araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve tüm 
bilim dallarına ait bilimsel yazılar yayınlar. Yayın için sunulan yazı gerekli inceleme aşamalarından 
geçerek kabul edildikten sonra her türlü yayın için başka bir dergiye verilmemiş olması şartı aranır. 
Kongrelerde yapılan tebliğler belirtilmek şartıyla kabul edilir. Yazılarda anlam ve yazım bakımından 
gerekli görülen düzeltmeler yayın kurulu veya danışmanlar tarafından yapılabilir. Yazıların etik 
kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 
Derginin yazı dili Türkçe'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne, yeni imla 
klavuzuna uygun olması gerekir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide 
basılmamış olması ve Dirim Dergisi'nin "Yayın Kurulu" tarafından uygun görülmesi gerekir. 
Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların yaymlanabilmesi için tüm yazarların imzaları 
bulunmalıdır. 
İlaç çalışmalarında. Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak etik kurulun izninin 
alındığı belirtilmelidir. Etik Kurul kararı bulunmayan çalışmalar yayınlanmayacaktır. Ayrıca tüm 
çalışmalarda "Helsinki Deklerasyonu". "İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu" ve "İyi Laboratuvar 
Uygulamaları Klavuzu'nda belirtilen esaslara uyulmalı, hastalar bilgilendirildikten sonra yazılı ve 
sözlü izinleri alınmalıdır. 
Dergiye gönderilen metinler üç nüsha halinde yollanmalıdır. 

Yazıların Hazırlanması 
Yazılar, standart dosya kağıdına bilgisayar veya daktilo ile, yaprağın bir yüzüne iki aralıklı olarak PC 
uyumlu bilgisayarda Word programı ile yazılmalıdır. Yayınevine veya editöre elektronik posta 
yoluyla veya disketle gönderilmelidir. Yazı içeriğinde yer alan tablo, şekil ve fotoğraflar olası bir 
yanlışlığı önlemek için dergi formatına uygun hale getirilmelidir. 
Başlık Sayfası: Bütün yazılarda birinci sayfada yazının başlığı, bunun altında yazarların açık isim ve 
soyadları unvanları ile birlikte yazılmalıdır. Bunu. bir satır altta çalışmanın yapıldığı kurumun adı ve 
şehir izlemelidir. Birinci sayfada ayrıca yazışmaların yapılabileceği yazarın ismi. adresi, telefon ve 
eğer varsa faks numarası belirtilmelidir. 
Derlemeler en son yenilikleri kapsayacak ve yurdumuzdaki gelişmeleri de içine alacak şekilde ve 
mümkünse o konuda çalışmaları olan yazarlarca deneyimlerine dayalı olarak yazılmalıdır. Derlemenin. 
o konuda araştırmaları vedeneyimleri olan bir araştırmacının görüşlerinin değerlendirildiği geniş bir 
yazı anlamına geldiği unutulmamalıdır. Derlemelerde kaynak adedi en fazla 50 ile sınırlı kalmalıdır. 
özelliği olan derlemelerde bu sınır geçilebilir. 
Editöre çeşitli konularda ve özellikle dergide yayınlanan yazılarla ilgili mektuplar yazılabilir ve 
yazarlarca cevaplandırılması istenebilir. Bu yazı cevapların dergide yayınlanıp - yayınlanmamasında 
editör bağımsızdır. 
Kısaltmalar: Ayrı bir sayfada kısaltmalar açıklanmalıdır. 
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Teşekkür: Bu bölümde çalışmaya sınırlı katkıları olan, ancak yazarlar bölümünde yer almayan 
kişilerin ve varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşun ismi yazılmalıdır. 
Şekiller ve Tablolar: Fotoğraflar siyah beyaz ve parlak kağıda basılmış olmalıdır. Resimler ayrı bir 
zarf içerisinde gönderilmeli, kağıtlara yapıştırılmamalıdır. Grafikler bilgisayarla düzenlenmelidir. 
Bütün şekillere sıra numarası verilmeli, metin içinde yeri geldikçe bu numaralar belirtilmelidir. Her 
şeklin arkasına yönü, numarası ve yazarın ismi, kurşun kalemle yazılmalıdır. Şekillerin alt yazıları 
ayrı bir kağıda yazılmalıdır. Mikroskopik resimlerde büyüme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır. 
Tabloların üzerine numara ve başlık yazılmalıdır. 
Kaynakların Yazılışı: Kaynak yazının sonunda metin içerisindeki kullanılış sırasına göre dizilmelidir. 
Yazarların hepsi tam soyadları ve adlarının harfleri ile yazılmalıdır. Yazarlar 6'dan çok ise, ilk üç adın 
ardına 'et al.' eklemek suretiyle kısaltılır. Dergi isimleri Index Medicus'a göre kısaltılmalıdır: bunu 
mümkün olmadığı yerlerde kısaltmadan yazılabilir. Makale başlıklarında ilk kelimeden sonraki 
kelimeler küçük harf ile. kitap adlarında ise kelimelerin hepsi büyük harf ile başlamalıdır. Daha 
sonra derginin yılı. sayısı, başlangıç ve bitim numaraları yer almalıdır. 

Kaynakların yazımı için örnekler: 
Makale için: 
Williams AF. Barclay AN. The immunoglobulin superfamily. Annu Rev Immunol 1988: 6: 381 
Kitap için örnek: 
Lawson WE. The Heart, London. Blackwell Science, 1998. p. 169 

Yazışma adresi: 
Genel Yayın Yönetmeni: 
Dr. Batuhan Kaya 
Aydınevler Mah. San Cad. No: 22 
34854 Küçükyah-İstanbul 
Tel: (0216) 388 32 75 
Fax: (0216) 417 10 06 
e-mail: batuhan@frik.com.tr 

Ajans: 
Moda İletişim Yayıncılık Ltd. Şti. 
Osmanağa Mah. Sakız Sok. Nimet Apt. 20/9 
Kadıköy-İstanbul 
Tel: (0216) 449 03 85 - 418 73 13 
Fax:(0216)418 72 11 
e-mail: umutbehramturan@yahoo.com 

D1R1M/OCAK-ŞUBAT 2003 

mailto:batuhan@frik.com.tr
mailto:umutbehramturan@yahoo.com

