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Bu yılın ikinci sayısını 7 özgün araştırma makalesi, 3 olgu sunumu ve 2 derleme yazısı olmak üzere 12 makale ile 
çıkarmaktayız. 

Özgün araştırmalarda, Japon bıldırcınlarında deneysel olarak geliştirilen Toxoplasma gondii enfeksiyonu yanı 
sıra güvercinlerde Haemoproteus türlerinin yaygınlığını inceleyen bir makale de sunulmaktadır. Ayrıca, akut 
apandisit ile enterobiasis ilişkini araştıran bir makale ile Demodex varlığı ve semptomlarını yorumlayan iki 
makale de bulunmaktadır. Diğer bir makalemizde, sıklıkla evlerden toplanan örneklerde araştırılan akar varlığı 
kurutulmuş gıdalarda araştırılmıştır. Son özgün makalemizde ise sülüklerin toplanması ve ekonomisi üzerine 
bir araştırma yer almaktadır. Olgu sunumlarında da iki sıtma olgusu ile bir kist Hidatik olgusuna yer verilmiştir. 

Makalelerin sisteme yüklenmesi sırasında, makale materyalleri ile birlikte yüklenmesi gereken formlarla ilgili 
olarak sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bu formların tamamı dergimizin web sayfasında “Yazım Kuralları” 
sekmesinde yer almaktadır. Makale yüklenirken bu formlarında eksiksiz olarak yüklenmesi makalenin işlem 
sürecini kısaltacağından bu konuya dikkat edilmesini belirtmek isterim.

SCI Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf 
yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim 
alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin 
bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olması umuduyla saygılar sunarım.
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Baş Editör
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We present you the second issue of 2017 with 12 articles, including 7 original research articles, 3 case reports, 
and 2 reviews.

Of original research articles, one is about Toxoplasmagondii infection which was experimentally developed 
in quails in Japan and the other investigates the prevalance of Haemoproteus  in doves. Moreover, there is 
an article on the relationship between acute appendicitis and enterobiasis and two articles discussing the 
existence of Demodex and its symptoms. In another article, the presence of mites, which are mostly collected 
in houses, were investigated in dried foods. Our last original research article is about collecting leeches and 
its economy. In addition, this issue includes two case reports on patients with malaria and one case report on 
a patient with hydatid cyst. 

It has been noticed that while loading the articles on the system, some problems related to the forms that 
must be submitted with the article materials are encountered. All of these forms can be reached in the tab 
of “Instructions for Authors” on the website of our journal. I would like to emphasize on this point because 
complete submission of these forms while loading an article will shorten the process.

I would like to restate that making citations from the articles in our journal for the studies that will be published 
in the journals included in the SCI/SCI-Expanded is very important during the application process of our journal 
to this index. I present you my respect hoping that this issue of the “Turkish Journal of Parasitology”, which is 
one of the most important components of our scientific field and one of tools that strengthen us, will contribute 
to your scientific works and knowledge.

Prof. Yusuf Özbel
Chief Editor


