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‹lk olarak 1990 y›l›nda “Gazi T›p Dergisi” ad›yla ve y›lda dört say› olarak ( üç Türkçe ve bir
‹ngilizce) yay›n hayat›na baﬂlayan dergi, 1993 y›l›nda tümüyle ‹ngilizce yay›nlanarak 1300056X ISSN numaras› ile “Gazi Medical Journal” ad›n› alm›ﬂt›r.
Sahibi Gazi Üniversitesi Rektörü olan derginin, editörü T›p Fakültesi Dekan›’d›r. Yay›n
Kurulu Editör taraf›ndan görevlendirilen alt› adet T›p Fakültesi Ö¤retim Üyesi’nden oluﬂur.
Yay›n dili ‹ngilizce olan derginin tüm yaz›ﬂmalar› ‹ngilizce olarak yürütülmektedir.
Yay›n Kabulu
Ekim 2003 tarihinden itibaren Gazi T›p Biliﬂim Kurulu taraf›ndan geliﬂtirilen internet
üzerinden yaz› gönderme, izleme ve de¤erlendirme sistemi mevcut yaz› kabul sistemine ek
olarak kullan›lmaktad›r.
‹nternet üzerinden gönderilen yaz›larda, yazarlar yaz›n›n de¤erlendirme sürecini kendilerine
ayr›lan bölümden ﬂifreleri ile izleyebilme olana¤›na sahiptir. De¤erlendirmenin her
aﬂamas›nda yazarlar ayr›ca sistem taraf›ndan e-posta ile bilgilendirilirler.
Yaz› De¤erlendirme Sonuçlar›
Bir y›l içerisinde de¤erlendirilmek üzere dergiye ulaﬂan ortalama yaz› say›s› 60 adettir. Gelen
yaz›lar›n yaklaﬂ›k %40’› yay›n kurulu taraf›ndan ve hakem de¤erlendirmeleri sonucunda red
edilmektedir.
Yaz› De¤erlendirme Süreci
Yay›n kuruluna ulaﬂan yaz›lar, yay›n kurulu taraf›ndan dergiye uygunluk aç›s›ndan ön
de¤erlendirmeden geçirildikten sonra uygun olan yaz›lar yay›n kurulu taraf›ndan belirlenen
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hakemlere (kurum içerisinden gönderilen yaz›larda kurum d›ﬂ› hakemler; kurum d›ﬂ›ndan
gönderilen yaz›larda kurum içi ya da kurum d›ﬂ› hakemler) yönlendirilmekte ve hakemler
taraf›ndan internet üzerinde 15 gün, posta ile 30 gün içerisinde bilimsel içerik yönünden
de¤erlendirilerek yeniden yay›n kuruluna ulaﬂmaktad›r. Hakemlerin görüﬂleri do¤rultusunda
yaz›lar yay›n kurulu taraf›ndan yeniden de¤erlendirilerek hakem görüﬂleri yazarlara
iletilmektedir. Hakem taraf›ndan istenildi¤inde, yazar taraf›ndan gerekli düzeltmeleri yap›lan
yaz› hakeme yeniden gönderilmektedir.
Yaz›lar›n ortalama de¤erlendirilme ve yan›tlanma süresi 6 haftad›r.
Yay›na kabul edilen ve yazar taraf›ndan gerekli düzeltmeleri yap›lan yaz›lar aras›ndan bir
sonraki say› için seçilen en az beﬂ araﬂt›rma ve beﬂ olgu sunumu Yay›n Sekreteri taraf›ndan
taslak olarak düzenlenmekte ve görevli yay›n kurulu üyesi taraf›ndan kontrol edildikten
sonra anadili ‹ngilizce olan T›bbi Dil Editörüne gönderilmektedir.
Dil editörü taraf›ndan de¤erlendirilen ve düzeltilen yaz›lar görevli yay›n kurulu üyesi
taraf›ndan tekrar gözden geçirilerek bask› için matbaaya gönderilir.
Bask› ve Sunum
Gazi Medical Journal her say›s› 1000 adet bas›larak, yazarlara, kurum çal›ﬂanlar›na,
kütüphanelere ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r. Ayr›ca, http://www.med.gazi.edu.tr
adresinden online olarak da yay›nlanmaktad›r.
Halen 14. cildi ç›kar›lmakta olan dergi, EMBASE / Excerpta Medica / Electronic Publishing
Division / Chemical Abstracts ve Türk T›p Dizini’nde yer almaktad›r.
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