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TÜRK TIP DİZİNİNE ALINMA ÖLÇÜTLERİ :
Orhan YILMAZ

Tıp veya sağlık bilimi yapısı gereği sürekli bir dinamizm içindedir. Sağlık biliminin kuralları,
yeni yapılan araştırma ve çalışmalarla değişikliklere uğrar. Bu değişiklikler ve yenilikler gelişen
iletişim teknolojileri ile tüm ilgililerine çok kısa süre içinde duyurulur ve yararlanımlarına
sunulur. Yine doğaldır ki her sağlık bilimi etkinliğinin de kuralları vardır. Araştırmaların
planlanması, yürütülmesi, sonlandırılması, yazılması ve süreli yayınlarda yayımlanması belirli
kuralları içerir. Araştırmaların veri tabanlarında toplanması da bazı kuralları gerektirecektir.
Dünyada tıp veri tabanı ilki olan “ Index Medicus “ un ilk sayısı 1879 yılında basılırken
ülkemizdeki benzeri olmayı düşünen “ Türk Tıp Dizini “ 1995 yılında basılabilmiştir.
Ancak Türk Tıp Dizini dizine alınma kuralları konusunda benzer veya kopya olmayı değil
“özgün” olmayı yeğlemiştir. Bu nedenle kurallar Ülkemize özel maddeler içermekteydi.
Temel özelliğinin “ bilimsel araştırma “ ların süreli yayınlarda ağırlıklı olması sayılabilir.
Bu özellik basılan 1993 yılı dizininden bugüne dek hep korunmuştur. Ancak korunan en
önemli kural bu kuralların dinamik oluşlarıdır. Bu gerekçe ile 1994 yılı sonlarından bu yana
çalışmalarını sürdüren “ Türk Tıp Dizini Kurulu “ aynı zamanda dergi seçim kurulu görevini
de yerine getiriyordu. Dizinler ortaya çıktıktan sonraki geri bildirimler ve daha sonraki
yıllarda kurulun düzenlediği “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık” sempozyumları sırasında
yayıncılık ilgililerinden gelen istek ve eleştiriler doğrultusunda dizine alınma kuralları da
değişti ve rahatlıkla söyleyebiliriz ki en iyi ve mükemmel olana kadar da değişebilecek.
Giriş bölümünde “1996 yılından bu yana internet üzerinden kullanıcıların erişimine
açık olan Tıp Dizini, Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.)
alanında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki
özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır. Veri tabanı, sağlık bilimleri alanında
çalışan araştırmacılara, konuyla ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı
amaçlamaktadır. Veri tabanına giren dergiler, uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen
“Dergi Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda, “Türk Tıp Dizini Kurulu” tarafından
değerlendirilerek seçilmektedir.” denilerek açıklanan kriterlerin kronolojisine göz atalım.
1993 ve 1994 yıllarında yayınlanan dergilerde araştırma yazılarında salt İngilizce özet ve
anahtar sözcüklerin varlığı Kurul tarafından yeterli bulunmak zorunda kalınmıştır. Ancak dil
sorununa dikkat çekilerek özgün “ Index Medicus “ olmanın gereği vurgulanmıştır. Basılı
dizinin önsözünde “ esnek davranıldığı “ vurgulanmaktadır.
İlk basılan dizin 1993 yılını kapsamaktadır ve önsözünde aynı sözcüklerle “ 1995 ve sonraki
yıllarda yayınlanan dergilerin ” Türk Tıp Dizini” ne kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen
maddelere uygunluk esas alınacaktır” denilmektedir.
Doç. Dr. Orhan YILMAZ
TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurul Başkanı
orhan@kbb-bbc.org
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Bunlar :

1-Dergiler periyodik olarak ve düzenli şekilde yayınlanmalıdır. Dergilerin her sayısı,
yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içersinde Kurula (!) ulaştırılmalıdır.
2-Dergilerde kesinlikle hakem (danışman ) değerlendirme sistemi bulunmalı ve bu
değerlendirmeler en az beş yıl süreyle saklı tutulmalıdır. Kurul ilgili yıl içinde dergilerden
rasgele yöntemle seçtiği bir veya birkaç makalenin hakem raporlarını denetleyebilmelidir.
3-Dergiler araştırma yazıları içermelidir. Derleme yazılarından oluşan veya derleme
ve olgu sunularının toplamı, makale sayısının yarısından fazla olan dergiler Türk Tıp Dizini ‘ne
kabul edilmeyecektir.
4-Makaleler İngilizce özet ve başlık içermelidir.
5-Makalelerin “ Index Medicus “ standartlarına uygun anahtar sözcükleri olmalıdır.
6-Dergiler her yılın sonunda kendi yıllık dizinlerini çıkartmalıdır.
7-Dergi için sürekliliği belgeleyen (!) ISSN numarası Kültür Bakanlığı’ndan
alınmalıdır.
İlk sayıda Kurul basılı formattaki Türk Tıp Dizini’ nin beklentilere tam yeterli olmasa da karşılık
verebileceğini ve elbirliği ile gelişerek yeterli olabileceğini öngörmüştür.
1996 yılından başlayarak kurallar minimal değişime uğramış ve 3. madde : “Dergilerde
araştırma yazıları ağırlıklı olmalıdır. Derleme yazılarından oluşan veya derleme ve olgu
sunularının toplamı, makale sayısının yarısından fazla olan dergiler dizine alınmayacaktır”
şeklinde olmuştur.
1997 yılında ise bu kez 7. maddeye ek getirilmiş ve 7. madde : “Kültür Bakanlığından dergi için
sürekliliği belirleyen ISSN numarası alınmalıdır ve dergi ön kapak sayfasında sağ üst köşede
basılmalıdır” şeklinde olmuştur.
Türk Tıp Dizini’ne İlişkin Öneri Niteliğindeki Kurallar :
1- Dizinleme ve komisyon çalışmalarında kolaylık sağlanması açısından, dergide yayımlanan
yazılar derginin içindekiler bölümünde; Araştırma yazıları (deneysel, klinik veya epidemiyolojik
gibi), Olgu sunumu, Kısa bildiriler, Derlemeler, Çeviriler, Editöre mektuplar vb. biçimde
sıralanmalı ve guruplandırılmalıdır.
2- Araştırma makalelerinin özetleri yapılan çalışmanın içeriğine göre en az 50, en çok 200
sözcükten oluşmalıdır (Olağan dışı durumlarda bu sayı 400 sözcüğe çıkabilir).
3- Dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerde, makalede yer alan yazarların sırası
ile imzaları alınmalı ve yayın etiği kurallarına uyulduğu taahhüt edilmelidir.
4- Yayınlanan yazılarda yazar adları açık olarak yazılmalı ve sadece adının ilk harfinin
yazılmasının yeterli olmadığı editörlerce dergilerinde ilan edilmelidir.
5- Araştırma için herhangi bir kuruluştan destek alındı ise, bu destek makalenin son kısmında
belirtilmelidir.
1999 TÜRK TIP DİZİNİ KURALLARI
1- Araştırma yazıları derginin her sayısında %50’nin altında olmamalıdır. Derleme yazılarından
oluşan veya derleme ve olgu sunumlarının toplamı araştırma makalelerinden fazla olan
dergiler dizine alınmayacaktır.
2- Her dergi için yazışma ve dergi teslim etme adresi: ……………..Ankara’dır.
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3- Dergiler, periyodik olarak düzenli şekilde yayımlanmalıdır. Dergilerin her sayısı yayınlanması
gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde yukarıdaki adrese iletilmelidir.
4- Her dergi, yıl içinde kaç sayı çıkartılacağını ve her sayının hangi ay yayınlanacağını dergi ile
ilgili bilgilerin yer aldığı baş sayfada belirtmelidir.
5- Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık dizinlerini çıkartmalıdır.
6- Dergiler yılda en az 3 sayı çıkartmalıdır.
7- Hiç bir dergi tek fasikülünde birden fazla sayı içermemelidir.
8- İngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler “Index Medicus” standartlarına uygun olarak
hazırlanmalı ve derginin editörü tarafından denetlenmelidir.
9- Araştırma yazılarının yanı sıra, olgu sunumları da İngilizce özet ve başlık içermelidir.
10- ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) Kültür Bakanlığı’ndan sağlanarak
yayınlanan derginin dış kapağının sağ üst köşesine ve iç kapağa belirgin bir biçimde
basılmalıdır.
11- Dergilerde kesinlikle hakem değerlendirme sistemi bulunmalı ve bu değerlendirmeler en
az beş yıl süreyle saklanmalıdır. Komisyon ilgili yıl içinde dergilerden rastgele yöntemle seçtiği
bir veya birkaç makalenin hakem raporlarını denetleyecektir. Bilimsel eserleri değerlendirecek
hakemler konularında uzman kişilerden seçilmeli ve biri kurum dışından olmak üzere en az iki
hakem tarafından değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmelerde hakemler araştırma ve yayın
etiğini göz önünde bulundurmalıdır.
2002 yılında Kongre özel sayılarının ayrı basılması ve dizine alınmamasına karar verilmiştir.
2003 yılından başlayarak TÜRK TIP DİZİNİNE alınma Kriterleri :
Süreli Yayınların Türk Tıp Dizinine kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen maddelere
uygunluk esas alınacaktır:
1-Dergiler periyodik olarak düzenli şekilde yayımlanmalıdır. Dergilerin her sayısı, yayımlanması
gereken tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde ulaştırılmalıdır.
2-Dergiler bir yılda en az üç sayı basılmalı ve birleşik sayı basılmamalıdır.
3-Dergilerde kesinlikle hakem değerlendirme sistemi bulunmalı ve bu değerlendirmeler Türk
Tıp Dizini Oluşturma Kurulu tarafından ilgili yıl içerisinde rastgele yöntemle seçilen bir veya
birkaç makalenin hakem raporlarının Kurul tarafından denetlenmesine olanak verebilecek
şekilde saklanmalıdır. Hakem sayısı en az iki olarak önerilir.
4-Dergilerde araştırma makalelerinin sayısı toplam makale sayısının en az yüzde ellisini
kapsamalıdır. Derleme yazılarından oluşan veya derleme ve olgu sunularının toplamı,
araştırma makalelerinden fazla olan dergiler dizine alınmayacaktır.
5-Makaleler İngilizce özet ve başlık içermelidir. Yayın dili İngilizce olan dergilerin Türkçe özet
ve başlığa yer vermesi önerilir.
6-Makalelerde “Index Medicus: Medical Subject Headings” standartlarına uygun Türkçe ve
İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır.
7-Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık dizinlerini (konu ve yazar dizini olarak) çıkartmalıdır.
Sadece elektronik olarak yayınlanan dergilerde bu aranmaz. Ancak bu dergilerde de arama
motoru bulunmalıdır.
8-Kültür Bakanlığı’ndan dergi için sürekliliği belgeleyen ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın
Numarası) numarası alınmalıdır ve derginin ön kapak sayfasında sağ üst köşede basılmalıdır.
9-Elektronik ortamda hizmet veren ULAKBİM Türk Tıp Dizini için dergi editörlüklerinden
dergilerle ilgili yazışmaların ve dergilerin elektronik ortamda iletilmesi beklenecektir. Bu
nedenle tüm dergilerin e-posta adresleri bulunmalı, 2004 yılından itibaren de tüm dergilerin
sanal ortamda tam metin olarak bulunmaları önerilmektedir. Henüz online erişim sağlayamayan
93

TÜRK TIP DİZİNİ

dergiler bu tarihe kadar metinlerini CD olarak veya e-posta yoluyla ulaştırabileceklerdir.
10-Dergilerin Standardizasyona uyum konusunda gerekli özeni göstermeleri. ( Dergi tam adı,
kısaltılmış adı, adresi, yayınlanma periodu ve tarihleri , yazar adlarının açık yazılması, kodlanma
gibi. )
11-Türk Tıp Dizini adından aldığı özellik gereği Ulusal dergilerimizin ve Türkçe yayın yapan
araştırıcıların yazılarının kaynak gösterilmesinin özendirilmesinin yerinde olacağını tüm
editörlere önerir.
2004 yılında kullanılmak üzere hazırlanan kriterlere “Yayın etiğine uymayan dergiler dizine
alınmaz.” maddesinin eklenmesine karar verilmiştir.
SÜRELİ YAYINLARIN 2004 YILI TÜRK TIP DİZİNİNE KABUL EDİLME KOŞULLARI VE ÖNERİLER
A. Koşullar
1-Dergiler yıl içinde düzenli aralıklarla yayımlanmalı, derginin her sayısı, yayımlanması gereken
tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ulaştırılmalıdır.
2-Dergiler bir yılda en az üç sayı basılmalı ve (birleşik sayı basılmamalıdır ) yıllık olarak araştırma
makale sayısı 15’den az olmamalıdır.
3-Dergilerin her sayısında araştırma makaleleri, toplam makale sayısının (araştırma makalesi,
derleme, olgu sunusu) en az yüzde ellisini oluşturmalıdır. Derlemeler dizinlenmemektedir.
4-Dergilerde danışman-hakem değerlendirme sistemi bulunmalıdır. Hakem sayısı her
makale için en az iki olmalıdır. Hakem değerlendirme raporları, Türk Tıp Dizini Kurulu’nun
incelemesine olanak verebilecek şekilde beş yıl süreyle saklanmalıdır.
5-Makaleler İngilizce öz ve başlık içermelidir.
6-Makalelerde Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır.
7-Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık konu ve yazar dizinlerini yayımlamalıdır. Sadece
elektronik olarak yayınlanan dergilerde bu koşul aranmaz, ancak bu dergilerde arama motoru
bulunmalıdır.
8-Kültür Bakanlığı’ndan ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) numarası alınmalıdır.
ISSN numarası derginin dış kapak sağ üst köşesinde ve iç kapakta yer almalıdır.
9-Dergilerin güncel e-posta adresleri bulunmalıdır.
10-Yayın etiğine uymayan dergiler dizine alınmaz.
B. Öneriler
1-2004 yılından itibaren dergilerin sanal ortamda da tam metin olarak bulunmaları
önerilmektedir. Henüz çevrimiçi (online) erişim sağlayamayan dergiler metinlerini CD olarak
ulaştırabileceklerdir.
2-Tamamen elektronik ortamda yayımlanan dergilerin tam metinlerini PDF formatında CD
olarak ulaştırması önerilir.
3-Dergilerin standardizasyona uyum konusunda (dergi tam adı, kısaltılmış adı, adresi, yayın
aralığı ve tarihleri , yazar adlarının açık yazılması, barkod gibi…) gerekli özeni göstermeleri
gerekmektedir.
4-Yayın dili Türkçe olmayan dergilerin Türkçe öz ve başlığa yer vermesi önerilir
5-Makalelerde “Index Medicus: Medical Subject Headings” standartlarına uygun Türkçe ve
İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır.
6-Türk Tıp Dizini Kurulu, editörlere ulusal dergilerimizin kaynak gösterilmesinin özendirilmesini
önerir.
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2005 Yılından başlayarak ise :
SÜRELİ YAYINLARIN TÜRK TIP DİZİNİNE KABUL EDİLME KOŞULLARI VE ÖNERİLER*
A- Koşullar
1-Dergiler yıl içinde düzenli aralıklarla yayımlanmalı, derginin her sayısı, yayımlanması
gereken tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde ulaştırılmalıdır.
2-Dergilerin tam adı, kısaltılmış adı, adresi, yayın aralığı ve tarihleri, editör ve yazar adları
açık olarak yazılmalıdır. Dergiler herbir sayının yayımlanacağı tarihi (ay olarak) net olarak
belirtmelidirler.
3-Dergiler bir yılda en az üç sayı basılmalı (birleşik sayı basılmamalıdır). Bir yıl içindeki araştırma
makaleleri, toplam makale sayısının (araştırma makalesi, derleme, olgu sunusu) en az yüzde
ellisini oluşturmalıdır. Derlemeler dizinlenmemektedir.
4-Dergilerde danışman - hakem değerlendirme sistemi bulunmalıdır. Hakem sayısı her
makale için en az iki olmalıdır. Hakem değerlendirme raporları, Türk Tıp Dizini Kurulu’nun
incelemesine olanak verebilecek şekilde beş yıl süreyle saklanmalı ve istenildiğinde Türk Tıp
Dizini Kurulu’na ulaştırılmalıdır.
5-Makaleler İngilizce ve Türkçe öz ve başlık içermelidir.
6-Makalelerde Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır.
7-Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık konu ve yazar dizinlerini yayımlamalıdır. Sadece
elektronik olarak yayınlanan dergilerde bu koşul aranmaz, ancak bu dergilerde arama motoru
bulunmalıdır.
8-Kültür Bakanlığı’ndan ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) alınmalıdır. ISSN
derginin dış kapak sağ üst köşesinde ve iç kapakta yer almalıdır
9-Dergilerin tüm güncel iletişim adresleri ve e-posta adresleri bulunmalıdır.
10-Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır. Dergiler yayın kuralları içerisinde
araştırma ve yayın etiği kurallarını açık olarak belirtmelidir.
B- Öneriler
1-2005 yılından itibaren dergilerin sanal ortamda da tam metin olarak bulunmaları
önerilmektedir. Dergiler yazıların metinlerini elektronik ortamda (Elektronik Formatta Dergi
Kayıt Standardına uygun olarak) ulaştırabileceklerdir.
2-Makalelerde “Index Medicus: Medical Subject Headings” standartlarına uygun Türkçe ve
İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır.
3-Türk Tıp Dizini Kurulu, Ulusal yayıncılığın gelişimi açısından, editörlere ulusal dergilerimizin
kaynak gösterilmesinin özendirilmesini önerir.
4-Türk Tıp Dizini Kurulu editörlerden her yılın sonunda önceki yıl içinde yayımlanmış makalelere
yapılan atıfların iletilmesini önerir.
5-Türk Tıp Dizini Kurulu editörleri dergideki makalelerin bütünlüğünü bozmamak açısından
reklamların yerleri konusunda daha özenli davranmaya davet eder.
* Bu kurallar ve öneriler 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tüm dergiler için geçerli olacaktır.
2006 dan başlayarak Dergi değerlendirmelerinde, araştırma makalesi sayısının, toplam
makale sayısına oranı hesaplanırken, derleme, olgu sunumu, araştırma makalesi,
çeviri ve editöre mektup türü makalelerin toplanarak hesaplanmasına orjinal görüntü
türündeki makalelerin toplam makale sayısı dışında tutulmasına karar verilmiştir.
.
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SÜRELİ YAYINLARIN TÜRK TIP DİZİNİNE KABUL EDİLME KOŞULLARI VE ÖNERİLER*
A- Koşullar
1-Dergiler yıl içinde düzenli aralıklarla yayımlanmalı, derginin her sayısı, yayımlanması gereken
tarihten itibaren en geç 4 ay içerisinde ULAKBİM’ e ulaştırılmalıdır. Postadaki gecikmeler
dergi/yayınevi sorumluluğundadır. Dergilerin Ulaşma Durumu ile ilgili bilgiler ULAKBİM ağ
sayfasında yeralmaktadır.
2-Dergilerin tam adı, kısaltılmış adı, adresi, yayın aralığı ve tarihleri, editör ve yazar adları,
soyadları ile güncel adresleri açık olarak yazılmalıdır. Dergilerde herbir sayının yayımlanacağı
tarih (ay ve yıl ) net olarak belirtilmelidir.
3-Dergiler bir yılda en az 3 sayı basılmalı, birleşik sayı basılmamalıdır. Özel sayı veya ek sayı
niteliğindeki dergi sayıları değerlendirilmemektedir.
4-Bir yıl içindeki araştırma makaleleri, toplam makale sayısının (araştırma makalesi, derleme,
olgu sunusu) en az %50’sini oluşturmalıdır.
5-Dergilerde danışman (hakem) değerlendirme sistemi bulunmalıdır. Danışman sayısı her
makale için en az iki olmalıdır. Danışman değerlendirme raporları, Türk Tıp Dizini Kurulu’nun
incelemesine olanak verebilecek şekilde beş yıl süreyle saklanmalı ve istenildiğinde Türk Tıp
Dizini Kurulu’na ulaştırılmalıdır.
6-Makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ve öz içermelidir.
7-Makalelerde Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır.
8-Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık konu ve yazar dizinlerini yayımlamalıdır. Sadece
elektronik olarak yayınlanan dergilerde bu koşul aranmaz, ancak bu dergilerde arama motoru
bulunmalıdır.
9-Kültür Bakanlığı’ndan ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) alınmalıdır. ISSN
derginin dış kapak sağ üst köşesinde ve künye sayfasında yer almalıdır.
10-Dergilerin tüm güncel iletişim adresleri (e-posta dahil) bulunmalıdır.
11-Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır. Dergilerin yayın kuralları içerisinde
araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir.
B- Öneriler
1-2006 yılından itibaren dergilerin sanal ortamda da tam metin olarak bulunmaları
önerilmektedir. Dergiler makalelerini elektronik ortamda (Elektronik Formatta Dergi Kayıt
Standardına uygun olarak) ULAKBİM’e ulaştırabileceklerdir.
2-Makalelerde “Index Medicus: Medical Subject Headings” standartlarına uygun Türkçe ve
İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır.
3-Ulusal yayıncılığın gelişimi açısından, editörler ulusal dergilerimizin kaynak gösterilmesini
özendirmelidir.
4-Dergiler, makalelerin bütünlüğünü bozmamak açısından reklamlara makale içinde yer
vermemelidir.
5-Reklamlara sayfa numarası verilmemelidir.
6-Dergide yayımlanan makaleler, içindekiler sayfasında ve makale başlık sayfalarında türlerine
göre (araştırma , olgu sunusu, derleme vb) sınıflandırılarak basılmalıdır.
7-Dergi basımında asitsiz kağıt kullanılmalıdır.
C-Teknik Gereklilik
ULAKBİM’de yürütülen veri tabanları çalışmalarında, teknik standartlaşma
sağlanabilmesi amacıyla dergilerde yer alan makale özetlerinin en az 9 punto büyüklüğünde
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olması ve italik karakter kullanılmaması önerilir.
* Bu kurallar ve öneriler 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tüm dergiler için geçerli olacaktır.
Bu kuralların geldiği en son durum ise şu şekildedir : 2007 den başlayarak elektronik dergiler
için ayrı başlık altında kurallar oluşturulmuştur.
Süreli Yayınların Türk Tıp Dizinine Kabul Edilme Koşulları Ve Öneriler
A-Koşullar
* Dergiler yıl içinde düzenli aralıklarla yayımlanmalı, derginin her sayısı,
yayımlanması gereken tarihten itibaren en geç 4 ay içerisinde ulaştırılmalıdır. Postadaki
gecikmeler dergi/yayınevi sorumluluğundadır. Dergilerin Ulaşma Durumu ile ilgili bilgiler
ULAKBİM web sayfasında yeralmaktadır .
* Dergi içeriğinin gönderiminde ULAKBİM teknik gereklilik kurallarına uyulmalıdır.
Bu teknik zorunluluğu yerine getirmeyen dergiler değerlendirmeye alınmayacaktır. 		
* Dergilerin tam adı, kısaltılmış adı, dergi açık adresi, editörün ve kurumsal olarak
derginin e-posta dahil güncel adresleri, her bir sayının yayımlanacağı tarih ve yayın aralığı
net olarak belirtilmelidir.
* Dergiler bir yılda en az 3 sayı basılmalı, birleşik sayı basılmamalıdır. Özel sayı veya
ek sayı niteliğindeki dergi sayıları değerlendirilmeyecektir.
* Bir yıl içindeki toplam araştırma makalesi sayısı 15’den az olmamalı ve toplam
makale sayısının (araştırma makalesi, olgu sunumu, , derleme) en az %50’sini oluşturmalıdır.
* Dergilerde danışman (hakem) değerlendirme sistemi bulunmalıdır. Danışman
sayısı her makale için en az iki olmalıdır. Danışman değerlendirme raporları, Türk Tıp
Dizini Kurulu’nun incelemesine olanak verebilecek şekilde beş yıl süreyle saklanmalı ve
istenildiğinde Türk Tıp Dizini Kurulu’na ulaştırılmalıdır.
* Makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ve öz(yapılandırılmış özet) ve yeterli sayıda
anahtar sözcük bulunmalıdır.
* Dergiler her yayın yılı sonunda yıllık konu ve yazar dizinlerini yayımlamalıdır.
Sadece elektronik olarak yayınlanan dergilerde bu koşul aranmaz, ancak bu dergilerde
arama motoru bulunmalıdır.
* Kültür Bakanlığı’ndan ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası)
alınmalıdır. ISSN derginin dış kapak sağ üst köşesinde ve künye sayfasında yer almalıdır.
Elektronik ortamda da yayımlanıyor ise e-ISSN yer almalıdır.
* Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır. Dergilerin yazım kuralları
içerisinde araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir.
B-Öneriler
* Dergilerin elektronik ortamda da tam metin olarak bulunmaları önerilmektedir.
* Makalelerde Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler “Index Medicus: Medical Subject
Headings” standartlarına uygun olmalıdır.
* Ulusal yayıncılığın gelişimi açısından, editörler ulusal dergilerimizin kaynak
gösterilmesini özendirmelidir.
* Dergiler, makalelerin bütünlüğünü bozmamak açısından, reklamlar makale içinde
yer almamalı ve reklamlara sayfa numarası verilmemelidir.
* Dergide yayımlanan makaleler, içindekiler sayfasında ve makale başlık sayfalarında
türlerine göre (araştırma , olgu sunusu, derleme vb) sınıflandırılarak basılmalıdır.
* Dergi basımında asitsiz kağıt kullanılmalıdır.
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Elektronik Dergilerin Kabul Edilme Koşulları Ve Öneriler
Basılı süreli yayınların Türk Tıp Dizinine kabul edilme koşulları ve önerileri elektronik dergiler için
de geçerlidir. Elektronik ortamla ilgili kurulca istenilen ek koşullar ayrıca aşağıda belirtilmiştir.
A-Ek Koşullar
* Dergiler yıl içinde düzenli aralıklarla yayımlanmalı, derginin her sayısı için,
yayımlanması gereken tarihte elektronik posta aracılığı ile TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp
Dizini Kurulu’na (tip@ulakbim.gov.tr) yayınlandı bilgisini iletmesi gerekmektedir. Ayrıca her
sayı Elektronik Formatta Dergi Kayıt Standardına uygun olarak ulaştırılmalıdır. Postadaki
gecikmeler dergi/yayınevi sorumluluğundadır.
* Dergilerin tam adı, kısaltılmış adı, dergi açık adresi, editörün ve kurumsal olarak
derginin e-posta dahil güncel adresleri, her bir sayının yayımlanacağı tarih ve yayın aralığı
dergi ana sayfasında belirtilmelidir.
* Konu ve yazar taraması yapabilmek amacıyla uygun arama motoru bulunmalıdır.
Arama motorunun bulunmadığı durumlarda dergiler yıllık konu ve yazar indeksi yayınlamak
zorundadır.
* Kültür Bakanlığı’ndan ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) alınmalı,
derginin ana sayfasında, dergi adı ile birlikte mutlaka belirtilmelidir.
Türk Tıp Dizini Kurulu, Süreli Yayınların Türk Tıp Dizinine Kabul Edilme Koşulları
Ve Önerilerini sizlerden gelen ve gelecek olan geribildirimler ve çağın gerekleri
doğrultusunda güncelleyecek ve düzenleyecektir. 2005 yılında gerçekleştirdiğimiz “
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu” nda yapılan bir panel ile katkılarınızı
aldığımız gibi almaya devam edecek ve ortak kuralları sizlerle birlikte oluşturacağız.
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