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• Dergiler yıl içinde düzenli aralıklarla yayımlanmalı, derginin her sayısından 2 adet, yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde “TÜBİTAK-ULAKBİM Ulusal
Veri Tabanları Ofisi YÖK Binası B-5 Blok 06539 Bilkent-ANKARA” adresine ulaştırılmalıdır.
Ayrıca derginin her sayısına ait elektronik kopyalar pdf dosyası halinde, zamanında ve
düzenli olarak Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)’ne yüklenmelidir. Gecikmeler dergi/
yayınevi sorumluluğundadır.
• Dergi künyesinde dergilerin tam adı, kısaltılmış adı, açık adresi, editörün ve kurumsal
olarak derginin e-posta dahil, güncel adresleri belirtilmelidir. Kapakta ve/veya iç kapak
sayfasında derginin yayın aralığı ve yayınlanması gereken tarih (yıl ve ay olarak) belirtilmelidir.
• Dergiler bir yılda en az 3 sayı basılmalı, birleşik sayı basılmamalıdır. Özel sayı ya da ek sayı
niteliğindeki dergiler değerlendirilmeyecektir. Eklere sayı ve devam eden sayfa numaraları verilmemelidir.
• Bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma yazısı 12’den az olmamalı ve toplam bilimsel
yazı sayısının (araştırma, olgu sunumu, derleme) en az %50’sini oluşturmalıdır.
• Dergilerde danışman (hakem) değerlendirme sistemi bulunmalıdır. Danışman sayısı her
bilimsel yazı için en az iki olmalıdır. Danışman değerlendirme raporları, Türk Tıp Dizini
Komitesi’nin incelemesine olanak verebilecek şekilde yayın tarihinden sonra en az beş
yıl süreyle saklanmalı ve istenildiğinde birer kopyaları Türk Tıp Dizini Komitesi’ne ulaştırılmalıdır.
• Bilimsel yazılarda; Türkçe ve İngilizce başlık, yapılandırılmış öz ve yeterli sayıda “Index
Medicus: Medical Subject Headings” standartlarına uygun anahtar sözcük bulunmalıdır.
• Bilimsel yazıların ilk sayfasında, yazıların gönderim/kabul tarihleri belirtilmeli, yazarların
kurumları ve iletişim kurulacak yazarın adres bilgilerine yer verilmelidir.
• Kaynakların doğruluğu, ulaşılabilirliği ve uluslararası kaynak yazım şekline uygunluğuna
özen gösterilmelidir.
• Dergiler elektronik ortamda da tam metin olarak bulunmalıdır. Basılı olarak yayınlanan
dergiler her yayın yılı sonunda yıllık konu ve yazar dizinlerini yayınlamalıdır. 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 de yer almalıdır.
• Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul
onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir. Ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara
uyulmalıdır. Dergilerin yazım kuralları içerisinde araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir.
• Dergide yayınlanan bilimsel yazılar, türlerine göre sınıflandırılarak (araştırma, olgu sunumu, derleme) içindekiler bölümünde ve bilimsel yazının ilk sayfasında belirtilmelidir.
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Araştırma, olgu sunumu, derleme, kaynak içeren editöre mektup, kısa rapor, teknik rapor gibi bilimsel içerikli yazılar dışındakiler dizinlenmemektedir. Bu nedenle sayfa numarası verilmemelidir.
• Bilimsel yazıların bütünlüğünü bozmamak açısından, reklam ve benzeri tanıtılar bilimsel
yazı içinde yer almamalı ve bunlara sayfa numarası verilmemelidir.
• Süreli yayınlara gönderilecek bilimsel yazılarda Dünya Tıp Dergileri Editörler Kurulu’nun
(ICMJE Türkçe Çevirisi)(http://www.icmje.org/) “Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kurallarının güncel sürümü dikkate alınmalıdır.
#Ulusal yayıncılığın gelişimi açısından, editörler ulusal dergilerimizin kaynak gösterilmesini
özendirmelidir.

Elektronik Dergilerin Kabul Edilme Koşulları
Basılı süreli yayınların Türk Tıp Dizinine kabul edilme koşulları ve önerileri elektronik dergiler
için de geçerlidir. Elektronik ortamla ilgili, komite tarafından istenilen koşullar ayrıca aşağıda
belirtilmiştir.
• Dergiler yıl içinde düzenli aralıklarla yayınlanmalı, derginin her sayısı için, yayınlanması gereken tarihte elektronik posta aracılığı ile TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini
Komitesi’ne (tip@ulakbim.gov.tr) yayınlandı bilgisini iletmesi gerekmektedir.
• Dergilerin tam adı, kısaltılmış adı, açık adresi, editörün ve kurumsal olarak derginin
e-posta dahil güncel adresleri, her bir sayının yayınlanacağı tarih ve yayın aralığı dergi
ana sayfasında belirtilmelidir.
• Derginin içeriğini oluşturan yazılar, makale tiplerine göre sınıflandırılarak yayınlanmalıdır.
• Yazıların Türkçe ve İngilizce başlık ve özleri ücretsiz olarak erişilebilir şekilde yayınlanmalıdır.
• Tüm yazıların tam metinleri en azından PDF formatında olacak şekilde erişilebilir olmalıdır.
• Konu ve yazar taraması yapabilmek amacıyla uygun arama motoru bulunmalıdır.
• Kültür Bakanlığı’ndan ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) alınmalı, derginin ana sayfasında, dergi adı ile birlikte mutlaka belirtilmelidir.
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