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Aile Hekimli¤inden Haberler

Dergimizden haberler
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi (TAHD), bilinirli¤ini ve okunurlu¤unu art›rmaya çal›ﬂmaktad›r. Bilindi¤i
üzere Dergimiz 2012 y›l›ndan itibaren web sitesi üzerinden eriﬂime aç›k hale gelmiﬂtir. Ayr›ca yay›na kabul edilen yaz›lar, bas›lmadan önce erken bask› olarak web sitesine konmaktad›r. Dergilerin bilinirli¤i tarand›¤› endekslere de ba¤l›d›r. Bunun bilincinde olarak Dergimiz, belli
baﬂl› t›p dizinlerinde yer alma koﬂullar›n› karﬂ›lamay› hedeflemektedir. TAHD bugün için Türkiye At›f Dizini
(Turkish Citation Index), Google Akademik (Scholar),
Index Copernicus ve EBSCOHost endekslerince taranmaktad›r. Ülkemizde en önemli tarama endeksi Türk
T›p Dizinidir. TAHD bu dizinde taranan ilk ve tek aile
hekimli¤i dergisiydi. 2004-2006 y›llar› aras›nda iki y›l
kald›ktan sonra endeksten ç›kar›lm›ﬂt›. Geçti¤imiz y›l
Türk T›p Dizini’ne yeni baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r. Baﬂvurumuz ﬂu an inceleme aﬂamas›ndad›r; Temmuz ay›na kadar
Türk T›p Dizini’ne girmeyi beklemekteyiz.

WONCA Avrupa Dergisi TAHUD
Üyelerinin Eriﬂimine Aç›ld›!
WONCA Avrupa’n›n bilimsel yay›n organ› olan The
European Journal of General Practice (EJGP), SCI-expanded kapsam›nda taranan uluslararas› sayg›n bir dergidir.
TAHUD ve EJGP yay›nc› kuruluﬂu Informa Healthcare
aras›nda var›lan bir anlaﬂma ile EJGP’de yay›nlanan makaleler, geçici bir süre okurlar›m›z›n ve TAHUD üyelerinin
kullan›m›na aç›lm›ﬂ bulunmaktad›r. TAHUD web sitesi
üzerinden kiﬂiye özel ﬂifrelerle ön deneme uygulamas› baﬂlam›ﬂt›r. Ön deneme sonunda uygulaman›n devam etmesi
ilgili taraflarca yeniden görüﬂülecektir. Anlaﬂma sa¤lanma-

s› durumunda uygulama kal›c› hale gelecektir. Sizlerin ilgisi ve kullan›m› bu sürecin olumlu geliﬂmesinde belirleyici
olacakt›r. TAHUD üyelik izlem sistemi TÜATS üzerinden bilgilerini güncelleyen tüm Dernek üyeleri, Dernek
web sitesi üzerinden bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

EJGP-TAHD Ortak Yay›n Protokolü
Dergimiz aç›s›ndan bir önemli geliﬂmeyi daha sizlerle
paylaﬂmak istiyoruz. Dergimiz, WONCA Avrupa dergisi
EJGP ile bir ortak yay›n anlaﬂmas› imzaland›. Buna göre,
Dergimizde yay›nlanan baz› makalelerin eﬂ zamanl› olarak EJGP’de de yay›nlanmas› sa¤lanacakt›r.
Bunun için özel bir makale de¤erlendirme süreci
oluﬂturulmuﬂtur. Dergimizde yay›n› kabul edilen makalelerden, Editörler Kurulunun belirleyece¤i bir makalenin
‹ngilizce geniﬂ özeti EJGP Editörler Kuruluna gönderilecektir. EJGP Editoryal de¤erlendirmesinde uygun bulunursa, iletiﬂim yazar›ndan makalenin ‹ngilizce tam
metni istenecektir. EJGP makale de¤erlendirme sürecinde de uygun bulunursa, EJGP’te yay›nlanmak üzere kabul edilecektir. Daha sonra makale eﬂ zamanl› olarak her
iki dergide de yay›nlanacakt›r.
Bu ortak yay›n uygulamas›, Dergimiz için, uluslararas› alanda tan›nma, at›f alma ve SCI kapsam›nda taranma
sürecinde önemli bir ad›md›r.
Böylece TAHD okurlar› ve TAHUD üyeleri EJGP’e
ulaﬂabilecek ve yazarlar›m›z, bir SCI-expanded dergisinde makalelerini yay›nlatma f›rsat› bulacaklard›r. Ortak
yay›n f›rsat› yakalayabilmek için özgün araﬂt›rma makalelerinizi Dergimize bekliyoruz.
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