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Bozok Tıp Dergisi Açık Dergi Sistemi
Online Makale Gönderim Rehberi 

• Bozok Tıp Dergisi Dergipark Akademik Açık Dergi Sistemi ile birlikte 
sadece çevrimiçi dergi yayını değil yazarlara da hizmet etmeyi 
amaçlar. Hızlı ve kolay kullanılır bir makale gönderim süreci  
sağlamakla  kalmaz, Google Akademik,  PubMed, vb. atıf veri
tabanlarında  yazarlar  ve  çalışmaları   ile  ilgili   anahtar  bilgileri 
toplar ve dağıtır.

• Yazar olarak Bozok Tıp Dergisine makale göndermek için  
öncelikle sisteme Yazar  olarak  kaydolmanız  gerekir. 

• Adım adım kayıt ve makale gönderim işlemlerini inceleyelim.



Yazar Kullanıcı Kaydı ve Giriş Sayfası
Bozok Tıp Dergisi Açık Dergi Sistemine giriş için;

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bozoktip/
http://tipdergisi.bozok.edu.tr/

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bozoktip/
http://tipdergisi.bozok.edu.tr/


Yazar Kullanıcı Girişi 

Dergipark Akademik Açık Dergi Sisteminde
daha önceden oluşturulmuş (Dergipark
üzerinde kayıtlı diğer Akademik Dergiler dahil)
bir kullanıcı kaydınız mevcut ise yine aynı
Kullanıcı ve Parola ile Bozok Tıp Dergisine giriş
yapabilirsiniz.

Bozok Tıp Dergisi Ana Sayfa da mevcut bulunan 
sol frame içerisinden giriş yapabilirsiniz



Yazar Kullanıcı Kayıt İşlemleri
Bozok Tıp Dergisinde ve Dergipark Akademik Açık Dergi
Sisteminde daha önceden oluşturulmuş bir kullanıcı kaydınız
mevcut değilse Bozok Tıp Dergisi Ana Sayfa da mevcut üst
menüde Kayıt Butonuna tıklayarak birkaç kısa adımda
gerçekleşecek olan kayıt işlemine başlayabilirsiniz.



Yazar Kullanıcı Kayıt İşlemleri

İlk adımda karşımıza çıkan formu doldurup kayıt butonuna
tıklayarak kullanıcı kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Formda ‘*’ ile
işaretli kısımların doldurulması zorunlu tutulmuştur.



Yazar Kullanıcı Kayıt İşlemleri

Kullanıcı kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra işlemimizin başarılı
olduğunu belirten bir mesaj alıyoruz. E-posta ve kayıt esnasında
belirlediğimiz parola ile sisteme giriş yapabiliriz.

Başarılı Kayıt işlemi sonrasında e-posta adresimize sistemi giriş
bilgilerinizi içeren bir Teşekkür e-postası da gönderilecektir.



Yazar Kullanıcı Giriş Sayfası
Giriş işleminden sonra Yazar 

Kullanıcı Giriş sayfasına 
yönlendirileceksiniz. 

Burada  Etkin Gönderilerle ilgili  
bilgi,  yeni  bir  gönderi  yapmak  

için  bir  link,  ve varsa 
Refback'lerinizle ilgili  bilgi 

bulabilirsiniz.



Etkin Gönderiler
Etkin Gönderiler sayfası dergiye göndermiş olduğunuz, işlem sürecinde olan
bütün makalelerinizin durumunu ve tamamlanmamış gönderilerinizi (herhangi bir
noktada dönüp gönderiyi tamamlayabileceğiniz şekilde) listeler.

Her tamamlanmış gönderi aşağıdaki kategorilerden birine düşer:

Editöre Atanmayı Bekliyor: Gönderi sizin tarafınızdan tamamlanmıştır, artık onu siz
sistemden silemezsiniz. Editör gönderinizi görebilir ve ona bir Editör veya Bölüm
Editörü ataması gerekir.

Hakem Tarafından İncelenmek Üzere Sırada: Gönderiniz şu an hakem inceleme
sürecindedir. Yakında değerlendirme sonucu size bildirilecektir.

Düzenlenmek Üzere Sırada: Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve
gönderiniz yayın için kabul edilmiştir. Bundan sonra sistemde kopya düzenleme,
mizanpaj ve son okuma süreçlerinden geçecektir

Yine bu sayfadan yazar olarak, listedeki herhangi bir gönderinizin link
verilmiş başlığına tıklayıp inceleyebilirsiniz. Başlığa tıklamak sizi gönderinizin
Özet sayfasına iletir. Buradan, Üst Veriyi Düzenle linkine tıklayarak başlık ya
da özet değiştirebilirsiniz. Eğer editör revizyon isterse, değişiklikleri
gönderinizin İnceleme bölümünde bu yolla da yükleyebilirsiniz.



Makale Gönderme 1.Aşama
Bir gönderi yapmak için, Yeni Bir Gönderi
Başlat altındaki Makale gönderme il aşaması
için TIKLAYINIZ üzerine tıklayın. Böylece
gönderi sürecinin ilk adımını atmış olacaksınız.

Bu aşamada yazarın derginin gönderi kurallarını tam olarak anlaması sağlanır.
Yazarın, makalesini göndermek için uygun bölümü seçmesi, derginin gizlilik
beyanı, telif hakları notu, çıkar çatışması bildirimi, ve varsa, yazar ücretleri
konularında verilen bilgileri okuması gerekir. Yardıma ihtiyaç duyarsanız, bu
sayfanın üst kısmındaki teknik destek iletişimi bağlantısını kullanabilirsiniz.



Makale Gönderme 1.Aşama
Dergimizi varsayılan olarak Türkçe dilerseniz İngilizce dilde içerik
göndermek için, gönderinizi yapacağınız dili seçmeniz gerekir.
Seçtiğiniz gönderi dili için bütün zorunlu alanları doldurmalısınız.

Örneğin, gönderi dili olarak İngilizceyi seçtiyseniz, makalenizi ve
başlığını İngilizce olarak teslim etmelisiniz.

Sonra yazarın Başvuru kontrol listesindeki tüm maddeleri kontrol ve Check etmesi gerekir.



Makale Gönderme 1.Aşama

Bundan sonra derginin Gizlilik Beyanını görüntülenecek, ve son
olarak editör için notlar başlığında yazar istediği yorumu
ekleyebilicek ve bu not editör tarafından görülecektir.

Kaydet ve Devam Et düğmesine basarak bir sonraki aşamaya
geçebilirsiniz.



Makale Gönderme 2.Aşama

Bu aşamada bir kelime işlemci dokümanı olan gönderi dosyasının yüklenmesi gerçekleştirilecek.



Makale Gönderme 2.Aşama
• Bilgisayarınızın hard diskinde istediğiniz

dosyayı bulmak için Dosya Seç Butonuna
tıklayarak Dosya Seç penceresini açın.

• Göndermek istediğiniz dosyayı bulun ve
seçin

• Dosya Seç penceresinde Aç'a tıklayın.

• Sayfadaki Dosya Yükle butonuna
tıkladığınızda dosya, derginin kurallarına
uygun bir şekilde yeniden adlandırılarak
bilgisayarınızdan derginin web sayfasına
yüklenecektir.

• Makaleniz yüklendikten sonra Kaydet ve
Devam et butonuna tıklayın.



Makale Gönderme 3.Aşama

Gönderi sürecinin üçüncü aşamasını yazardan gönderi ile ilgili tüm üst verinin alınması oluşturur. Üst verinin ilk bölümü
yazarlarla ilgilidir. Gönderiyi yapan yazarın kişisel bilgileri otomatik olarak görünecektir. Diğer ek bilgiler gerekiyorsa, bu
aşamada eklenmelidir. Eğer birden fazla yazar varsa, "Yazar Ekle” butonu kullanılarak onlarla ilgili bilgiler de eklenebilir.
Yazarlar listesini tekrar düzenleyebilir, yazarlardan birini editörle birincil iletişim olarak belirleyebilir, yanlışlıkla eklenen
yazarları silebilirsiniz.



Makale Gönderme 3.Aşama

3.Aşamanın son kısmında Aracılık Edenler başlığına varsa araştırmanızı destekleyen kurumların isimlerini
girebilirsiniz. Referanslar kısmına ise gönderinizdeki kaynaklar için biçimlendirilmiş bir referans listesi
eklemelisiniz. Kaydet ve Devam Et butonuna tıklayarak dördüncü aşamaya geçin.



Makale Gönderme 4.Aşama
Bu aşama isteğe bağlıdır. Eğer makaleniz ile ilgili
ek dosyalarınız varsa, bunları buraya
ekleyebilirsiniz. Ek dosyalar, makale ile ilişkileri ve
sahipleri belirtilerek yazar tarafından indekslenir.

Bu dosyalar herhangi bir formatta yüklenebilir ve
okuyuculara orijinal formatlarında sunulurlar.

Dosya yükleme aşaması 2.Aşama ile aynı
şekildedir. Yine Dosya Seç butonu ile dosyamızı
seçip Dosya Yükle butonu ile ek dosyamızı sisteme
ekliyoruz.

Kaydet ve Devam Et butonuna tıklayarak son
aşamaya geçin.



Makale Gönderme 5.Aşama

Bu aşama isteğe bağlıdır. Eğer makaleniz ile ilgili ek dosyalarınız varsa, bunları
buraya ekleyebilirsiniz. Ek dosyalar, makale ile ilişkileri ve sahipleri belirtilerek
yazar tarafından indekslenir.

Bu dosyalar herhangi bir formatta yüklenebilir ve okuyuculara orijinal
formatlarında sunulurlar.

Dosya yükleme aşaması 2.Aşama ile aynı şekildedir. Yine Dosya Seç butonu ile
dosyamızı seçip Dosya Yükle butonu ile ek dosyamızı sisteme ekliyoruz.

Kaydet ve Devam Et butonuna tıklayarak son aşamaya geçin.



Makale Gönderme 5.Aşama
Bu son aşama gönderinizin bir özetini oluşturur.

Son aşama onay aşamasıdır ve Gönderiyi Bitir butonuna
tıklayarak gönderinizi sistem onaylayarak eklemiş olursunuz.
Gönderim bitiminde sistem tarafından kayıtlı e-posta adresinize
bir geri dönüş olacaktır. Bu e-posta makalenin yayın işlemleri
boyunca takip edilebilmesi için bir url link’ide içermektedir.

Makalenizi  değerlendirme ve  yayına  hazırlanma  süreci  
boyunca  izleyebilmek için, dergi giriş ekranından e-posta ve 
parolanız ile giriş yapmanız gereklidir.

Yazar Ekranı Etkin Gönderiler Sayfasında gönderinizin kaydına 
gitmek  için bağlantı  verilmiş başlığa tıklamanız yeterlidir.



EK: YAZARLARA BİLGİ
Bozok Tıp Dergisi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve yılda üç sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve
İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı original araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu
sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayımlanır.

Genel Bilgiler
Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması 
gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve 
yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

Dergi, yayımlanan makalelerin bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını
gözetmektedir. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalenin değerlendirilmesi aşamasında,
yayın kurulunun gerek görmesi halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan
talep edilebilir.

Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü
takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır. Gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları,
makalenin içeriğine dokunmadan, editorial komitemiz tarafından düzeltilmektedir.

Makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, ‘Telif Hakkı’, ‘Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı’ ve klinik araştırmalarda ‘Etik Kurul
Onayı’ nın bir kopyası makale gönderimi ile eşzamanlı olarak, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bozutip/login adresinden yada faks
yoluyla (+90 354 214 06 12) Yrd. Doç. Dr. Seyhan Karaçavuş, yardımcı editor dikkatine gönderilmelidir. Bu formları içermeyen yazılar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler
tamamen yazarların sorumluğundadır ve yazarlara gönderdikleri yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.



EK: YAZIM KURALLARI
• Yazılar çift aralıklı, yazı boyutu 12 punto olmalı, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına, Microsoft Office Word

belgesi veya rich text format olarak hazırlanmalıdır.

• Her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır.

• Yazılar başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı, sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır.

• Kapak sayfasında; yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), sayfa başlarında kullanılacak 40 karakteri aşmayan kısa başlık, en az 3 ve en
çok 6 anahtar sözcük, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri
bulunmalıdır. Ayrıca yazının hazırlanması için alınmış herhangi bir destek ya da bağış varsa belirtilmelidir.

• Özetler; Türkçe ve İngilizce olarak yazının çeşidine uygun olarak hazırlanmalıdır.

• Anahtar kelimeler; en az 3 en çok 6 olmak üzere Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile
ayrılmalıdır. İngilizce kelimeler Index Medicus taki Medical Subjects Headings listesine uygun olmalıdır (Bkz:
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz:
www.bilimterimleri.com).

• Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli; sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı
olarak sunulmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim,
tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Görseller EPS, TIFF, JPG ve PDF formatında gönderilmeli ve fotograflar 300
dpi ve vektörel çizimler ise 600 dpi çözünürlükte olmalıdır.

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
http://www.bilimterimleri.com/


EK: YAZIM KURALLARI
• Teşekkür kısmında; çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe

değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.

• Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan format Index
Medicus’a uygun olmalıdır. (Bkz: www.icmje.org). Kaynaklar yazıda, ilgili cümle sonunda parantez içine alınarak belirtilmelidir.
Kaynak numaraları birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az
ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel
deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez. On-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir
on-line referanstır.

Kaynak seçiminin ulusal yayınlardan yapılması tavsiye edilmektedir.
Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. 
*Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone 
Joint Surg. 1999;81(11):1600-10.
Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, 
yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
*Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative
treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998. p. 1181-96.
Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug
reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.
Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


EK: YAZIM KURALLARI
• Teşekkür kısmında; çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe

değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.

• Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan format Index
Medicus’a uygun olmalıdır. (Bkz: www.icmje.org). Kaynaklar yazıda, ilgili cümle sonunda parantez içine alınarak belirtilmelidir.
Kaynak numaraları birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az
ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel
deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez. On-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir
on-line referanstır.

Kaynak seçiminin ulusal yayınlardan yapılması tavsiye edilmektedir.
Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. 
*Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone 
Joint Surg. 1999;81(11):1600-10.
Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, 
yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
*Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative
treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998. p. 1181-96.
Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug
reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.
Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


EK: YAZI ÇEŞİTLERİ
Yazı çeşitleri

Orijinal araştırmalar: Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.

İçerik:

Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden 
oluşmalıdır.
Giriş
Gereç ve yöntemler
Bulgular
Tartışma / sonuç
Teşekkür
Kaynaklar

*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır.



EK: KLİNİK DERLEMELER
Klinik Derlemeler:

• Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine 
alacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.İçeriği;

• Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

• Konu ile ilgili başlıklar

• Kaynaklar

• Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.

Kısa bildiriler:

• -2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.



EK: OLGU SUNUMU
Olgu Sunumu:

• Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.

İçerik:

• Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)

• Giriş

• Olgu Sunumu

• Tartışma

• Kaynaklar



EK: EDİTÖRE MEKTUP
Editöre mektup

• Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve 
sorularını içerir.

İçerik:

• Başlık ve özet bölümleri yoktur

• Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.

• Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır.

• Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.



EK: KONTROL LİSTESİ
Kontrol Listesi

Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:
Başvuru Mektubu
Başlık sayfası
Özet 
Ana metin (makale metni, teşekkür, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
Şekiller
Yayın Hakları Devir Formu
*Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler :

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bozoktip/login adresinden gönderilmelidir.

Diğer yazışmalar için posta adresi aşağıdaki gibidir:
Yrd. Doç. Dr. Seyhan Karaçavuş
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Adnan Menderes Bulvarı , No:42, 66200 Yozgat/TÜRKİYE

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bozoktip/login


EK: FORMLAR
• TELİF HAKKI ve KATKIDA BULUNANLAR FORMLARI TR PDF olarak indirmek için tıklayınız.

• TELİF HAKKI ve KATKIDA BULUNANLAR FORMLARI EN PDF olarak indirmek için tıklayınız.

http://tipdergisi.bozok.edu.tr/dosyalar/TELIFHAKKIFORMU_TR.pdf
http://tipdergisi.bozok.edu.tr/dosyalar/TELIFHAKKIFORMU_EN.pdf


Hazırlayan: İbrahim BAYRAKTAR
İbrahim.bayraktar@bozok.edu.tr

BOZOK TIP DERGİSİ
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bozoktip/

http://tipdergisi.bozok.edu.tr/
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