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Yoğun Bakım Dergisi, 2001 yılında yayın hayatına başlamış olup 
Bilimsel Tıp Yayınevi’nin süreli yayını olarak Mart, Haziran, Eylül ve 
Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayımlanmaktadır. Yoğun 
Bakım Dergisi’nde yayımlanacak yazıların seçiminde hakem değerlen-
dirme sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 
Araştırma yazıları özellikle desteklenmektedir.

Derginin amacı; yoğun bakım pratiğini ilgilendiren konularda yapılan 
deneysel çalışmalar, klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa 
rapor, editöre mektup ve klinik görünüm türünden yazılar ile okuyucu-
lar arası bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulun-
maktır. Yayımladığı yazıların uluslararası temsiline ve atıfına çalışarak 
ülkemizin bilimsel gelişimine katkıda bulunmak derginin yayımlanma 
amaçları arasındadır.

Derginin hedef okuyucu kitlesi başta Yoğun Bakım, Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon, Cerrahi, İç Hastalıkları ve İnfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji dallarında çalışan uzman ve asistan doktorlar olmak 
üzere tıbbın diğer branşlarında çalışan ve yoğun bakım ile ilgilenen tüm 
hekimlerdir.

Abone İşlemleri

1 yıllık abone ücreti (2013)
Kurumlar için : 120 TL
Hekimler için : 100 TL
Tek sayı ücreti : 30 TL

Yoğun Bakım Dergisi, dergiye yıllık olarak abone olan hekimlere 
düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Dergiye www.yogunbakimdergisi.org 
adresi aracılığıyla abone olunabilmektedir.

Adres: Yoğun Bakım Dergisi
 PK 130 Kavaklıdere-Ankara
Telefon:  0312 426 47 47 - 0312 466 23 11
Faks : 0312 426 93 93
E-posta : bilimsel@bilimseltipyayinevi.com
Web sayfası : www.yogunbakimdergisi.org

Yayım İzni

Yoğun Bakım Dergisi’nde yayımlanan yazılar, resim, şekil, grafik 
ve tablolar Bilimsel Tıp Yayınevi’nin yazılı izni olmadan kısmen veya 
tamamen çoğaltılamaz, belli bir sistemde arşivlenemez, reklam ya da 
tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde kaynak 
gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan reklamların 
içeriğinden ilgili firmalar sorumludur. 

Reklam Bağlantıları İçin

Ecz. İbrahim Çevik 
Bilimsel Tıp Yayınevi
Adres: Bükreş Sokak No: 3/20
06680 Kavaklıdere-Ankara, Türkiye

Telefon : 0532 622 13 23 - 0312 426 47 47- 
   0312 466 23 11
Faks : 0312 426 93 93
E-posta : ibrahim.cevik@yogunbakimdergisi.org
Web sayfası : www.bilimseltipyayinevi.com

Yazarlara Bilgi

Yazarlara bilgi kısmına, derginin basılı örneklerinden ve www.yogun-
bakimdergisi.org adresinden ulaşılabilir.

Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu

Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına ait-
tir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorum-
ludur.  Editörler ve yayıncı dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

Turkish Journal of Intensive Care  Medicine is a periodical journal of 
the Bilimsel Tip Yayinevi and has been published quarterly in March, 
June, September and December since 2001. A peer-reviewed system 
is used to select manuscripts. The languages of the journal is Turkish. 
Original research articles are particularly supported and encouraged.

The goal of the Journal is to present and improve collective scien-
tific knowledge and the scientific background dealing with intensive 
care via experimental and clinical studies, reviews, case reports, short 
communications, letters to the editor and clinical images. To undertake 
a novel effort in the international representation and attribution of 
published articles are the other aims of the journal.

The target readers of the Turkish Journal of Intensive Care Medici-
ne include, intensive care medicine, anesthesiology and reanimation, 
surgery, internal medicine, and infectious diseases and clinical microbi-
ology specialists and residents as well as all other physicians working in 
the field of intensive care medicine.

Subscriptions

Annual Subscription Price List for 2013
Institutional price : 120 TL
Personal price : 100 TL
Single issue price : 30 TL

Turkish Journal of Intensive Care Medicine is regularly delivered to 
the annual subscribers of the journal. The subscription form the journal 
is available on: www.yogunbakimdergisi.org For subscriptions, please 
contact the Bilimsel Tip Yayinevi (bilimsel@bilimseltipyayinevi.com)

Address: Turkish Journal of Intensive Care Medicine
 PO Box 130 Kavaklidere-Ankara, Turkey
 Phone : +90 312 426 47 47 - +90 312 466 23 11
 Fax : +90 312 426 93 93
 E-mail : bilimsel@bilimseltipyayinevi.com
 Web : www.yogunbakimdergisi.org   

Permission Requests

Manuscripts, figures and tables published in Turkish Journal of In-
tensive Care Medicine may not be reproduced, archieved in a retrieval 
system, or used for advertising purposes without a prior written permis-
sion from the Bilimsel Tip Yayinevi. Quotations may be used in scientific 
articles with proper referral. The responsibilities of the content of the 
advertisements published belongs to the related company.
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Instructions to the Authors

Instructions to the authors are published in the journal and are ac-
cessible via www.yogunbakimdergisi.org  

Material Disclaimer

Scientific and legal responsibilities pertaining to the papers belong 
to the authors. Contents of the manuscripts and accuracy of references 
are also the author’s responsibility. The Editors or the publisher do not 
accept any responsibility for the articles.

The journal is printed on acid-free paper.
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