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etkileşimli olarak sunar. Özler, akıllı telefon ve tabletler için de uygundur. Teknolojideki son gelişmelere hızlı, 
etkili online servis ve güçlü tarama araçları ile ayak uydurabilirsiniz. 

Kişisel hesap, ilgi alanlarındaki önemli gelişmeler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla eFirst, SDI 
Alarmları (Selective Dissemination of Information) ve RSS beslemeleri gibi çok sayıda hizmetten yararlanmak 
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Thieme E-Dergi platformundan seçilen en 

American Journal of Perinatology, uluslararası,
hakemli ve indekslere geçmiş bir dergidir. Neonatal 
ve maternal-fetal tıp alanında orijinal araştırmalar 
ve güncel incelemeleri yayımlar. 2011 itibariyle 
tüm aboneler açık-erişim şeklinde bir ek olan 
Journal AJP Reports’u da  almaktadırlar.

European Journal of Pediatric Surgery, 
pediatrik cerrahi alanındaki en önemli 
gelişmeleri size iletir. Cerrahlar, hekimler, 
anestezi uzmanları, radyologlar ile 
yenidoğan, bebek ve çocuk cerrahisi ile ilgili 
uzmanlar tarafından hazırlanan EJPS, tüm 
uzmanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Drug Research, yeni ve halihazırda var olan 
ilaç molekülleriyle yeni ilaç gelişiminin 
değerlendirmesi ile ilgili en güncel araştırma 
sonuçlarını sunan hakemli uluslararası bir 
dergidir. Esas odak noktası ilaçların klinik 
ortamda kullanılması ile ilgili gelişmelere 
biyolojik buluşların uyarlanmasıdır.

Psikotrop ilaçlardaki son gelişmeleri kavrayan 
Pharmacopsychiatry, psikiyatristlere ve 
eczacılara önemli klinik bilgileri, yeni tedavi 
yöntemleri ve değişik araştırma yolları sağlar. 
Psikiyatrik bozuklukların temeli, klinik ve 
deneysel çalışmalara uyarlanan modeller ve 
model teorileri ile keşfedilir.

Journal of Reconstructive Microsurgery, 
mikrocerrahi uygulaması için orijinal araştırma 
ve konusal inceleme ile ilgilenen uluslararası, 
hakemli ve indekslere geçmiş bir dergidir. 
Aralarında Dünya Rekonstrüktif Mikrocerrahi 
Derneği (World Society for Reconstructive 
Microsurgery)’nin de bulunduğu üç profesyonel 
derneğin resmi dergisidir.

International Journal of Sports Medicine 
spor hekimliği ve ilgili alanlarda orijinal 
araştırma ve inceleme makaleleri yayımlar. 
Bu dergi hem temel hem de uygulama bilgileri 
ile ilgilendiğinden fi zyoloji, biyokimya, 
biyomekanik ve genetik çalışmaları ile insan 
performansının nasıl anlaşıldığını incelemektedir.

Hormone and Metabolic Research, 
endokrinoloji ve metabolizma alanlarını 
kapsar. Gözlemsel çalışmalar yerine deneysel 
çalışmaları tercih eden dergi, güvenilir deneysel 
verileri dünya çapındaki araştırmacılar, bilim 
insanları ve doktorlara yayar.

Experimental and Clinical Endocrinology 
& Diabetes, endokrinoloji ve diyabetolojinin 
tüm alanlarını kapsayan seçkin makaleleri 
içerir. Her sayıda, güncel konuları içeren 
değerlendirmelerin yanı sıra durum raporları 
ve kısa bildiriler de bulunur.

Yayım hayatının 77. yılında Planta Medica, en güncel ve ileri teknolojik 
buluşları sunması ile ün kazanmıştır. Şifalı Ot ve Doğal Ürün Araştırma 
Derneği (Society for Medicinal Plant and Natural Product Research 
(GA))’nın resmi üyesi olarak yazarları yalnızca Avrupa ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nden değil Asya, Güney Amerika ve Afrika’dan da 
gelmektedir.

Planta Medica şifalı otlar ve doğal ürünler 
ile ilgili uluslararası, ileri gelen dergilerden 
biridir. Bu prestijli dergi, şifalı otlar 
araştırmalarına bir standart getirmiştir.

Endoscopy, gastrointestinal endoskopi 
alanındaki uluslararası gelişmeler ile ilgili saygın 
bir dergidir. Yüksek kaliteli makalelerden en 
önemli ulusal ve uluslararası toplantıların 
detaylı incelemelerine ve tanısal ve terapötik 
gelişmelerdeki değerli araştırmalara kadar 
geniş bir yelpazesi vardır. 

Endoscopy, Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği (European 
Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE))’nin ve bağlı derneklerin 
resmi üyesidir. Bu dergi, uluslararası bir yayın kurulunun uzman 
yönlendirmesi ile dünya çapındaki endoskopist, cerrah, klinisyen ve 
araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli içerik sunar.



iyi başlıklar

Neuropediatrics bugünün nöropediatrik nöroloji 
uygulamalarına önemli bir yaklaşım getiren, 
dünya çapında tercih edilen bir dergidir. Orijinal 
makaleler, durum raporları ve panel tartışmaları 
güncel gelişmelere ve eğilimlere ayak 
uydurmasına yardımcı olur. Uzmanlar için 
dünya çapında uluslararası kabul gören bir 
forum haline gelmesinin nedeni budur.

Journal of Neurological Surgery (JNLS), 
nöroşirurji alanında dünyanın lider 
yayıncısından yeni bir başlıca aylık yayındır. 
Central European Neurosurgery (önceki adı 
Zentralblatt für Neurochirurgie), Minimally 
Invasive Neurosurgery ve Skull Base’in meşhur 
uzmanlıkları bir dergide birleştirilmiş ve 
genişletilmiştir.  

Seminars in Hearing işitme ile ilgili 
alanlara – işitme kaybı, işitme bozuklukları 
ve psikoakustik gibi – odaklanan indekslere 
geçmiş bir inceleme/değerlendirme 
dergisidir. Amerikan Odyoloji Akademisi 
(American Academy of Audiology) 
tarafından onanmış sürekli eğitim puan 
sağlayıcısıdır.

Seminars in Speech and Language 
konuşma ve dilyetisi patolojisi alanını 
kapsayan indekslere geçmiş bir inceleme/
değerlendirme dergisidir. Hem çocuklara 
hem yetişkinlere odaklanır. Amerikan 
Konuşma-Dil-Duyma Derneği (American 
Speech-Language-Hearing Association) 
tarafından onanmış sürekli eğitim puan 
sağlayıcısıdır.

Seminars in Reproductive Medicine, normal 
ve bozuk üreme fonksiyonlarına yaklaşımdaki 
önemli gelişmeleri derinlemesine incelemesinin 
yanında yeni tanı ve tedavi tekniklerini de 
kapsayan indekslere geçmiş bir inceleme/
değerlendirme dergisidir.

Seminars in Respiratory and Critical Care 
Medicine solunum ve pulmoner bozukluk 
konularında sayılar yayımlayan indekslere 
geçmiş bir inceleme/değerlendirme 
dergisidir.

Seminars in Thrombosis and Hemostasis 
hemostatik ve trombotik bozukluklar ile 
ilgili tüm alanları kapsayan indeklere geçmiş 
bir inceleme/değerlendirme dergisidir.

Seminars in Neurology, modern nörolojideki 
en önemli konulara adanmış sayılar yayımlayan 
indekslere geçmiş bir inceleme/değerlendirme 
dergisidir.

“Son otuz yılı aşkın bir süredir Seminars, önemli yeni klinik bilgiyi ilgili 
temel bilimsel arka plan materyali ile birleştiren özgün bir format ile 
hepatoloji alanındaki önemli sayıların seçkin değerlendirmelerinin birin-
cil kaynağı olarak kendini tanıtmıştır.”

Dr. Eugene R. Schiff, Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Seminars in Liver Disease hepatoloji ve 
gastroentoloji alanlarına odaklanan indekslere 
geçmiş bir inceleme/değerlendirme dergisidir. 
Siroz, transplantasyon, vasküler ve 
koagülasyon bozuklukları ile pediyatrik 
karaciğer hastalıklarını kapsar.

Journal of Wrist Surgery, el bileği ve küçük 
eklem antroskopisindeki ortopedik teknikler, 
artroplasti ve el bileği ile karpus rekonstrüktif 
cerrahisi ile ilgili alanları kapsar. Orijinal hakem 
onaylı makalelerin yanında bu üç ayda bir 
yayımlanan dergi, yeni gelişen cerrahi teknikler, 
hatta durum raporları, incelemeler ve özel odak 
bölümleri sunar. Başlıklar scapholutane bağ 
onarımı ve yapılanması, kısmi el bileği füzyonları, 
foveal TFCC onarımı ve distal ön kol kemiği 
kırıklarını içerir.



E-Dergi Cilt 
2014

Sayı 
2014

2012 Etki 
Faktörü

Başlangıç 
Yılı* ISSN E-ISSN

Klinik Tıp

Drug Research 64 12 0.559 2010 2194-9379 2194-9387

Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 122 10 1.555 1983 0947-7349 1439-3646

Hormone and Metabolic Research 46 13 2.145 1969 0018-5043 1439-4286

International Journal of Angiology 23 4 - 1992 0018-5043 1615-5939

International Journal of Sports Medicine 35 12 2.268 1980 0172-4622 1439-3964

Pharmacopsychiatry 47 7 2.109 1968 0176-3679 1439-0795

Seminars in Reproductive Medicine 32 6 3.211 1983 1526-8004 1526-4564

Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine 35 6 2.752 1979 1526-8004 1098-9048

Seminars in Thrombosis and Hemostatsis 40 8 4.216 1974 0094-6176 1098-9064

Thoracic and Cardiovascular Surgeon 62 8 0.925 1953 0171-6425 1439-1902

TumorDiagnostik & Therapie 35 6 - 2000 0722-219X 1439-1279

Alternatif Tıp

Homoeopathic Links 27 4 - 2005 1019-2050 1860-3149

Şifalı Bitkiler Araştırması

Planta Medica 80 18 2.348 1953 0032-0943 1439-0221

GI Endoskopi

Clinics in Colon and Rectal Surgery 27 4 - 2001 1019-2050 1530-9681

Endoscopy 46 12 5.735 1969 0013-726X 1438-8812

Seminars in Liver Disease 34 4 8.274 1981 0272-8087 1098-8971

Zeitschrift für Gastroenterologie 52 12 1.408 2000 0044-2771 1439-7803

Tıbbi Görüntüleme

RöFo 186 12 - 1949 1438-9029 1438-9010

Seminars in Musculoskeletal Radiology 18 5 1.176 1997 1089-7860 1098-898X

Seminars in Interventional Radiology 31 4 - 1984 0739-9529 1098-8963

Ultraschall in der Medizin 35 6 4.116 1980 0172-4614 1438-8782

Nöroşirurji / Nöroloji

Journal of Neurological Surgery 75 12 - 2012 2193-6315 2193-6323

Neuropediatrics 45 6 1.192 1969 0174-304X 1439-1899

Seminars in Neurology 34 5 1.509 1981 0271-8235 1098-9021

Ortopedi

Evidence-Based Spine-Care Surgery 5 4 - 2009 1867-2302 1867-2310

Global Spine Journal 3 4 - 2012 2192-5682 2192-5690

Journal of Knee Surgery 27 4 - 1988 1538-8506 1938-2480

Journal of Wrist Surgery 3 2 - 2012 2163-3916 2163-3924

Pediyatri

American Journal of Perinatology 31 10 1.574 1983 0735-1631 1098-8785

European Journal of Pediatric Surgery 24 6 0.839 1980 0930-7248 1439-359X

Klinische Pädiatrie 226 7 1.904 1980 0300-8630 1439-3824

Estetik Cerrahi

Craniomaxillofacial Trauma and Reconstruction 7 4 - 2008 1943-3875 1943-3883

Facial Plastic Surgery 30 5 0.924 1983 0736-6825 1098-8793

Journal of Reconstructive Microsurgery 30 9 1.000 1984 0743-684X 1098-8947

Seminars in Plastic Surgery 28 4 - 1987 1535-2188 1536-0067

Konuşma-Dili İşitme

Seminars in Hearing 35 4 - 1980 0734-0451 1098-8955

Seminars in Speech and Language 35 4 - 1979 0734-0478 1098-9056

* 2000 yılından itibaren online olarak yayımlanan tüm sayılara erişim, mevcut yılın lisans ücretine eklenmiştir. Yeni başlıklara erişim yayımlandığı yıldan başlar.

Başlıklar

Daha fazla bilgi için lütfen 
www.thieme-connect.com/
thieme-ejournals adresini ziyaret ediniz.

Thieme E-Dergilerine erişmek için lütfen 
www.thieme-connect.com/
ejournals adresini ziyaret ediniz.



Paket Seçenekleri
En çok satılan tıp dergilerimizden bir seçki, çok uygun fiyatlar ile kurumlara 
sunulmaktadır. Kurumunuza ücretsiz deneme erişimi için lütfen bizimle 
iletişime geçiniz.

Arşivler
Thieme’nin tıp dergileri arşivleri; kurumunuzun koleksiyonunun erişilebilir, kapsamlı 
ve tam olduğunu garanti ederek masa üstünüzden direkt olarak son derece önemli 
klinik bilgilere erişmenizi sağlar. Thieme’nin tıp dergileri arşivleri, dergi bazında veya 
paket olarak bir kerelik ücret ödenerek satın alınabilir.

eFirst hizmetimiz ile bazı dergilerin makalelerinin online versiyonları basılısından önce 
yayımlanır. eFirst makaleleri, hakem onayından geçer geçmez erişime hazır hale gelir. 
Önemli araştırma sonuçlarına kısa yoldan erişim sağlar.

THIEME

Thieme Open,Thieme Publishing Group’un açık erişimli dergi içeriğine giriş yeridir. 
Tamamen açık erişimli dergilerin yanı sıra abonelik kapsamındaki dergilerimizde 
açık erişim bazında yayımlanan makaleleri de kapsar. Thieme tarafından yayımlanan 
tüm açık erişim içeriği ücretsizdir ve daima online olarak mevcuttur.  

Compatibility

Lisans
• Internet aracılığı ile kurumların erişimine açıktır

• Kampus-çapında veya site-çapında sınırsız erişim

• Kütüphane veya kurum logosu ile özelleştirme

Lisanslama ve daha fazla bilgi için lütfen www.thieme-connect.com adresini ziyaret ediniz veya Thieme Türkiye 
tek yetkili temsilcimiz EaZy Solutions ile iletişime geçiniz:
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y.EaZy Solutions
E-posta: info@eazysolutions.com.tr
Tel1: +90-530-873-0395
Tel2: +90-530-873-0396

Sistem Gereksinimleri
• PC veya Mac
•  Mozilla Browser (Netscape veya Firefox),
 Microsoft Internet Explorer 8.0 veya daha
 yüksek bir sürümü veya herhangi bir
 JavaScript uygunluğu olan tarayıcı.

• COUNTER uyumlu kullanıcı istatistikleri

• PORTICO aracılığıyla arşivleme

• CLOCKSS aracılığıyla muhafaza etme

•  Adobe Acrobat Reader 8.0 veya daha yüksek bir sürümü 
 (sadece PDF’ler için gereklidir. Adobe web sayfasından 
 www.adobe.com ücretsiz olarak indirilebilir).
•  Online uyumluluğu olan akıllı telefon veya tablet.

www.thieme-connect.com
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