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DAĞITIM YERLERİNE 

   

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan EHTA: Avrasya Sağlık Teknolojisi 

Değerlendirme Dergisi (Eurasian Journal of Health Technology Assessment) Türkçe ve İngilizce 

olarak yılda iki defa yayımlanmaktadır.   EHTA’da, sağlık teknolojisi değerlendirme (STD), 

klinik rehber ve  protokoller, sağlıkta disinvestment, erken uyarı ve ufuk tarama, kanıta dayalı tıp 

uygulamaları,    sağlık ekonomisi - finansmanı ve geri ödeme sistemleri, hastane tabanlı STD, 

sağlık politikaları, sağlık araştırmaları, sağlık sistemleri, sağlık teknolojileri ve inovasyon, sağlık 

yönetimi, sağlıkta etki değerlendirme ve sağlıkta modelleme konularında bilimsel çalışmalara 

yer verilmektedir.  

Dergi içeriğine, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ehta adresinden erişim sağlanarak makale 

gönderilebilmektedir. EHTA 2020 yılı sayıları için makale çağrı metni ekte olup, konunun tüm 

üniversitelere, ilgili kuruluşlara ve araştırmacılara duyurulması hususunda, 

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet TEKİN 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

 

 

 

Ek: Makale çağrı metni (1 sayfa) 
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- A Planı 
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EURASIAN JOURNAL OF
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

AVRASYA SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME DERGİSİ

Değerli Araştırmacılar;

EHTA: Avrasya Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dergisi, 
Eylül 2020 ve sonrasında yayımlanacak sayılarında;

► Sağlık teknolojisi değerlendirme (STD)
► Klinik protokoller, rehberler ve kılavuzlar
► Kanıta dayalı tıp uygulamaları
► Erken diyalog, ufuk tarama
► Etki değerlendirme
► Geri ödeme
► Hastane bazlı- HTA
► Sağlık araştırmaları
► Sağlık bilişimi
► Sağlıkta disinvestment
► Sağlık ekonomisi ve finansmanı
► Sağlık istatistikleri
► Sağlıkta modelleme
► Sağlık politikaları
► Sağlık sistemleri
► Sağlık teknolojisi ve inovasyon
► Sağlık yönetimi
► Sonuç araştırmaları

alanındaki çalışmalara yer verilecektir. Bu çerçevede, 
araştırmacıları özgün çalışmalarıyla dergimizin 2020 yılı 
sayılarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Önceki sayılar, yazım kuralları ve makale gönderimi için 
dergi web sitesini (https://dergipark.org.tr/tr/pub/eh-
ta) ziyaret edebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce dillerinde 
yazılmış bilimsel makalelerin yayımlandığı EHTA: Avrasya 
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dergisi, T.C. Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yılda iki defa yayımlanan açık erişimli, hakemli ve 
bilimsel bir dergidir. 

Saygılarımızla,

EHTA Editör Kurulu

Bilgi ve İletişim:

Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ehta
E-posta: turkhta@saglik.gov.tr
Telefon: +90 312 471 7887

Dear Researchers;

We cordially invite you to submit your articles for 
publication in the next issues of EHTA: Eurasian Journal 
of Health Technology Assessment. The next issue will be 
published in September 2020. Research works in the 
areas of;

► Health technology  assessment (HTA)
► Clinical protocols, guidelines and  pathways
► Evidence based medicine practices
► Early dialogue, horizon scanning
► Impact evaluation
► Reimbursement
► Hospital based-HTA
► Health researches
► Health informatics
► Disinvestment in Health
► Health economics and financing
► Health statistics
► Modelling in health
► Health policies
► Health systems 
► Health technology and innovation
► Health management 
► Outcomes researches  

Please visit the journal website at  https://dergi-
park.org.tr/en/pub/ehta   for style, author submission 
guidelines and previous issues. EHTA: Eurasian Journal 
of Health Technology Assessment is biannual, open 
access, and peer-reviewed. EHTA, publishes articles 
written in Turkish and English. EHTA is published by 
Republic Of Turkey Ministry Of Health, General Director-
ate of Health Services.

Yours Sincerely, 

EHTA Editorial Board

Information & Contact:

Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ehta
E-mail: turkhta@saglik.gov.tr
Phone: +90 312 471 7887
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