ÖNSÖZ
Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında Türkiye’de 3 tıp dergisinin yayınlanmakta
olduğunu biliyoruz: Darülfünun Tıp Fakültesi Mecmuası, Askeri Tıp Mecmuası ve
Türk Tıp Mecmuası .1 Cumhuriyetimizin 80. yılını kutladığımız 2003 yılında ülkemizde
sağlık bilimlerinde süreli yayıncılığın nicelik ve nitelik bakımlarından ulaştığı noktayı
eleştirel bir bakış açısıyla incelemekte yarar vardır.
Sağlık bilimleri alanında bilimsel yayınlar ile ilgili ilk toplantı 1991 yılında TÜBİTAK
Tıp Araştırma Kurulu tarafından İstanbul’da düzenlenmişti.2 Bu toplantıya bilimsel
atıf indeksi kavramını ilk kez gündeme getiren Institute of Scientific Information’ın
kurucusu Eugene Garfield de katılmıştı. Türkiye’nin biyomedikal araştırma potansiyei,
tıp dergileri ve bilimsel yayınların durumu, atıf indekslerinin özellikleri, dergilerin
indekslere kabul edilebilmeleri ile ilgili kriterler ilk kez bu sempozyumda uzmanlar
tarafından ayrıntılı olarak tartışılmıştı.
TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu tarafından 1996 yılında Ankara’da
düzenlenen “Tıpta Bilimsel Yazım, Editörlük ve Denetleme” konulu sempozyumda ise
yayıncılığın gelişmesi, editörlük sorunları, makale yazma, danışmanlık, denetleme,
istatistiksel analiz gibi konular ele alınmıştı.3
Günümüzde bilimsel yayınların önem ve etkileri basit dergi yayıncılığı sınırlarını çok
aşmıştır. Yayınlar ve atıflar kişilerin, kurumların hatta ülkelerin bilimsel değerlerinin
ölçülmesi, karşılaştırılması, atama ve yükseltmelerin gerçekleştirilmesi, politikaların
belirlenmesi, desteklerin yönlendirilmesi gibi amaçlara hizmet eder duruma gelmiştir.
Bu durum bilimin evrenselliği, bilimin dili, bilimde ulusal ve uluslararası iletişim,
yayıncılık etiği gibi konulardaki tartışmaları da beraberinde sürüklemektedir.
Bu sempozyumda ülkemizde sağlık bilimlerinde süreli yayıncılığın güncel bir portresi
çizilmeye çalışılacaktır. Özellikle Türk yayınlarının dizinlenmesi ile ilgili çabalar ve
bunların yayın niteliğine etkileri incelenecektir. Son yıllarda giderek önem kazanan
konular, elektronik yayıncılık, editörlük sorunları, yayıncılık ve etik gibi konular
tartışmaya açılacaktır. TÜBİTAK’ın ülkemizin bilimsel yayınlardaki etkinlik ve
verimliliğini arttırmaya yönelik çabalarının bir ürünü olan bu sempozyumun da, daha
öncekiler gibi, ilginç ve yararlı bir akademik forum yaratacağını umuyoruz.
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