Sayın Konuklar,
Çağımızda hızla gelişen teknolojik ilerlemeler, her alanda olduğu gibi “Dergi
Yayımcılığı”nda da önemli değişimlere neden olmuştur. Günümüz Türkiye’sinde basılı
dergilerin kaliteli bir şekilde yayınlanması ve buna bağlı olarak sürekliliklerini koruması,
artan ekonomik zorluklar altında nerdeyse olanaksız bir hale gelmiştir. Bunun yanısıra
bilimsel araştırmalara dayalı, her gün değişen veriler, buluşlar ve yöntemlerin, bilim
adamlarına ve araştırmacılara, geleneksel dergiler aracılığı ile zamanında iletilebilmesi
güçleşmektedir.
Özellikle tıp, insan sağlığı söz konusu olduğu için, daha dinamik bir yapıya sahiptir.
Gelişmiş ülkeler, ancak sağlıklı bir toplumla yüksek refah düzeyine ulaşılabileceğinin
bilincine vararak, tıp ve ilgili alanlardaki araştırmalara AR-GE bütçelerinden daha çok paylar
ayırmakta ve bunun sonucunda araştırma makaleleri, raporlar v.b. yayınların sayıları hızla
artmaktadır.
Internet ve benzeri ağlar aracığı ile bu yayınların elektronik versiyonları, e-dergiler
kullanıcıya hızlı bir şekilde tam metin olarak sunulabilmektedir. Özellikle yayının
üretimindeki kağıt, basım, postalama gibi maliyetlerde tasarruf sağlanması, postada gecikme
ve kaybolmaların önlenmesi ve öte yandan metnin yanısıra ses, görüntü ve renk özelliklerinin
kullanılması, hataların kısa sürede düzeltilebilme olanakları, e-dergileri ve elektronik
yayıncılığı daha avantajlı bir duruma getirmektedir.
Ulusal bilgi merkezi olarak ULAKBİM’de, basılı ve elektronik kaynaklar aracılığı ile,
bir taraftan uluslararası bilgi ve belgelere hızlı bir erişim sağlamakta ve diğer taraftan ülke
içerisinde üretilen bilgiyi ya salt kendi olanakları ya da işbirliği yoluyla toplayıp, derleyip,
düzenleyerek erişime hazır hale getirmek amacı güdülmektedir. Bu çerçevede, ULAKBİM,
veri tabanları için uluslararası standartlara dayandırılarak geliştirilen “Tıp Dergileri
Değerlendirme Kriteleri”ne bağlı olarak hazırladığı veri tabanları aracılığı ile, ülkemizin tıp
yayıncılığına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Bu katkı aynı zamanda, dünya ülkeleri ile veri
paylaşımını ve değişimini de hızlandırmıştır. Ayrıca yine “Dergi Seçim Kriterleri”nin
getirdiği zorlayıcılık, bazı dergilerde hakemlik müessesesinin gelişmiş ülkelerdekine benzer
ciddi bir platforma çekilmesine neden olmuştur. Bunun yanısıra Kültür Bakanlığınca verilen
ISSN numarası olmayan dergilerin Türk Tıp Dizinine alınmamaları öngürülerek, uluslararası
normların Türk yayıncılığında yerleşmesine yardımcı olunmuştur. ULAKBİM’in bundan
sonraki hedefi, e-yayıncılığa özendirmek olacaktır.
Sempozyumun hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılarımı
sunuyorum.
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