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Açılış Konuşmaları

Değerli Editörler ve Sevgili Konuklar,
Dünyada bilimsel gelişmenin sağlanmasında, bilimsel iletişimin en önemli yayın
türlerinden biri olan süreli yayınlar ilk sıralarda gelmektedir. Bu gelişmenin en başında
da şüphesiz sağlık bilimleri gelmektedir. Sağlık bilimlerinin dinamizmine bağlı olarak,
elde edilen bulguların fazla olması ve bunların diğer hekim  ve araştırmacılar ile en
hızlı biçimde paylaşılması, özellikle insan sağlığı ve bilimsel gelişim için büyük önem
arz etmektedir.
Dünya için bu kadar önemli olan bir durum ülkemiz içinde aynı hatta daha da önemli
bir noktadadır. Bu önemin bilinci ile ULAKBİM olarak üzerimize düşen görevleri yerine
getirmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.
Türkiye’de bilimsel yayıncılığın gelişmesine en büyük katkı şüphesiz, TÜBİTAK ULAKBİM
tarafından yürütülen Ulusal Veri Tabanları (UVT) ile sağlanmıştır. Bilimsel dergilerin
standartlaşma çalışmalarında, 1993 yılında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu
(SBAG) ile TÜBİTAK Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü (EHM)’nün ortak çalışması
olan “Türk Tıp Dizini” ile başlanmıştır. 2001 yılından itibaren ise «Türk Tıp Dizini
Kurulu Toplantı ve Çalışma Esasları»na bağlı olarak TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde
sürdürülen bu çalışma ile Türk bilimsel yayıncılığına büyük katkılar sağlanmıştır.
Türk Tıp Dizininin ülkemiz tıp yayıncılığına yaptığı en büyük katkı, dergilerin bu veri
tabanına alınması için uygulanan bağlayıcı hükümler olmuştur. “Türk Tıp Dizinine
Alınma Kriterleri” çerçevesinde, dergilerin düzenli zaman aralıklarında yayınlanması,
hakem değerlendirme sisteminin belirlenen koşullara ve çağdaş hakemlik sistemlerine
uygunluğu, araştırma makalesi sayısının dergideki toplam makalelere oranının en
az %50 olması, yıllık dizinlerinin hazırlanması, İngilizce, Türkçe başlık ve özlerin
bulunması, makalelerde anahtar kelimelere yer verilmesi gerekliliği, tıp dergi
yayıncılığında standartlara uyma düşüncesini yerleştirmiştir.
Şimdi bir adım daha ileri giderek, editörlerimizin ve yayıncılarımızın, öncelikle kaliteye
odaklanmaları sağlayacak yeni bir bilimsel yayın destek ve teşvik sistemi üzerinde
çalışıyoruz. Bunun ilk uygulamasını da önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz.
Bu yıl 10. su düzenlenen “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık” toplantısının başarılı
geçmesini dilerim.
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