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Açılış Konuşmaları

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık onuncu   ulusal sempozyumunun değerli
katılımcıları, saygıdeğer editörler; Sizleri TÜBİTAK ULAKBİM  Türk Tıp Dizini Komitesi
adına saygıyla selamlıyorum.Ülkemiz açısından yüzaltmışüç yıl önce “ Vekayi Tıbbiye
“ ile başlayan sağlık yayıncılığı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında sadece üç tıp dergisi ile
devam ederken 2012 yılının sonunda aktif olarak yayınlanan sağlık bilimi dergisi
sayısı dörtyüze yakındır.
Önceleri genel tıp dergileri yayın yaşamında yer alırken, sağlık biliminin gelişimi
doğrultusunda dal dergiciliği gelişti, hatta alt dal dergileri görülmeye başladı.
Ülkemizin bilim politikaları doğrultusunda süreli yayınlarımız da farklılaşmıştır. Yüksek
Öğretim Kurulunun ilk yıllarında yayın sayısı önemli bulununca dergilerimiz akademik
yükseltilme araçlarına dönüşerek adayların akademik yükseltilme planlarının arenası
konumuna gelmişlerdir.
Süreli yayın sayısında patlama gözlenirken, bu dönemde ülkemizin sağlık yayınları da
büyük sayılara ulaşmıştır.
Ancak bu patlama ile beraber yayınlarımızın niteliklerinin de aynı şekilde yükseldiğini
söylemek ise olanaklı değildir.
Evet  bu konuda olumsuz düşünsek de gelişen teknolojinin süreli yayınlarımıza olumlu
yansıdığını ise hemen belirtmeliyiz. Artık görsel anlamda kaliteli dergiler basılmakta
ve birçoğu da sanal ortamda da okuyucusuna ulaşabilmektedir.
Son yıllarda ise yine Üniversiteler arası kurulun yabancı yayını öne çıkaran kararları
sonrası süreli yayıncılığımız daha farklı bir konuma doğru sürüklenmiştir.
Artık tüm yazılarımız önce ülke dışında görücüye çıkmakta ve daha sonra ülkemiz
süreli yayınlarına ulaşmaktadır. Hemen belirtilecek konu ise yayınlarımızın giderek
etki değerleri düşük dergilere yönlendiği ve daha az sayıda atıf aldığıdır.
Ülkemiz birçok konuda olduğu gibi süreli yayıncılığımızda da bir yol ayrımına doğru
ilerlemektedir.
Akademik yükseltmelerde yurtdışı dizinlerin önemsenmesi ve temel alınması
nedeniyle ulusal yayın sayısında azalış görüleceğini söylemek yanlış olmasa gerektir.
Bu kararlar sonrası dergilerimiz son yıllarda SCI ve SCI-E dizinlerinde yer almaya
çabalamaktadırlar.
ULAKBİM, 2008 yılı itibariyle ISI’ ya girecek Türkçe dergiler için danışmanlık görevi
üstlenmiştir.
Nitekim bugün artık 74 süreli yayınımız bu dizinlerde yer almaktadır.
Bir yıl kadar önce yapılan değişiklikle ise Akademik yükseltmelerde yabancı dizinlerde
yapılan beş yayının dışında yapılan üç yayının da Ulusal hakemli dergilerde yayınlanması
uygun görülmüştür.
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TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Komitesi başkanı.
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TÜRK TIP DİZİNİ

Ulusal hakemli dergi tanımı,   ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi
olarak belirlenmiştir. Bu değişim olumlu olsa da yeterli değildir. Yine yabancı dizinler
ön planda olmaktadır.
Koşullar böyle olunca ulusal yayıncılığımızın önüne önce Türk Tıp Veri tabanında
yer almak ve daha sonra uluslararası dizinlerde yer almaya çalışmak şeklinde
özetlenebilecek yol haritası çizilmektedir. Bunun da temeli nitelikli ve bilimsel
koşullardan ödün vermeyen bir yayıncılıktan geçmektedir.
Bu zor ve zorluklarla dolu yolda, üstelik sağlıkçılar olarak moral ve motivasyonumuzun
düşük olduğu bu günlerde işimizin bir hayli zor olduğunu biliyor ve başarılar
diliyoruz...        
Toplantının düzenleyicisi olan Türk Tıp Dizini Komitesi on sekiz yıldır gönüllülük
temelinde sürdürdüğü özverili çalışmaları ile süreli yayıncılığımızın ve ülkemiz
araştırmacılarının çalışmalarının veri tabanına aktarılması konusunda önemli adımlar
atmıştır.
Türk Tıp Dizini Komitesine katkı veren tüm üyelerimize teşekkür   ve saygılar
sunuyoruz..
1994 ten bu yana neler yaptık :
Ancak çalışmalarımızın Atıf Dizini sonuçlarını size bu sempozyumda da ulaştıramıyoruz
ve gelecek yıl için umutlarımızı sürdürüyoruz.
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık ile ilgili olarak ilki 30 eylül 1991 de Cerrahpaşa
Tıp Fakültesinde başlayarak gerçekleştirilen toplantılar dizilerinin hemen tamamında
yer alan Türk Tıp Dizini komitesi sizlerin destek ve katkıları ile Sağlık Bilimlerinde
Süreli Yayıncılık toplantılarını belki farklı yapıda ve ortamda da olsa sürdürmek
düşüncesindedir.
Bugün gerçekleştireceğimiz toplantının ana teması danışmanlık olarak belirlenmiştir.
Adı konusunda bir ortak bir terminolojiyi sağlayamasak da danışmanlarımız
yayıncılığımızın temel taşları olmayı sürdüreceklerdir.
Ancak editörler olarak birlikteliğin ve özerk editöryel yapılanmaların gerekliliği de bir
başka gerçektir.
Onuncusunu düzenlediğimiz Sempozyumun hepimize eğitici, yönlendirici ve geleceğe
daha umutla bakmamızı sağlayacak şekilde gerçekleşmesini umuyor katkıda bulunan
tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi ve siz katılımcılara da saygılarımı sunuyorum.
Doç.Dr.Orhan YILMAZ
Türk Tıp Dizini Komitesi başkanı.
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