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Açılış Konuşmaları
Değerli editörler, danışmanlar, yazarlar, yayıncılar, yöneticiler ve katılımcılar...
Türk Tıp Dizini Kurulu yirmi yıldır ülkemiz yayıncılığını karşılıksız destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tamamen gönüllülük temeline dayalı çalışmaları 1993 yılından
beri Türk Tıp Dizini olarak sizlere ve Türk bilim insanlarına ulaşıyor.
Yirmi yıl önce bir avuç öğretim üyesinin Index Medicus benzeri bir dizin oluşturma
düşüncesiyle başlayan serüven bizleri bugüne kadar getirdi.
Bugünü değerlendirmek için çok değil, yirmi yıl kadar öncesine baktığımızda yazarı,
danışmanı editörü aynı kişi olan yayınlarından günün biçimsel ve içerik olarak kaliteli
ve yaklaşık sayıca yetmiş kadarı ISI dizinlerinde dizinlenen dergilerine ulaştık. Ancak
bu sürece kolay gelinmedi. Bu güne kadar, ödünsüz uyguladığımız ölçütler nedeniyle
dergilerden sitemler aldık, kırgınlık gördük, eleştirildik. Ancak yolumuz doğruydu.
Evet bugünlere kolay ulaşmadık; dile kolay, tam yirmi yıldır her ay toplanan Türk Tıp
Dizini Komitesi ulusal süreli yayınlarımızın bilimsel akademik normlara ulaşması için
uğraş verdi, kalp ve heves kırmadan, yol göstermeye, yön vermeye çalıştı.. Her yıl
dinamik bir şekilde uygulanan “dizinlenme kriterleri” sayesinde dergilerimiz yirmi yıl
öncesine göre biçimsel ve içerik olarak daha kaliteli hale geldi.
Bunca olumlu gelişmeye karşın ulusal süreli yayıncılığımız hala sorunlarla
boğuşuyor, bilim dünyamızda hak ettiği yeri ve önemi bulamıyor. Hergün bir
etikdışılık olgusuna tanık oluyoruz. İşte geçen yıl 75 dergimiz ISI dizinlerinde yer
alıyorken bugün 70’e gerilemişliğimiz.
Akademisyen olma hayalindeki biliminsanını yabancı dizinlerde yer alan dergilerde
yazı yayınlatma zorlamasına iten nedenler, doğaldırki bu büyük pastadan pay alma
heveslilerinin de iştahlarını kabartıyor. Sonuç etik dışı yollardan yazı yayınlamayayınlatma ile çeşitli sahtecilik olguları ve dergilerdeki kendine atıf çabaları.
İşte 2013 Türkiye’sinde yayıncılığın önündeki sıkıntılı konular… Ancak her şeye karşın
sizlerin desteği ve Çağdaş Türkiye özleminin yaratıcısı Ulu önderimizin yol göstericiliği
ile tüm sorunları çözmeye olan inancımızı da yineliyoruz.
Yayıncılığın ekonomik boyutu temasıyla gerçekleştireceğimiz Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 11. Ulusal Sempozyumunun sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunması ve Sempozyumun başarılı geçmesi dileğiyle tüm emeği geçenlere ve siz katılımcılara saygılarımı sunuyorum.
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