Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›

De¤erli editörler, dan›ﬂmanlar, yazarlar, yay›nc›lar, yöneticiler ve kat›l›mc›lar,
Yo¤unlu¤unu Türkiye’de Sa¤l›k bilimleri alan›nda yay›nc›l›¤›n mutfa¤›na ve eti¤ine
yönlendirdi¤imiz, Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli Yay›nc›l›k 2. Ulusal Sempozyumuna hoﬂ
geldiniz. Onur verdiniz.
Sizleri TÜRK TIP D‹Z‹N‹ Kurulu ad›na sayg›yla selâml›yorum.
Türk T›p Dizini Kurulu 10 y›ldan bu yana ülkemiz yay›nc›l›¤›n› karﬂ›l›ks›z destek amac›yla
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Tamamen gönüllülük temeline dayal› çal›ﬂmalar› 1993 y›l›ndan beri
Türk T›p Dizini olarak sizlere ve Türk biliminsanlar›na ulaﬂ›yor. Önceleri bas›l› olarak ulaﬂan
dizin art›k sanal ortamda kullan›c›s›n› bekliyor.
Bugünü de¤erlendirmek için çok de¤il, on y›l kadar öncesine bakt›¤›m›zda yazar›, dan›ﬂman›
editörü ayn› kiﬂi olan yay›nlardan günün biçimsel ve içerik olarak kaliteli ve yaklaﬂ›k say›ca
on kadar› “Index Medicus” ta da dizinlenen dergilerine ulaﬂt›k. Ancak bu sürece kolay
gelinmedi. Bu güne kadar, ödünsüz uygulad›¤›m›z kriterler nedeniyle ço¤u dergiden sitem
ald›k, k›rg›nl›k gördük, eleﬂtirildik. Ancak yolumuz do¤ruydu ve dün bizi eleﬂtirenler, bugün
dizinimize al›nma u¤raﬂ›s› içindeler.
Evet bugünlere kolay ulaﬂmad›k; dile kolay, tam on y›ld›r her ay toplanan Türk T›p Dizini
Kurulu ulusal süreli yay›nlar›m›z›n bilimsel akademik normlara ulaﬂmas› için u¤raﬂ verdi,
kalb ve heves k›rmadan, yol göstermeye, yön vermeye çal›ﬂt›.. Her y›l dinamik bir ﬂekilde
uygulanan “dizinlenme kriterleri” sayesinde dergilerimiz on y›l öncesine göre biçimsel ve
içerik olarak daha kaliteli hale geldi. Sizlerin destek ve kat›l›mlar›n›z sayesinde bu baﬂar›lara
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ulaﬂt›¤›m›z› düﬂünüyor ve deste¤iniz sürdü¤ü sürece daha yap›lacak çok iﬂimiz oldu¤una
inan›yoruz.
Gururluyuz, çünkü on y›ld›r gönüllülük temelinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar sonuçlar›n› vermeye
baﬂlam›ﬂt›r. Ancak dikensiz gül bahçesinde bulunmad›¤›m›z› da biliyoruz. Yüksek Ö¤retim
Kurulu’nun ulusal yay›nlar› hiçe alan, akademik puanlamalarda aﬂa¤›lara çeken kararlar›n›n
ulusal yay›nc›l›¤› kan kayb›na u¤rataca¤›n› biliyoruz.
Umutluyuz, yeniden yap›lanmakta olan Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun ulusal süreli
yay›nlar›m›z› hak etti¤i konuma getirece¤ini düﬂünüyoruz.
Bu salonda 2003 y›l›, Mart ay›nda ilkini gerçekleﬂtirdi¤imiz Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli
Yay›nc›l›k Ulusal Sempozyumu’nun olumlu izlenimleri sonucu bugün ikincisini yap›yoruz.
Sempozyumun hepimize e¤itici, yönlendirici ve gelece¤e do¤ru daha hevesle bakmam›z›
sa¤layacak düﬂüncelerle sonlanan ve bir yer de de beklentileriniz do¤rultusunda baﬂar›l›
geçmesini diliyor, sayg›lar sunuyorum.

viii

