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Açýlýþ Konuþmalarý

Türkiye adresli yayýnlarýmýzýn dünya sýralamasýnda yirminciliðe yükselmesi ne kadar
olumlu gibi görünse de, Dünya bilimindeki payýmýzýn daha alt sýralarda olmasý ve
yayýnlarýmýzýn daha düþük etki deðerli dergilerde yayýnlanýyor olmasý da o denli
Saðlýk Bilimlerinde Süreli yayýncýlýk üçüncü ulusal sempozyumun deðerli katýlýmcýlarý,
Saðlýk Yayýncýlýðýna katký yapan deðerli dostlar, hoþ geldiniz, onur verdiniz, bizleri
yüreklendirdiniz. Sizleri Türk Týp Dizini Kurulu adýna saygýyla selamlýyorum.

düþündürücü olmalýdýr.
Ülkemiz birçok konuda olduðu gibi süreli yayýncýlýðýmýzda da bir yol ayrýmýna doðru
ilerlemektedir. Giderek güzel Türkçe'mizden ve Türkçe dergilerimizden uzaklaþtýðýmýzý

Ülkemiz açýsýndan yüzelli altý yýl önce “ vekayi týbbiye “ ile baþlayan saðlýk yayýncýlýðý,

ve 1980 sonrasý süreli yayýn sayýsýndaki artýþ gibi, son yýllarda da yazý bulamama

Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda sadece üç týp dergisi ile devam ederken 2004 yýlýnýn

nedeniyle yayýn sayýsýnda azalýþ görüleceðini söylemek yanlýþ olmasa gerektir.

sonunda aktif olarak yayýnlanan saðlýk bilimi dergisi sayýsý 360 'a ulaþmýþtýr.

Toplantýnýn düzenleyicisi olan Türk Týp Dizini Kurulu on bir yýldýr gönüllülük

Önceleri genel týp dergileri yayýn yaþamýnda yer alýrken, saðlýk biliminin geliþimi

temelinde sürdürdüðü özverili çalýþmalarý ile süreli yayýncýlýðýmýzýn ve ülkemiz

doðrultusunda dal dergiciliði geliþti, hatta alt dal dergileri görülmeye baþladý.

araþtýrmacýlarýnýn çalýþmalarýnýn veri tabanýna aktarýlmasý konusunda önemli adýmlar

Günümüzde ise uç konularda bile süreli yayýn bulmak olasýdýr. Ülkemizin bilim

atmýþtýr. Önceki yýllarda süreli yayýnlarýmýzý daha çok þekilsel temelde

politikalarý doðrultusunda süreli yayýnlarýmýz da farklýlaþmýþtýr. Yüksek Öðretim

deðerlendirebiliyorken artýk nitelik ve bilimsel içerik konusunda deðerlendirmeler

Kurulunun ilk yýllarýnda yayýn sayýsý önemli bulununca dergilerimiz akademik

yapabilme noktasýna gelmiþtir. Bir süre önce çalýþmalarýný baþlattýðýmýz süreli

yükseltilme araçlarýna dönüþerek adaylarýn akademik yükseltilme planlarýnýn arenasý

yayýnlarýmýzýn etki deðerlerini ve Ulusal atýf sýralamasýný bu amaçla deðerlendiriyoruz.

konumuna gelmiþlerdir. Süreli yayýn sayýsýnda patlama gözlenirken, bu dönemde

Ancak çalýþmalarýmýzýn sonuçlarýný size bu sempozyumda ulaþtýramasak ta gelecek yýl

ülkemizin saðlýk yayýnlarý da büyük sayýlara ulaþmýþtýr. Ancak bu patlama ile beraber

için umutlarýmýzý sürdürüyoruz.

yayýnlarýmýzýn niteliklerinin de ayný þekilde yükseldiðini söylemek ise olanaklý deðildir.

Saðlýk bilimlerinde süreli yayýncýlýk ile ilgili olarak ilki 30 eylül 1991 de Cerrahpaþa Týp

Ama bu konuda olumsuz düþünsek de geliþen teknolojinin süreli yayýnlarýmýza olumlu

Fakültesinde baþlayarak gerçekleþtirilen toplantýlar dizilerinin hemen hepsinde yer alan

yansýdýðýný ise hemen belirtmeliyiz. Artýk görsel anlamda kaliteli dergiler basýlmakta ve

Türk Týp dizini kurulu ve üyelerimiz sizlerin destek ve katkýlarý ile Saðlýk Bilimlerinde
Süreli Yayýncýlýk toplantýlarýný sürdürmek düþüncesindedirler. Bu yýl ise iki günlük ve

birçoðu da sanal ortamda da okuyucusuna ulaþabilmektedir.

yoðun bir program ile karþýnýzdayýz.
Son yýllarda ise yine Üniversiteler arasý kurulun yabancý yayýný öne çýkaran kararlarý
sonrasý süreli yayýncýlýðýmýz daha farklý bir konuma doðru sürüklenmektedir. Artýk tüm

Sempozyumun hepimize eðitici, yönlendirici ve geleceðe daha umutla bakmamýzý

yazýlarýmýz önce ülke dýþýnda görücüye çýkmakta ve daha sonra ülkemiz yayýnlarýna

saðlayacak þekilde gerçekleþeceðini umuyor gerçekleþmesinde katkýlarý olanlara

ulaþmaktadýr. Ancak hemen belirtilecek nokta yayýnlarýmýz giderek etki deðerleri düþük

teþekkürlerimi ve siz katýlýmcýlara da saygýlarýmý sunuyorum.

dergilere yönlenmekte ve daha az sayýda atýf almaktadýrlar.
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