TÜRK TIP DÝZÝNÝ

Açýlýþ Konuþmalarý

Önümüze açýlan ufukta saðlýk bilimleri dergilerinin elektronik dergi konumuna
geçmelerine katkýda bulunmak, önemli bir görevdir. Böylece dergiler, kolay eriþilebilir,
çabuk ve eksiksiz taranabilir olacak, yazýlarýnýn içeriði tartýþma platformlarýna hýzla
taþýnabilir duruma gelecek, okuyucu derhal geri bildirimde bulunabilecek, güncel

Sayýn Baþkan, deðerli yöneticiler, sayýn editörler ve konuklar,
Ülkemizde yayýnlanan ilk týp dergisi, 1849'da yayýnlanmaya baþlayan “Vekayi-i
Týbbiye”dir. O baþlangýçtan bu yana, 150 yýldan fazla zaman geçti. Türk Týp Dizini'nin
koþullarýný saðlayýp da dizine giren Týp dergisi sayýsý, 100'ü bir hayli aþtý.

alýntýlar artacak ve sonuçta Türk týbbý, dünya literatürüne olan katkýlarýný olaðanüstü bir
yoðunlukta arttýracaktýr. Tabii ayný baðlamda, editörlük süreçleri de kýsalacak, basým ve
daðýtým masraflarý büyük ölçüde azalacak ve saðlýk bilimleri dergiciliðinin en önemli
finansal darboðazlarýna ciddi çareler bulunmuþ olacaktýr.

Geliþmelerin 1 asýrdan çok daha fazla bir zamaný, klasik, yani salt kaðýt üzerinde baskýyla
yaygýnlaþtýrýlan dergicilikle geçti. Þimdi elektronik yayýncýlýða dönüþüm baþladý. Zaten
oldukça hýzlý bir evrim içerisinde, oluþan bir teknoloji devriminin tanýklarý oluyoruz.
Her alanda büyük bir bilgi patlamasý sözkonusudur. Ancak, insan saðlýðý sözkonusu

TÜBÝTAK-ULAKBÝM Türk Týp Dizini Kurulu tarafýndan düzenlenen Saðlýk Bilimleri
Süreli Yayýncýlýk Sempozyumlarý'dan bu üçüncüsünün de, öncekiler gibi Türkiye için
baþarýlý ve verimli geçmesini diliyor, saygýlarýmý sunuyorum.

olduðunda, hacmi çok büyük bir hâle gelmiþ, güncel deðere sahip olan bilgiye eriþimin,
izlenebilirliðini korumasý bir yana, çok hýzlý yapýlabilmesi de önemli bilimsel iletiþim
hedeflerinden birisi haline gelmiþtir..
Diðer taraftan, bu hedefe ulaþma yönündeki çabalarýn gereksindirdiði yeni altyapý, hem
standardlar getirilmesini gerekli kýldýðý ve hem de sayýlarý büyük ölçüde artmýþ bulunan
týp dergileri arasýndaki “nitelikli olma” rekabetini teþvik ettiði için, ayný zamanda Týp
süreli yayýnlarýnýn kalitelerinin de hýzla yükselmesinde en önemli etmenlerden birisi
olmuþtur.
Bu açýdan TÜBÝTAK, üzerine düþen geniþ kapsamlý uzmanlýk görevini baþarýyla yerine
getirmektedir. TÜBÝTAK-ULAKBÝM Müdürlüðü, ülkemizde saðlýk bilimleri alanýnda
üretilen bilimsel bilginin araþtýrmacýlara yeterince kapsamlý ve hýzlý bir þekilde
iletilebilmesini saðlamak amacýyla “veritabanlarý geliþtirme” çabalarýna devam
etmektedir. “Türk Týp Dizini Kurulu” bu geliþmenin hem yöneticiliðini ve hem de
deneticiliðini yaparken, dergilerin, düzenli aralýklarla yayýnlanýr duruma gelmelerini,
yayýncýlýktaki yeni geliþmeleri bünyelerinde baþarýyla uygulayabilecek bir yapýya sahip
olmalarýný ve dergilerdeki hakemlik ve editörlük sistemlerinin iyi ve etkin iþlemesini
saðlamaktadýr.
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