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AMAÇ: Dinamik bir coğrafyada yaşıyoruz. Hemen her türlü potansiyelin yaşamı toplu olarak
tehdit edebildiği bu coğrafyada, olası afet dinamikleri ile mücadele edebilmenin yolu bilimden geçiyor. Yaşamla ilişkisini bilimsel gerçeklik üzerine kuramayan toplumlar afet dinamikleri
karşısında bilgi çağının gücünü kullanmaktan yoksun kalırlar.Çözüm, yaşamın kendisinden alınan dersler üzerine kuruludur. Bilimin rehberliğine zemin oluşturma amacı ile yayın
hayatına atılan “Ulusal Afet Dergisi”, yurtiçi ve yurtdışı platformlarda afetle mücadelenin bilimsel, akılcı, kanıta ve alınan derslere dayalı çalışmalar ile gerçekleştirilebileceği inancına sahip
her meslekten bilim adamının; afet ile ilgili çalışmalarını paylaşabileceği bilimsel bir iletişim
organı olarak dizayn edilmiştir. Bu çalışmada ulusal afet dergisi hakkında okuyucuya bilgi vermek amaçlanmıştır.
YÖNTEM  GEREÇ : Üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı yayımlanması planlanan “Ulusal
Afet Dergisi” TÜBİTAK ulusal veri tabanında kayıtlı Türk Tıp; Sosyal Bilimler; Mühendislik ve
Temel Bilimler ile Tarım, Veterinerlik ve Biyoloji Bilimleri Dizini konu kapsamlarında yayın kabul
etmektedir. Afet kapsamındaki tüm süreçler ile ilgili olmak üzere orijinal araştırma sonuç ve
raporlarını, alan çalışmalarını, klinik çalışmalarını, deneysel ve laboratuvar çalışmalarını, olgu
sunumlarını, inceleme yazılarını, teknik katkıları, afet bilimindeki gelişmelere ait eğitimsel
ve öğretsel çalışmalarını, elde edilen dersleri ve derleme türündeki bilimsel makaleleri
yayınlamaktadır.
BULGULAR: 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi anısına 17 Ağustos 2006 tarihinde yayın
hayatına başlayan Ulusal Afet Dergisi ülkemizde yayınlanan diğer ulusal dergilerin çoğunun
uzun süredir yaşadığı sorunları yaşayarak yayın hayatına atılmıştır. Ekonomik yetersizlik, Türkçe
yayın azlığı, yayınlarda Türkiye Türkçe sinin düzgün kullanılmaması, istatistiksel çalışmaların
yeterince düzgün olmaması, hakem yeterlilik standardizasyonunda sorun, okuyucu kalitesinde belirsizlik, hedef kitleye ulaşamama, konusunda yerli yayın bulmakta güçlük gibi sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır.
TARTIŞMA: Ülkemizde yerel kaynaklı bilimsel dergilerin belli kriterleri taşımak kaydıyla devlet tarafından ekonomik desteklenmesi, akademik yükselmelerde yerli dergilerde yayınlanan
yayınların da puanlamaya katılması, afetin ülkemizde bir bilim dalı haline getirilmesi ve bu
alanda bilimsel yayınların teşvik edilmesi, bilimsel dergilere verilen reklamların vergiden muaf
tutulması gibi önlemler yerli bilimsel dergi sorunlarının aşımında büyük katkı sağlayacaktır.
SONUÇ: Yayınını, sosyal ve kurumsal sorumluluk anlayışı gereği Gülhaneliler Sağlık Eğitim
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, GESDAV’ ın gerçekleştirdiği Ulusal Afet Dergisi, ülkemizdeki bilimsel çalışmalar var oldukça yaşamayı ilke edinmiştir.
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