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Açılış Konuşmaları

Değerli sağlık yayıncılığı dostları
Ulusal süreli yayıncılığımızın kan kaybettiği ve giderek daha fazla zorlandığı bugünlerde Sağlık Bilimlerinde Ulusal Süreli Yayıncılık sempozyumu düzenlemek en hafif deyimiyle cesur bir
girişim olarak algılanmak gerekir.
Gerçekten de akademik yükseltme zorlamasıyla ve uluslar arası dizinlere giren süreli yayınlarda yazı yayınlatma baskısıyla karşı karşıya olan ülkemiz bilim insanları, süreli yayınlarının
niteliklerini yükselterek yabancı dizinlere girmek yerine kolayını yapıp yabancı süreli yayınlara
yazı gönderme yolunu seçmektedirler. Bunun doğal sonucu olarak ülkemizin yayın sayısı artış
göstermektedir. Bu nedenle ülke sıralamamız yirmilerden de yukarıya tırmanmaktadır. Böyle
bir gelişmeyi hafife almak olanaksız gibi görülse de madalyonun diğer yüzü hiç de parlak
değildir. Bilinen baskılar sonucu üretilen çalışmaların kaynak gösterimi giderek düşmekte ve
ülkemiz yayınlarının etkinliği azalmaktadır.
Bunda kuşkusuz ki yayın etiği konusunda karar ve yetki mekanizmalarında varolan; etik kusurları veya faciaları hafife alma ya da gereğini yerine getirmeme gibi davranışların payı büyüktür. Bu konudaki daha büyük bir tehlike saptanmış etik dışılıkları görmezden gelmedir ki
bunun adı ancak bilime ve bilimsel düşünceye ihanet olabilir.
Yaklaşan tehlike giderek daha fazla etkin süreli yayın yönetiminin ülkemiz kaynaklı yazılara
kuşkuyla bakmasıdır.
Ancak böyle bir ortamda yapılacak iş “dergilerimizi dizinlerine almıyorlar, yazılarımızı da kabul
etmiyorlar” yakınmaları ile enerji yitimine neden olmak yerine süreli yayınlarımızın standardını yükselterek, etik kuralları ödünsüz uygulayarak, nitelikli süreli yayınlarımız ile uluslar arası
dizinlerde yer alarak ülkemiz yayın sayısını arttırmak ve Dilimize de sahip çıkarak Bilim dünyasında hak ettiğimiz sıralama ve düzeylerde olmaya çalışmak olmalıdır.
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TÜRK TIP DİZİNİ

Bunların gerçekleşmesi için “ yaşamda en büyük yol göstericinin bilim “olduğunu bize anlatan
önderimizin varlığı ne yazıktır ki yeterli olamamaktadır. Artık gerekli olan onun yolundan gitmek ve ülkemizi bilim yolunda, çağdaş gelişim yolunda tutmaktır.
Evet değerli dostlar; böyle bir ortamda süreli yayıncılık sempozyumu düzenlemek cesarettir
ve bu cesareti katılım ve desteğinizle sizler sağlamaktasınız.
Sağolunuz varolunuz ve bilim içinde olunuz..
Saygılarımızla…



