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Açılış Konuşmaları

Sayın Dergi Editörleri ve Değerli Konuklar,
Çağımızda en hızlı gelişen bilim alanlarından biri de hiç şüphesiz, Sağlık Bilimleridir. Çünkü
“Tıp” sürekli değişim içindedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, bilim ve teknoloji ile
sosyo-ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin bilincine daha iyi varan ülkeler, gayrisafi milli
hasılalarından bilimsel araştırmalara gittikçe büyüyen paylar ayırmış ve bunun sonucu olarak bilgi/belge sayısı hızla çoğalmıştır. Özellikle kalkınmış ülkeler, ancak sağlıklı bir toplumla
gelişme ve refah düzeyine ulaşabileceğinin bilincine vararak, gerek bireylerin daha sağlıklı
kılınmaları, gerekse hastaların daha iyi bakım görmelerinin, ancak doğru ve eksiksiz bilgilerine gereken yerde ve gereken zamanda erişebilmesi ile mümkün olacağına inanmaktadırlar.
Bunun için de gelişmiş ülkeler ar-ge bütçelerinden sağlık bilimleri alanına verdikleri parasal
katkının yanı sıra, sektörün en ileri düzeyde teknolojiyi kullanabilmeleri için gerekli bütün
destekleri sağlamaktadır.
Bunun sonucunda, sağlık bilimlerinde sürekli araştırmalar, yeni buluşlar ve koşullara uygun
olarak değişen yöntemler, Tıp alanı kadar, tıp enformasyonunun da diğer dallara göre daha
etkin ve hızlı gelişmesine neden olmuştur. Günümüzde Dünya Hekimler Birliği (World Association WMA) tarafından hazırlanan “Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası”nda ilk sırada “Hekimlik mesleği her zaman en üst düzeyde sürdürülmelidir” ilkesi yatmaktadır. Bunun yanı sıra
1987’de de Madrid’de hazırlanan Rancho Mirage Tıp Eğitimi Bildirgesi, tıp eğitiminin en üst
düzeyde öğrenme ve araştırma ortamlarını içermesi ve üstün akademik özelliklere sahip tıp
fakültelerinde verilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu da gelişmiş ülkelerde kalite ve niteliğin
yükseltilmesi açısından, sağlık bilgi stratejilerini saptayarak konulan hedefler doğrultusunda
politikalar geliştirilmesini sağlamakta ve böylelikle ülkeleri sağlık yatırımlarını planlamaya yöneltmektedir.
Bilimsel araştırma sonuçlarının bilim insanları arasındaki iletişimini ve paylaşımını sağlayabilmek için, kuşkusuz bunların yayınlanması gerekmektedir. Yayınlanma yetmemektedir ayrıca,
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bunların belli standartlar çerçevesinde düzenlenerek erişime sunulması lazımdır. Son yıllarda Türkiye’de “bilimsel yayıncılık” anlayışı, TÜBİTAK ULAKBİM Veri Kurullarının çalışmaları ile
yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Bugün bir çok dergimiz elektronik ortamda yayınlanabilmekte
ve ULAKBİM’in yapmışolduğu çalışmalarla, ülkemizden 55 dergi ISI WOS indekslerine bu yıl
içinde girmiştir.
Bu başarı süreli yayıncılığa nitelik ve kalite açısından ivme kazandıran Kurulların verimli çalışmaları sayesindedir. Ayrıca ULAKBİM Kurullarının diğer bir katkısı da hakemlik, editörlük ve
etik konularındaki sorunların üstesinden gelme çabalarıdır.
Üniversitemizde düzenlenen ULUSAL AKADEMİK YAYINCILIK 2008 toplantısının hepimize eğitici, yönlendirici olmasını ve gelecek için mesleki umutlarımızı, gerçeğe dönüştürmesini diliyor, sempozyumun gerçekleşmesindeki katkıları için TÜBİTAK ULAKBİM’e teşekkür ediyor ve
siz katılımcılara saygılarımı sunuyorum.
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