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Açılış Konuşmaları

Bilimsel süreli yayınlar bilim insanlarının çalışmalarını aktardıkları, çalışma yöntemlerini tam
açıklığı ile belirterek tekrarlanabilir veya doğruluğu denetlenebilir konumda sundukları
iletişim araçlarıdır.
Bilimsel süreli yayınlar, bilimin ve iletişim araçlarının gelişimi oranında değişim göstermişlerdir.
Önceleri yılda bir kez veya iki kez basılı olarak hedef okuyucusuna ulaşan süreli yayınlar,
daha sonra hem yayım sıklığını arttırmış hem de bilimsel yazı şeklini geliştirerek gelişimini
sürdürmüştür. Bu konuda yaşanan gelişmeler tartışmasız olumlu gelişmelerdir.
Süreli yayınlar daha sonraları yaşanan gelişmeleri de yeterli saymayıp dünya çapında ortak
yayın formatları geliştirmeye çalışmışlar ve bunlar için toplantılar düzenleyerek kılavuz
veya yönergeler hazırlamışlardır. Tüm bu çalışmalar ve gelişmeler, konusu açısından
da dinamizmi içinde barındıran sağlık alanındaki süreli yayınlarda da gözlenmiştir.
Ülkemiz süreli yayıncılığı da dünyadaki gelişmelerden payını almış ve genel bir
bakış ile örneğin toplam yayın sayısı artışı ve dünya sıralamasındaki yeri açısından
değerlendirildiğinde oldukça önemli gelişme kaydetmiştir. Yine bugün itibarıyla 56
süreli yayınımızın SCI-E de dizinleniyor oluşu önceki yılları düşününce oldukça önemli
bir başarıdır. Bu başarıda dergilerimizin yönetim kadroları ile danışman ve yazarlarının
payları ötesinde TÜBİTAK ULAKBİM ve onaltı yıldır gönüllülük esası ile çalışmalar
yapan Türk Tıp Dizini Komitesinin çalışmalarının katkısı da yadsınmaz bir gerçektir.
Ancak tüm bu başarıların yanında ülkemiz sağlık süreli yayıncılığında aşmamız gereken sorunların
varlığı da unutulmamalıdır. Yayın sayısı artışı yanında giderek yayınlarımızın ve dergilerimizin
etki değerlerinin düşmesi, uluslararası dizinlerdeki süreli yayınlarımızın kalıcı olamaması gibi
konularda uzun soluklu çabalara ve farklı yapılanmalara gerek duyulduğunu değerlendirmeliyiz.
Uzun soluklu çalışmalar yanında olabildiğince ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarımız
da bulunmaktadır. Etik kurullar konusunda son yıllarda yaşanan sorunlar ülkemiz bilimsel
araştırmaları açısından önemli sorunları getirmiştir. Yine bir başka konu da ülkemizin önemli
bir eksikliği de Ulusal Atıf Dizini çalışmalarının sonuçlandırılması gereğidir.
Eksikliklerimiz bulunsa da ülkemiz sağlık süreli yayıncılığına katkıda bulunan tüm bilim
insanlarına teşekkür ve saygılarımızı iletiyoruz…
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