
Değerli meslektaşlarımız,

UGH 2004' de bir kez daha Türk gastroenteroloji-
si Antalya'da buluşuyor. Akademik Gastroentero-
loji Dergisi de artık üçüncü yaşını kutlama tela-
şında. Bir çok eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Za-
man zaman istemeden hatalar yapıyoruz, bir kıs-
mını geç de olsa biz farkediyoruz, bir kısımını da
sizler hatırlatıyorsunuz. Dergiye gösterilen ilgi,
gönderdiğiniz yazılardan ve kaliteden de anlaşı-
lacağı üzere omuzlarımıza düşen görevi daha da
ağırlaştırmakta, ama bir o kadar da bizleri onur-
landırmaktadır. UGH 2004’de sunduğunuz bildi-
rileri tam metin şeklinde Akademik Gastroentero-
loji Dergisi'nde görmek ve yıllar boyunca sürekli
tartışma ortamında tutmak bizim en büyük arzu-
muz ve bir görevimizdir de. Büyük emeklerle ha-
zırlanan "bildirilerin" tam anlamı ile "yazıya"
dönüşmesi akademik gastroenteroloji yaşantımı-
za büyük zenginlik katacaktır. Gönderilen yazıla-
rın en kısa sürede hakemlere gönderilerek değer-
lendirileceğinden emin olabilirsiniz. Genç akade-
misyenlerden kurulu "hakemlerimize" de bu yaş
günümüzde teşekkürlerimizi sunuyoruz, önemli
ölçüde mesailerini "camiamıza" harcadıklarının
bilincindeyiz, sağolsunlar!. Özgün görüntüler bö-
lümümüzde sizlerin gönderdiği ilginç görsel su-
nular büyük ilgi ile izleniyor, lütfen buraya her
türlü "özgün" endoskopi, radyoloji, patoloji ben-
zeri görüntülerinizi göndermeye devam ediniz.
Bu bölüme Erkan PARLAK büyük özveri ile katkı-
larını sürdürüyor.

Daha önce dergimizde kısaca duyurusu yapılan
"SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK-
2004" 2. ULUSAL SEMPOZYUMU' 28 mayıs 2004
günü Ankara'da TÜBİTAK salonlarında gerçekleş-
tirildi. Feza Gürsey salonunda gerçekleşen toplan-
tıya 300'e yakın süreli yayın ilgilisi katılımlarıyla
destek oldular. Dergimiz de burada temsil edildi.
Sempozyum artık kurumsallaşan "TÜRK TIP DİZİ-
Nİ"nin ülkemiz sağlık süreli yayıncılığına katkıla-
rının da göz önüne getirildiği bir toplantı olarak
başladı ve daha sonra özellikle yayın dili olarak
Türkçe'nin kullanımı ve diğer yayıncılıkla ilgili
panellerle devam etti. ULAKBİM Türk Tıp Dizini
adına kurul başkanı sayın Doç. Dr. Orhan YIL-
MAZ (orhan@kbb-bbc.org) sempozyum sonuç bil-
dirgesini yayınlamamız ve tartışmaya açmamız
konusunda diğer tıp dergileri ile birlikte bizden de
rica etmektedir. Arka sayfada bu bildirgeyi sizlere
sunuyoruz, konunun önemi nedeni ile katkıları-
nızı esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz.
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1. Akademik yükseltmelerde ticari bir kuruluş olan SCI

(Science Citation Index)’deki yabanc› dergilerin, Üni-

versiteleraras› Kurulca esas almas› ve ön plana ç›kar-

mas› nedeniyle, Sağl›k Bilimlerinde Ulusal Yay›nc›l›-

ğ›m›z› daha zor günler beklemektedir. Türkiye’de ya-

y›nlanan araşt›rma dergilerimize gönderilen makale

başvurular› giderek azalmaktad›r. 

2. Üniversiteleraras› kurul akademik yükseltme ölçütleri

içinde yer alan "yabanc› tarama dizinlerine giren

dergiler" tan›m›na "yabanc› tarama dizinlerine giren

yerli ve yabanc› dergiler " şeklinde farkl›l›k getirilme-

si bu dergilerin başar›lar›n›n değerlendirilmesi olarak

düşünülmelidir.

3. T›p, Diş hekimliği, Eczac›l›k, Hemşirelik, Hastane yö-

neticiliği, T›bbi teknisyenlik gibi Sağl›k Bilimleri ala-

n›ndaki ulusal yay›nlar›m›z›n bilimsel ve akademik öl-

çütlerle seçilerek dizinlendiği TÜBİTAK/ ULAKBİM

"Türk T›p Dizini" 1994’den başlayarak ciddi bir dü-

zenleme getirmiştir. Bu nedenle " Türk T›p Dizini’ne

al›nan " dergiler, Sağl›k Bakanl›ğ›n›n 2002 y›l›nda

oluşturduğu T›pta Uzmanl›k Tüzüğünde yer alan yan

dal uzmanl›ğ› başvurular›nda belirlenen ölçütler içinde

yer aldğ› gibi, Üniversiteleraras› Kurul akademik

yükseltmeler yönergesinde de ayr›cal›kl› olarak yer

almal›d›r. 

4. Üniversitelerimizin akademik yükseltme ölçütlerinde

" Türk T›p Dizini’ne al›nma " mutlaka ayr›cal›kl› ola-

rak puanlanmal›d›r. Ayr›ca, hiç zaman kaybetmeden

"ulusal bir at›f dizinlemesi" de gerçekleştirilmelidir.

Ancak esas olan›n at›f say›s›ndan çok gerçek anlamda

keşif, buluş ve yenilikler getiren bilimsel gözlem ve

araşt›rmalar›n Türkiye içinde yap›lmas›d›r. 

5. Ulusal Süreli Yay›nlar›m›zda bir ulusun düşüncelerini

gerçek anlamda yans›tan, yaşayan Türkçe’mizin kulla-

n›lmas›na özen gösterilmelidir. Sağl›k bilimlerinde

kullan›lan dil halktan kopuk ve anlaş›lmaz olmamal›-

d›r. 

6. Ulusal Sağl›k bilimlerinin bilimsel toplant›lar›nda

Türkiye Bilimler Akademisinin (TUBA) ve değişik

üniversiteler gibi çok say›da bilimsel araşt›rma kurulu-

şunun öncülük ettiği gibi Türkçe’nin kullan›lmas› ve

terminolojik birlik sağlanmas› yönünde çaba gösteril-

melidir. 

7. Ülkemizde yabanc› dilde bas›lan süreli yay›nlar›m›zda

Türkçe’ye öz olarak da olsa yer verilmelidir.

8. Ülkemizde adlar› var olan ancak denetim ve yapt›r›m-

lar› konusunda çal›şmalar›n› bilemediğimiz; "etik ku-

rullar" uygulamalar›n› tarafs›z ve ödünsüz yapmalar›

ve tüm akademik kurullarda ve süreli yay›nlarda etkin

liklerini göstermeleri sağlanmal›d›r. 

9. Ulusal süreli yay›nlar›m›zda Dünya Sağl›k Editörleri

Birliğinin önerdiği "Biyomedikal dergilere gönderile-

cek yaz›larda uyulmas› gereken kurallar" göz önünde

bulundurulmal›d›r (http://www.icmje.org).

10. Çağdaş bilgi teknolojileri editörlük ve dergi işlemle-

rinde kullan›lmal› ve okuyucusuna ulaşmas›nda da ek

olarak ULAKBİM ağ hizmetlerinden yararlan›lmal›-

d›r. 

11. Sempozyum çal›şmalar› doğrultusunda kat›l›mc›lara

Aral›k 2004 ve Nisan 2005 aylar›nda eşitsel ve bilim-

sel oturumlar›n gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 
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