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Dergimizin yay›n organ› olan TÜRKDERM
“Deri Hastal›klar› ve Frengi Arflivi”nin amac›,
Türk dermatoloji bilim dünyas›na katk›da bulunacak etik kurallar çerçevesinde yap›lm›fl
araflt›rmalar›, orijinal ve/veya nadir olgu sunumlar›n›, e¤itici konumundaki hekimlerin haz›rlad›¤› sürekli e¤itime yönelik derlemeleri
yay›nlamakt›r. Otuz sekiz y›ld›r y›lda 4 kez olmak üzere düzenli bir biçimde üyelerine
ulaflmaktad›r. Bu uzun süreç içinde dergi
do¤al olarak baz› biçimsel de¤iflimlere u¤ram›fl ve bilimsel düzeyinin yükseltilmesi ad›na
yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bunlar›n sonucunda Türkderm flu anda Excerpta Medica
veri taban›na girmekte ve Elsevier Science,
Niwi Acquisition, Swets Subscription Infotrieve, Kessler Hancock gibi kurum ve servisler taraf›ndan sürekli izlenerek yay›n listesinde tutulmaktad›r. ayr›ca The National Library
of Medicine (ABD) ve Deutche Zentral Bibliotheque (Almanya) kütüphanelerinde sürekli
yay›n olarak yerini almakta ve ulafl›labilmektedir. Son y›llarda bu kurum ve servisler taraf›ndan, dergimizde yay›nlanan yaz›lar›n tam
metnine ulaflma istekleri gönderilmekte ve
bu istekler karfl›lanmaktad›r.
Türkderm, 1999’dan beri Tubitak-Ulakbim Türk
T›p Dizininde yer almaktad›r. Türk T›p Dizininde
yer almak, baz› yükümlülükleri de beraberinde
getirmifltir. Hakem de¤erlendirme sistemi çok
daha s›k› ve düzenli bir biçimde ifllemektedir.
Gönderilen 2 hakemden birisi taraf›ndan yay›nlanmaya de¤er bulunmayan bir yaz›, 3. bir hakeme gönderilmekte, bu hakemin görüflü göz
önüne al›narak yay›nlanma karar› verilmektedir.
Hakemlerin yapm›fl oldu¤u elefltiri ve öneriler,
yazar taraf›ndan düzeltildikten sonra hakemin iste¤i do¤rultusunda tekrar hakeme gönderilmekte veya direkt olarak yay›nlanmaktad›r. Bu iflleyifl
herhangi bir neden ile de¤ifltirilemez. Çünkü
Tubitak Türk T›p Dizini Oluflturma Komisyonu
taraf›ndan y›l içerisinde rastgele yöntemle seçilen birkaç makale, tüm hakem raporlar› ile birlikte denetlenebilir durumda olmak zorundad›r.
Öte yandan Türk T›p Dizininde yer almak, dergi-

deki araflt›rma makalelerinin say›s›n›n, toplam
makale say›s›n›n en az yüzde ellisi kadar olmas›n› gerektirmektedir. Bu kural nedeni ile dergiye
yay›nlanmak amac› ile ulaflt›r›lan olgu sunumlar›n›n say›s› fazla oldu¤unda, yay›nlanmalar› gecikmektedir. Tüm üyelerimizin bu tür gecikmelerin
iflleyiflten de¤il bu zorunluluktan kaynakland›¤›n›
anlay›flla karfl›layacaklar›n› düflünüyoruz.
Türkderm, üyelerinin çal›flmalar›n› yay›nlayarak
onlar›n akademik yükseltilmelerinde önemli bir
görev yüklenmektedir. Bu çal›flmalar›n içeri¤i kadar yay›nland›¤› dergilerin bilimsel düzeyinin de
göz önünde bulunduruldu¤unu biliyoruz. Bu aç›dan dergimiz, yukar›da sözünü etti¤imiz özellikleri
ile, y›llard›r editörlerinin gösterdi¤i çaba ve özenle ve sizlerin deste¤i ile flu anda ülkemizde akademik de¤erlendirmelerde, dermatoloji dergileri
aras›nda çok özel bir konuma sahiptir. Türkderm,
bugün süreklili¤i, köklü geçmifli, dermatoloji toplulu¤u için verdi¤i hizmetleri ve etkinli¤i ile önemli
bir noktadad›r. Öte yandan hakem kurulu en iyi
iflleyen, ulusal ve uluslararas› at›f flans› en yüksek
olan bir dermatoloji dergisidir.
Türkderm’in e¤itime yönelik “Sürekli E¤itim” bölümü, kaynaklara ulaflmakta güçlük çekebilen
pek çok üyemiz için önemli bir kaynakt›r. Bu nedenle özellikle bu bölüme gönderilen derlemelerin, güncel ve yenilikleri tan›tan özellikte olmas›
ve e¤itici konumundaki hekimlerimiz taraf›ndan
haz›rlanmas› büyük önem tafl›maktad›rl.
Türkderm ile ilgili görüfl ve elefltirilerinizin dergide mektup fleklinde yer almas›, okuyucular ve
dergi editörleri aras›nda iletiflimi sa¤layacak,
derginin amaç ve hedeflerini gelifltirmekte
önemli rol oynayacakt›r. Tüm üyelerimizin ilgi ve
katk›lar› Türkderm’i zenginlefltirecektir.
Dergimizin bafllang›c›ndan bu yana, bugün
ulaflt›¤› noktaya gelebilmesi için editör olarak
veya dernek yönetim kurulunda görev eme¤i
geçen, çaba sarfeden tüm meslektafllar›m›za
yönetim kurulu olarak teflekkür ederiz.
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