Editorial

Editör’den

Dear colleagues,

Sayın Meslektaşlarım,

Our journal is proceeding on its way and consistently achieving more success. We have been issuing
our journals regularly and publishing higher quality articles in every issue. With the current issue, we
have begun a new period. From now on, all articles
published in our journal will be translated into English by a professional team and will be displayed in
English and Turkish in our web site. For this purpose,
we created a team led by Professor Sibel Velioğlu,
which includes Özden Kamışlı, Demet Kınay, Hakan
Kaleağasıoğlu and Ebru Apaydın, to control the
quality of articles and the appropriateness of their
medical terminology after they are translated. We
would like to thank them since they are volunteering
for this self-sacrificing work. Our grateful thanks also
go to the Abdi İbrahim company, which has never
denied its unconditional support to our journal. We
aim to make our journal’s articles that are visible in
the ISI Web of Science Index created by Thomson
Reuters to be read by greater audiences and thus increase the possibility of them being cited.

Dergimiz istikrarlı bir şekilde başarılarını artırarak yoluna devam etmektedir. Düzenli bir şekilde sayılarımızı çıkartıyoruz ve giderek daha nitelikli makaleler yayınlıyoruz. Bu sayımızla birlikte yeni bir dönem daha
başlatmış olduk. Bundan böyle dergimizde yayınlanan tüm makaleler, profesyonel bir ekip tarafından
İngilizce diline tercüme edilecek ve web sitemizde İngilizce ve Türkçe olarak yer alacak. Bu amaçla kurduğumuz ekip, Prof. Dr. Sibel Velioğlu moderatörlüğünde Özden Kamışlı, Demet Kınay, Hakan Kaleağasıoğlu,
Ebru Apaydın, makalelerin İngilizce’ye çevrildikten
sonra niteliğini ve Tıp diline uygunluğunu denetleyecekler. Bu özverili çalışmaya gönüllü olmalarından
dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Koşulsuz desteklerini dergimizden hiç esirgemeyen Abdi İbrahim firmasına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu çalışmadan
amacımız, Thomson Reuters tarafından oluşturulan
ISI Web of Science indeksinde görünür olan dergimiz
makalelerinin daha geniş kitlelerce okunur olmalarını
sağlamak ve bu şekilde kaynak gösterilme olasılığımızı artırmaktır.

The methodology of positive science in medicine,
which is our business, and science fields guide us
to understand the world and the universe. Teaching
the philosophy of science to young people should
be our primary task. This education should be provided even in high-school, be prioritized in medical
education, and we should view life from this perspective. When planning a thesis, we should first determine the correct method for the study. Method is
everything. Principles are important.

Dünyayı ve evreni anlamamızda, bilimde ve ilgili olduğumuz tıp alanında pozitif bilimin metodolojisi
bize yol göstermektedir. Gençlere bilim felsefesini
öğretebilmek her şeyden önce görevimiz olmalıdır.
Lise eğitiminde dahi olması gereken bu eğitim, tıp
eğitiminde de öncelikli bir meselemiz olarak kalmalı
ve hayata bakışımız bu gözlükle olmalıdır. Tez planlarken, yapılması planlanan çalışmada önce metodu doğru saptamalıyız. Yöntem her şeydir. İlkeler
önemlidir.

I wish you all successful and healthy days.

Başarılı ve sağlıklı günler dilerim.
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