EDİTÖRDEN / EDITORIAL
Sayın Okurlarımız, Değerli Meslektaşlarımız,
Bildiğiniz gibi dergimiz Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği’nin bilimsel yayın organı olarak 2007 yılından
bu yana yayın hayatını sürdürmektedir. Bu tür dergiler için görece olarak kısa sayılabilecek bir süre içerisinde dergimiz,
ülkemiz dermatolojisinin bilimsel dünyasında kendisine bir yer edinmiş ve her sayısı ile etkinliğini ve yararlılığını arttırma
çabası içerisinde olmuştur. Bu gelişmede derginin kuruluşundan bugüne kadar görev almış editör kurullarının, editörlerin
ve yardımcılarının çok değerli katkıları olmuştur. Bu vesile ile bayrağı devralmış olan yeni editörler olarak derginin kuruluş ve
gelişim aşamasında görev almış önceki editörlerimize, sırasıyla Serap Utaş, Şebnem Özkan ve Nihal Kundakçı hocalarımıza ve
onların nezdinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Bilimsel dergilerin en önemli işlevi, konusu olan bilim dalında bilgi ve deneyim paylaşımına aracılık etmektir. Dergimiz
bu işlevini orijinal araştırmalar, olgu sunumları, alanında deneyimli yazarların hazırladığı eğitim ve derleme makaleleriyle
arttırarak sürdürecektir. Ancak, bir yandan da yerel olmakla yetinmeyip farklı ülke bilim insanlarının da okur ya da yazar olarak
ilgisini çekebilecek, dünya dermatolojisiyle bütünleşmiş bir dergi olmaya çalışacaktır. Bu hedefe ulaşmanın en önemli yolu ise
uluslararası indeksler tarafından taranabilen ve böylece yayınladığı makalelere daha çok atıf yapılan yani etki faktörü yüksek
bir dergi haline gelmektir. Elbette bu oldukça sabır ve zahmet gerektiren, zorlu bir süreç demektir ve bu sürecin ilk adımını
da iletişim aracının yani derginin yayın dilinin değiştirilmesi (ya da iki dilde yayınlanması) oluşturur. Bu konudaki son kararı
derginin üyeleri adına yetki sahibi olan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu (TDDYK) verecektir. TDDYK yeni Editörler
Kurulu’muzun önerisiyle derginin reklam almadan yayınlanmasına karar vermiş, böylece derginin bilimsel yazılara ayrılan
sayfa sayısının artmasına ve daha nesnel yayıncılığa olanak sağlamıştır. TDDYK’nin biz editörlere bildirilen bir diğer kararı ise
dergimizde yayınlanacak araştırma makalelerinin sayısını arttırmaya yönelik teşviklerin sağlanmasıdır. Buna göre, yayınlanmak
üzere kabul edilmiş araştırma makalelerinin sorumlu yazarlarına, kabul tarihinden sonraki ilk Ulusal Dermatoloji Kongresi için
kongre katılım ve konaklama desteği (yaklaşık karşılığı 2500 TL) verilecektir.
Dergimizin 2015 yılının bu ilk sayısında özgün araştırma ve olgu sunumu makalelerinin yanı sıra ülkemizin alanlarında
deneyimli üç değerli yazarının öncülüğünde hazırlanan derleme makaleleri de bulacaksınız. Bu sayıyla birlikte tekrar gündeme
getirdiğimiz “Sürekli Eğitim” bölümünün içeriğini, eşsiz klinik deneyimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde yayınladığı
kitaplarıyla da paylaşan Can Baykal öncülüğünde hazırlanmış olan “Malign melanom: risk faktörleri ve temel klinik özellikler”
başlıklı makale oluşturmaktadır. Diğer derleme makaleleri ise yine alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalarıyla tanıdığımız iki
yazar tarafından hazırlanmıştır. Sırasıyla “Derleme” bölümünde Osman Köse “Dermatolojide kök hücreler” başlıklı yazısı ile
“Uzman Görüşü” bölümünde ise Mehmet Salih Gürel “Dermatoloji pratiğinde reflektans konfokal mikroskop kullanımı” başlıklı
yazısı ile çok değerli bilgi ve deneyimlerini okurlarımızla paylaşmışlardır. Bu yayın döneminde dergimize yeni bir bölüm daha
ekledik. “Dermatoloji Tarihi” başlıklı bu bölüm, özellikle Türk dermatolojisinin tarihine ilişkin yaptığı araştırmalarla geçmişe ışık
tutan ve sanal müze çalışmalarıyla da bu bilgilerin geleceğe aktarılması anlamında çok değerli katkılar sağlayan Adem Köşlü
hocamız tarafından hazırlanacaktır. Bu sayıda “Sanal Türk Dermatoloji Müzesi Arşivi”nin gelişim süreci anlatılacaktır.
Türk Dermatoloji Dergisi’nin bu sayısının içerik olarak siz okurlarımızın beğenisini kazanacağı umudu ile daha iyisini yapma
gayreti içerisinde olacağımız gelecek sayıda görüşmek üzere hepinize sağlık ve esenlikler dileriz.
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