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Değerli Okurlar,

2013 Nobel Fizik ödülü alan Peter Higgs, The Guardian’a verdiği röportajda bugün akademik bir iş arasa muhtemelen bulamayacağını, çünkü 
yeterince üretken olmadığını belirtmiş. Higgs günümüzde bilimde başarının kalite değil kantite ile değerlendirildiğini, bilim adamlarının 
işlerini kaybetmemek için olabildiğince çok yayın yapma baskısı altında çalıştıklarını ve kendisinin de eğer Nobel’e aday gösterilmemiş olması 
durumunda işinden atılmış olacağını ifade etmiş. 

Türkiye’de halihazırda iş kaybetme korkusu olmasa da, akademik yükselmeler için istenen yayın çıtası sürekli yükseliyor. Genç akademisyenler 
de en hızlı şekilde yayın sayılarını arttırabilmek için zaman zaman sadece yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle kendilerinin bile hiç okumadıkları, 
bazıları yayınlamak için yazardan ücret bile isteyen dergilere yazı gönderebiliyorlar. Bu açmazdan kurtulmanın yollarından birisi kendi 
kaynaklarımızın desteklenerek kalitesinin arttırılması ve uluslararası arenaya yükseltilmesidir. The Journal of Pediatric Research bu pozisyonu 
hedefleyen, kendi alanında iddialı, düzenli basılan, dinamik bir editör ve hakem kadrosuna sahip ve en önemlisi uzaklarda değil, hemen yanı 
başınızda bir dergi. 

Uluslararası dergi hedefine yönelik çalışmalarımız bu dönemde meyvelerini vermeye başladı. Dergimizin yardımcı editör ve danışman 
kadrolarına alanlarında söz sahibi olan çok değerli bilim insanları katıldı. Bu isimleri listemizde incelemenizi öneririz. Yüzümüzü güldüren 
diğer gelişme ise dergimizin Thomson Reuters’in yeni veri tabanı olan “Emerging Sources Citation Index (ESCI)” veri tabanına kabul edilmesi 
oldu. Bu gelişme ile dergimiz, 2016 sayılarından itibaren, tıpkı Science Citation Index Expanded (SCIE)’da yer alan dergiler gibi ESCI veri 
tabanı listesinde yani Web of Science (WoS)’ta görünür hale gelecektir. WoS veri tabanında görünürlük, atıf sayımızın artmasında önemli rol 
oynayacaktır. Bu başarı için Dergi Editörümüz Özgür Çoğulu, bölüm editörleri, danışmanlar, hakemler, eksiksiz hizmet veren yayınevimiz 
Galenos ve en önemlisi yazı göndermek ve dergimizi takip etmek suretiyle destekleyen siz değerli bilim insanları alkışı hakediyor. 

Elinizdeki sayımızda oldukça ilginç makaleler yer aldı. Ülkemizde sıklığı batıya göre hala çok yüksek olan spina bifida, doğumdan itibaren 
başlayan ve çok sayıda uzmanlık alanını ilgilendiren sorunlara neden olan bir anomali. Çocukluk döneminde aldıkları sağlık hizmetinin kalitesi, 
bu hastaların gelecekteki yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Bu sayımızdaki derleme yazımız spina bifida hastalarının ürolojik sorunlarının 
çözümleri ile ilgili. Kerem Özel ile kaleme aldığımız bu makalede, 20 yılın üzerinde deneyimin ışığında yeni uygulamalar ve güncel tedavi 
yöntemleri aktarılıyor.  

Araştırma makalelerimizden biri çinko ve B12 vitamin düzeylerinin özgül öğrenme düzeyleri ile ilişkisini irdeliyor. Çinko açısından alınan 
sonuç çok ilginizi çekecek. Yenidoğan yoğun bakımlarında mucize bebekler yaşatılır hale geldikçe nekrotizan enterokolit (NEK) sıklığı artıyor. 
Ege Üniversitesi Yenidoğan Birimi’nin oldukça geniş bir NEK hasta serisinde elde ettiği sonuçlar ve yeni bulgular ikinci araştırma makalemizin 
içeriğini oluşturuyor. Diğer bir araştırma emzirme ile ilgili. Annelerin emzirme öz-yeterliliklerinin anne yaşı, eğitim durumu, çocuk sayısı ve 
diğer birçok faktörle ilişkisi incelenmiş. Neonatal sepsis geçiren bebekler çocuk yaşa geldiklerinde alerjik hastalıklara daha yatkın olabilirler 
mi? Sorunun yanıtı için Conkar ve arkadaşlarının çalışmasını incelemenizi öneririm. ‘‘Adölesan sağlıklı yaşam davranışı gerçekleştirmek için 
uygun becerilere sahip olmalıdır. Öz yeterlik bu becerilerin kazanılmasında önemli bir faktördür’’. Bunu bu sayımızdaki diğer bir araştırma 
makalemiz söylüyor. Ayrıntıları Binay ve Yiğit’in makalesinde bulabilirsiniz. 

Bu sayımızdaki olgu sunumlarının üçü cerrahi tedavi gerektiren, az görülen ve zor olgular. 

Görüntülemecilerin ilginç bir olgusu da bu sayımızdaki son makale. 

Dergimize göndereceğiniz çocuk sağlığı ile ilgili her türlü tıbbi araştırmanın değerini bulması için ekip olarak yüksek motivasyonla çalışmaya 
devam ediyoruz. 

İyi ve verimli okumalar dileğiyle...
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