Editörden...
Değerli Meslektaşlarım
Dergimiz uzun zamandır kendi yağında kavrulmaya çalışan bir dergi konumundadır.
Dergi retrospektif olarak değerlendirildiğinde, ortalama iki veya üç özgün makale ve
ortalama dört olgu sunumuyla basıldığı kolaylıkla görülebilir. Bu durum maalesef
istenilen performasın oldukça altında bir durumdur.
Bu konumun oluşmasında birçok faktörün etkili olduğunu biliyoruz. En temel
faktörlerden birisi, ulusal akademik politikalarda oluşan köklü değişikliklerdir.
Akademik yükselmelerde konulan kriterlerdeki değişiklikler ve meslektaşlarımızın son
yıllarda yükselen yabancı dil hâkimiyetleri, yazarların, bilimsel camiada uluslararası
dergilere yönlenmelerine neden olmuştur.
Bu durumda, ulusal dergilerin mevcut politikalar doğrultusunda pozisyon almaları ve gelişmelere kendilerini
uydurmaktan başka çareleri olmadığı açıktır. KRHD’si maalesef bu trendi henüz yakalayamamış durumdadır. Bunun
en önemli nedenini derginin kabul gören endekslere şimdiye kadar girememiş olmasına bağlıyorum.
TKRCD yönetim kuruluyla birlikte derginin hak ettiği yere gelebilmesi amacıyla dergide nispeten köklü değişikliklere
gideceğimizi bildirmek istiyorum. Bu bağlamda, önümüzdeki en büyük hedef KRHD’ni önce ulusal endeksler ve
akabinde ‘Indeks Medicus’ ve ‘SCI-E’ gibi oldukça prestijli endeksler tarafından taranmasını sağlamak olacaktır.
Bu hedefe ulaşmak için öncelikle yayın kurulumuzu zenginleştiriyoruz ve mevcut olan uluslar arası hakemlere hatırı
sayılır ekler yapıyoruz, bununla birlikte ulusal hakemlerimizin sayısını da arttırıyoruz. Ayrıca, dergideki makalelerin
basım şeklini de uluslar arası normlara getiriyoruz.
Ancak, daha önemlisi, bu tarihten itibaren gönderdiğiniz çalışmalar EN GEÇ BİR AY İÇİNDE sonuçlandırılması
olacaktır.
Bununla birlikte bu sayıdan itibaren bir çok yeni değişiklik yapılacağının haberini vermek istiyorum:
1. Derginin kendine özgü uluslar arası normlarda bir web sayfası olacaktır. Bu sayfa iki dilde (Türkçe ve İngilizce)
olmak üzere planlandı.
2. Ayrıca dergimizi bundan sonra sosyal medyadan da takip edebileceksiniz.
3. En kısa zamanda tüm basılan çalışmalara Doi numarsı verilecektir. Bu numara ile yayınınız daima internet
ortamında olacaktır.
4. Dergimize bir istatistik danışmanının atandığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Prof. Dr. Arzu
Kanık aynı zamanda ‘Medicres’in bilimsel danışmanıdır. Aynı zamanda sizlere ingilizce yeniden yazım
konusunda yardımcı olacaktır.
Yakın gelecekte sizleri de memnun edeceğini düşündüğüm bir çok henüz açıklayamadığım yenilikler olacağını
duyurmak istiyorum. Zamanı geldiğince sizlerle paylaşacağım.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…
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