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Editörden

Değerli Meslektaşlarım, 

Eylül 2011 sayısıyla birlikte yayın hayatına başlayan JAREM dergisi, Prof. Dr. Barış Nuhoğlu’nun baş editörlüğünde önemli başa-
rılara imza atmıştır. JAREM Aralık 2014 sayısıyla birlikte ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CINAHL ve ProQuest veritabanları tarafın-
dan dizinlenmeye başlanmış, 2015 yılı içerisinde de Web of Science - Emerging Sources Citation Index’e (ESCI) kabul edilmiştir. 
Nisan 2015 sayısından itibaren yayınlanan içeriğiyle birlikte Web of Science veri tabanında dizinlenmektedir.

Prof. Dr. Barış Nuhoğlu; iyi bir okuyucu, bilimsel alanın diline hakim, konusunda yetkin ve çok sayıda bilimsel çalışmaları bulu-
nan, düzenli, titiz, önyargılardan uzak, adil bir baş editör olarak özveriyle görevini sürdürmüştür. JAREM’e getirdiği kalite kaza-
nımları ve bilimsel iletişim ortamını uluslararası platformda çekici kılma hedefi ile dergiyi devamlı geliştirip, büyüterek daha çok 
okuyucuya ulaştırmayı amaçlayan Prof. Dr. Barış Nuhoğlu’na gönülden teşekkür ederiz.

Mart 2016 sayısından itibaren devralmış olduğum derginin baş editörlük görevi ile başlayan gelecek dönemde öncelikli hedef, 
Nisan 2015 tarihinde başlatılan PubMed Central (PMC) ile ilgili dergi başvuru kriterlerinin tamamlanmasıyla birlikte PMC tara-
fından değerlendirilmenin yapılması ve PubMed’de yer alan Türk dergileri arasına girebilmektir. 

Web of Science tarafından taranan bir dergi olarak bir etki degerine sahip olmak, derginin farklı eğitim ve araştırma kurumları 
ile üniversiteler tarafından makale yayınlanması açısından öncelikle tercih edilmesi için siz değerli okuyucularımızdan gelecek 
bilimsel katkılar çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki bir makalenin kalitesi, yazar, editör ve hakemin koordineli ve işbirliği içinde 
yapacakları çalışmaların birbiriyle etkileşimine bağlıdır. 

Yeni dönemde hep birlikte iyi ve verimli bir ekip çalışması sergilemek dileğiyle saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. Ömer Necati Develioğlu
Baş Editör

Editorial 

Dear Colleagues,

The Journal of Academic Research in Medicine, JAREM, which began its publishing life with the issue of September 2011, has 
put its signature under important successes in the chief-editorship of Prof. Dr. Barış Nuhoğlu. Since the issue of December 
2014, JAREM has been indexed by ULAKBIM TR, EBSCO, CINAHL and ProQuest databases. In addition, it was accepted to 
be indexed by the Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI) in 2015 and it has been included in the Web of 
Science database with the content of April 2015 issue. 

Prof. Dr. Barış Nuhoğlu performed his duty devotedly, as a good reader who mastered scientific language and as a careful, 
bias-free, and fair editor-in-chief who was competent in his field and had many scientific studies. We faithfully thank Prof. Dr. 
Barış Nuhoğlu, who continuously aimed to reach more readers by developing the quality of the journal with the goal of being 
attractive in international platform for its scientific communication environment. 

The primary target in the future of the journal, the responsibility of which I took over as an editor-in-chief beginning from March 
2016 issue, is to be included among the Turkish journals in PubMed after being evaluated by the PubMed Central (PMC) with 
the completion of the procedure for meeting journal application criteria that was started in April 2015. 

Scientific contributions of our valuable readers are very important for having a high impact factor as a journal indexed by the 
Web of Science and for the journal to be preferred for being submitted articles by various education and research institutions 
and universities. It should not be forgotten that the quality of an article depends on the interaction of works performed by 
author, editor and reviewer in coordination and cooperation. 

I present my respects by hoping to display a successful and efficient team work together in the forthcoming days.

Ömer Necati Develioğlu, MD, Assoc. Prof.
Editor in Chief


