ED‹TÖRDEN
De¤erli meslektafllar›m›z,
Türk Patoloji Dergisi bu say›s› ile birlikte Ulusal Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun resmi yay›n organ› olarak
yaflam›n› sürdürecektir. Bu aflamaya nas›l gelindi? Bildi¤iniz gibi patoloji toplulu¤unun tek örgütle temsiline olanak sa¤layan federasyonun oluflumu uzun ve kararl› çabalar sonucu gerçekleflti. Federasyon Türk Patoloji Derne¤i, Ankara Patoloji Derne¤i, Ege Patoloji Derne¤i, Çukurova Patoloji Derne¤i ve Sitopatoloji Derne¤i'nin kat›l›m›yla 2005 y›l›nda kuruldu. Bu birleflme veya ayn› çat› alt›nda toplanman›n do¤al bir sonucu da, flimdiye kadar
ülkemizde yay›mlanan meslek dergilerinin tek bir dergi haline dönüfltürülmesi oldu.
Bu konuda karar al›nmas›n› izleyerek, yay›n faaliyetine 1985 y›l›ndan itibaren devam eden Türk Patoloji Dergisi'nin, federasyonun yay›n organ› olmas› benimsendi. Elektronik ortamda yay›mlanan “Agean Journal of Pathology” de faaliyetine son vererek bu olufluma kat›ld›. 2004 y›l›ndan bu yana yay›mlanmayan Patoloji Bülteni de
deneyimi ile bu oluflumu destekledi.
Bizler editörler olarak görevlendirildikten sonra dan›flma kurulunu oluflturabilmek için tüm fakültelerin ö¤retim
üyeleri ile e¤itim hastanelerinin flef ve flef yard›mc›lar›na mektup ve elektronik posta yoluyla ulaflt›k. Bu yaz›flmalarla, iletiflim bilgileri ve ilgi alanlar›n› kapsayan bir veri taban› oluflturuldu.
Derginin yeni yap›lanmas› ile birlikte yaz› kabul etme ve de¤erlendirme aflamalar›n›n da elektronik ortamda gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›ld›. Bu flekilde de¤erlendirme aflamas›nda daha çok say›da hakem görev alabilecek ve
de¤erlendirme de daha h›zl› olabilecektir. Bu yaz›l›m deste¤ini yeni yay›nevimiz Logos Yay›nc›l›k sa¤lad›.
Son y›llarda Türkçe yay›n yapma iste¤i ve çabas›n›n giderek azald›¤›n› biliyoruz. Akademik yükseltilme kriterlerinde Türkçe yay›nlar›n öneminin azalt›lmas› ve uluslararas› tarama indekslerinde, ülkemizde yay›mlanan bir
patoloji dergisinin bulunmamas›, bu durumun en önemli nedenleridir. Bunun sonucu dergilerimize gelen yay›n
say›s› azalm›fl ve nitelik gerilemesi görülmüfltür. Bu olumsuz durumun afl›labilmesi için gerekli olan, Türk Patoloji Dergisi'nin öncelikle TÜB‹TAK Türk T›p Dizininde ve gelecekte uluslararas› tarama indekslerinde yer almas›d›r. Düzenli yay›mlanmak, nitelikli araflt›rma yaz›lar›n›n ve olgu sunumlar›n›n yay›mlanmas› gibi kriterlere titizlikle uyulmas› sonucunda önümüzdeki y›llarda bu hedeflere ulaflabilece¤imizi umuyoruz. Bu konuda hepimize sorumluluk düflmektedir. Özellikle araflt›rma yaz›lar›, istatistiklere kaynak olabilecek ülkemize ait serileri içeren yaz›lar›n dergimizde yer almas› dergimizin önemini art›racakt›r.
Önceki dergileri oluflturan, bilgi ve deneyimlerini bizlere aktaran, eme¤i geçen hocalar›m›za, editörlere ve tüm
katk›da bulunanlara teflekkür ediyoruz. Patoloji toplulu¤unun ortak yay›n organ›nda bundan böyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydu¤umuzu belirtmek istiyoruz. Hedeflerimize ulaflmak umudu ve dile¤iyle.
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