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EDİTÖRDEN

ELEKTRONİK ORTAMA GEÇİȘ: HAGD VE HEYAD

Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi (HAGD) makale bașvurusunun ve makale değerlendirme süre-

cinin elektronik ortama tașınma çalıșmaları tamamlanmıștır. Hemșirelik Araștırma Geliștirme Dergisi’ne 

www.hemargedergi.org adresinden ulașılabilecektir. Dergiye makale gönderiminin bu adres üzerinden yapıl-

masına Mayıs 2007 tarihinden sonra geçilecek ve tüm makaleler artık bu yolla dergiye gönderilecek ve posta 

yolu ile gönderilen makaleler kabul edilmeyecektir. Daha önceden de belirttiğim gibi Hemșirelikte Araștırma 

Geliștirme Dergisi’ne makale gönderiminin bu adres üzerinden elektronik ortamda gerçekleștirilmesi ve makale 

değerlendirme sürecinin -editörler kurulu incelemesi, danıșman değerlendirmeleri- yine bu ortamda yapılmasının 

bu süreçte yașanan ve sürenin uzamasına neden olan güçlükleri ortadan kaldırması beklenmektedir.

Bilimsel süreli yayıncılıkta önemli bir gelișme olarak değerlendirilen elektronik dergiye dönüșümün sağladığı 

avantajlar ararsında yukarıda sözü edilen değerlendirme sürecinin kısalması yanında sıklıkla karșılaștığımız 

postada gecikme bazen kaybolma ya da ele geçmeme sorunlarını gidereceği açıktır. Yine aynı biçimde makale 

gönderen yazar/ların makaleyi izleyerek değerlendirme sürecinin hangi așamasına gelindiğinin takibi de mümkün 

olabilecektir. Bunların yanı sıra giderek yaygınlașan bilimsel yayınların elektronik ortamda sunulmasının getir-

diği bazı kolaylıklar arasında bilimsel yayınlara erișim kolaylığının sağlanması üzerinde önemle durulmaktadır 

(Hovav, Gray, 2004). İlk elektronik derginin yayınlandığı 1995 yılı sonrasında elektronik ortamda yayınlanan 

dergi sayısı hızla artmıș ve artmaya devam edeceği de beklenmektedir. Son yılın hesaplarına göre sağlık alanında 

4500’e ulașan e-dergi sayısından söz edilmektedir (Burrows, Calder, 2006). Bilimsel dergilerin %75’ine on-line 

olarak erișim olanağı sağlanabilirken %25’inin özet içerik, %16’sının ise sadece derginin içeriğini bașlıklara 

halinde okuyucuya sunduğu bilinmektedir (Lugg, Fisher, 2003):

HAGD’da elektronik ortama geçmenin avantajlarını kullanarak Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi’nin 

yıllık yayın sayısı üçe çıkarılmıș ve dört ay ara ile düzenli bir biçimde ve zamanında yayınlanması hedeflen-

miștir. Bu hedefin gerçekleștirilmesi Türk Tıp Dizini’nde HAGD’ın yer alabilmesi için önemli olması yanında 

yabancı indekslere girebilmenin de temel koșulunun sağlanması yönünden önem tașımaktadır. HAGD’ın yıllık 

yayın sayısının artması ayrıca dergiye gönderilen makale sayısının giderek fazlalașmasında da rol oynayacağı 

beklenmektedir.

HAGD’ın web sayfasında aynı zaman da eski sayılara yönelik arșiv bulunacak ve eski sayı içeriklerinden iste-

nen makalenin tam metnine ulașmak mümkün olabilecektir. Ancak, eski dergi sayılarının bu sayfada hizmete 

sunulması așamalar halinde gerçekleșecek ve kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalıșılacaktır. HAGD web 

sayfasından eski sayılara ulașmada herkese açık olarak hizmet veren bir hizmetin sunulması planlanmıștır. Son 

sayı içeriği yine bu sayfadan herkesin ulașımına açık olacak ancak makalenin tam metnine ulașılması için yayın 

tarihinden sonra en az bir yıl süre geçmesi koșulu getirilecektir. Daha ilerleyen yıllar içinde ise dergi içeriğinin 

tam metin olarak okuyuculara sunulmasında HEMAR-G (Hemșirelikte Araștırma ve Geliștirme Derneği) 

üyelerinin yararlanabileceği ve diğer okuyucuların ise makale bașına ücret ödeyerek makale tam metnine ula-

șabilmesi planlanmaktadır. 

Tüm bilim alanlarında dünyada ve ülkemizde çok farklı biçimde -yazılı basımda ya da elektronik ortamda- sunulan 

bilgi kayıt sistemleri bulunmaktadır. Bilimsel yayın hazırlamada çok önemli yere sahip olan atıfta bulunma bu 

sistemler aracılığı ile kolaylașabilmektedir. Buna karșın, halen ülkemizde halen, Türkiye’de yayınlanan çalıșma-

lara atıf yapma güçlüğü gündemde önemli bir sorun olarak yerini korumaktadır (Altınörs, 2003). Buna karșın, 

bilimsel çalıșma yapan her yazar/lar kendi ülkesinde yapılan bilimsel çalıșmaları izlemek ve bu çalıșmaları kendi 

çalıșșmasında kaynak göstererek atıfta bulunma sorumluluğu tașımaktadır (Yılmaz, 2004). Yabancı literatüre 

ulașma kolaylığını internet aracılığıyla sağlayabildiğimiz halde halen ülkemizde yayınlanan çalıșmalara erișme 
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ya da haberdar olama açısından sıkıntı yașanmaktadır. Hemșirelik alanında ülkemizde yayınlanan çalıșmalara 

erișim olanağı sağlamak amacıyla HAGD içeriğinde sunulan “Hemșirelik Yayın Indexi” meslektașlarımızın 

bu alanda yașadıkları sıkıntılara çözüm sağlamaya yönelik olarak yılında geliștirilerek sunulmuștur.

Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi’nin bașlattığı ve 2004 yılı sayısına dek dergi içeriğinde yer alan Hem-

șirelik Yayın Indeksi gözlendiği üzere derginin 2005 yılı sayısından itibaren dergi kapsamında yer almamıștır. Bu 

değișimin nedeni ise hemșirelik yayın indeksinin elektronik ortama tașınması çalıșmalarının yapılıyor olmasıdır. 

Șimdiye dek HAGD kapsamında yer alan Hemșirelik Yayın Indeksi olduğu gibi www.hemargedergi.org 

sayfasına tașınacaktır. Bu sayfada Hemșirelik Yayın Dizini (HEYAD) bașlığı altında toplanacak olan yayın-

lara yıllara ve anahtar sözcüklere göre ulașma kolaylığı sağlanabilecektir. HAGD kapsamında 2005 yılına dek 

toplanarak sunulan yayınlara o zaman dilimi içinde eklenmemiș yayınların da eklenmesine olanak bu yol ile 

sağlanabilecektir. HEYAD’da yayınlarının yer almasını isteyenler HAGD’nin web sayfasından HEYAD bașlığı 

altında görülecek olan Gülnaz Karatay’ın e-mail adresine HEYAD bașlığı altında bildirlen ve HAGD ‘ın yazım 

kurallarının açıklandığı yazara bilgi bölümünde örnekleri verilen kaynak gösterme biçiminde yazarak yayınlarını 

göndermeleri gerekmektedir. Bu yöntem izlenerek HEYAD’da yer almak isteyenler 2004-2006 yılları arasında 

yapılan yayınları ve sonrası yıllara ait yayınlarının eklenmesi ișlemlerini gerçekleștirebileceklerdir. Hepimizin 

yașadığı büyük bir sıkıntı yaratan durum olan ülkemizde hemșirelik alanında yapılan ve yapılmıș yayınlara 

ulașma ve haberdar olamama sorununa HEYAD’ın büyük ölçüde çözüm getireceği düșünülmektedir. 

Elektronik ortamda yayınlanan dergilerin makalelere ulașım ve dolayısıyla bu makalelere atıfta bulunmayı 

arttırdığı bilinmektedir (Gür, 2003). Bu nedenle HAGD sayfasında yer alan HEYAD’ın olușturulma ve geliș-

tirilmesinde internet ortamından ulașmanın kolaylık getireceği ve bu anlamda sorumlulukların paylașılacağı 

ortadadır. Bu nedenle hemșirelik alanında yayın yapan tüm meslektașlarımızın HEYAD’ın önemi doğrultusunda, 

geliștirilmesinde her birimize düșen önemli bir sorumluluk bilinci ile yayın/ların bildirimi görevini aksatmadan 

yerine getirmemiz gerekmektedir. Sizlerin katkısı ile gelișecek olan HEYAD için katkılarınızı esirgemiyeceği-

nize olan inancımla meslektașlarımızdan bu konuda destek beklediğimi ifade etmek isterim.Yurtdıșında birden 

fazla örnekleri olan hemșirelik yayın indekslerinin bir benzeri olarak ülkemiz için ilki olușturacak HEYAD’ın 

ileride tam metin içeriğinin sağlanabildiği günleri görmek ümidiyle...
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