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EDİTÖRDEN

HEMȘİRELİKTE ARAȘTIRMA GELİȘTİRME DERGİSİ ve DEGİȘİKLİKLER

Bilimsel süreli yayınlar bilgi ve teknolojideki gelișmelerden etkilenerek değișim gösterebilmektedir. Bu değișim 

yayın sıklığı ve biçimi yanında, yayın politikaları doğrultusunda yayınlanan makale niteliğindeki gelișmeleri 

kapsayabilmektedir. 

Süreli yayınların belirli dönemlerde kendilerini değerlendiren çalıșma yapmaları bu değișimin doğru yönlendiril-

mesi için önemlidir. Düzenli olarak yapılması beklenen bu değerlendirmeler için her beș yılda bir yapılması ve 

sonuçlarının yayınlanması önerilmektedir (Marusic, Marusic, 2001). Dünyada ve Türkiye’de bu tür çalıșmaların 

örnekleri bulunmaktadır. Bu çalıșmalarda; her dergi kendi içinde değerlendirme yapabildiği gibi süreli yayınlara 

bir arada ele alarak nicel ve nitel yönden çeșitli değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bu tür değerlendirmelerde; 

uluslararası ve ulusal yayın standartlarına ulașabilmede ortaya çıkan sorunlar ve nedenleri saptanabilmekte 

dolayısıyla önlemlerin geliștirilmesi kolaylașabilmektedir.

Hemșirelikte Araștırma ve Geliștirme Dergisi’de kendisini değerlendirmekte ve bu değerlendirmeler sonucunda 

bazı değișiklikleri hayata geçirmektedir. Hemșirelikte Araștırma ve Geliștirme Dergisi “Yazara Bilgi” bölü-

münü geliștirerek yenilemiștir. Bu gelișmiș biçiminde uluslararası ve ulusal süreli bilimsel yayın standartları 

ve ilkeleri doğrultusunda yazarlara sunulması gereken bilgilerin yer almasına özen gösterilmiștir. Yazar/lara 

yardımcı olma özelliği göstermesinin gerekliliğinin ele alındığı (Marusic, Marusic, 2001) bu bölüme bazı yeni 

bașlıklarda yeni eklemeler yapılmıștır.

Geliștirilen “Yazara Bilgi” bölümü yazarların dergimize makale hazırlamada yol gösterici niteliğinin sağlanması 

yanında yayın etiği açısından önemli olan bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla geliștirilmiștir. Yazara bilgi 

bölümünün bu gelișen biçiminde dergimizde yașanan süreçte gözlenen bazı sorunların çözümüne yardımcı olacak 

yenilikler getirilmiștir. Bunlardan en önemlileri arasında yer alan dergimize makale gönderen yazarların bazıları 

ile yașadığımız olumsuz süreci ortadan kaldırmaya yöneliktir ki son düzeltme için yazara gönderilen makalelerin 

yazar tarafından istenen sürede dönmediğinde, yazarla kurulan iletișim sonucunda alınan yanıtla ilgilidir. Bir 

çok yazar, bu așamada değerlendirme sürecinin uzaması nedeniyle makalesinin bașka dergide yayınlandığını 

bildirmektedir. Bu yanıt çok geç verilen bir yanıt olmasının yanı sıra yayın etiği ilkeleri ile de bağdașmayan 

bir yazar davranıșını göstermesi açısından çok önemlidir. Çok sık karșılașılan bu durumu önleme amacıyla; 

dergimize yazı gönderen yazar/ların gönderdikleri makaleye ilișkin hiçbir dergide yayınlanmadığını ve yayın-

lanmak üzere bașka derilere gönderilmediğini beyan ederek bu bilginin tüm yazar/ları tarafından imzalanarak 

sorumluluk alabilmeleri sağlanmaya çalıșılmıștır. Bir bașka önemli sorunlardan biri ise derginin yazım kuralları 

doğrultusunda hazırlanan makalenin kaynak gösteriminin uygulanması ile ilgilidir ve bu amaçla çok ayrıntılı 

biçimde örnekler verilerek kaynak gösteriminin nasıl yapılması gerektiği gösterilmiștir. Diğer önemli yenilik 

arasında yazar/ların makale hazırlama ya da araștırmanın yürütülmesinde “Yazarlık Hakları” doğultusunda, 

yayın etiği çerçevesinde görevlerinin açıklanmasının zorunlu kılınması ile ilgilidir. Bu sayımızda yeni șekli 

ile sunulan yazar ve okuyucuları ilgilendiren bu bölüm șüphesiz sizlerden gelen önerilerle ve sürecin yeniden 

değerlendirilmesi ile geliștirilmeye devam edilecektir.

Dergi değișim sürecinde derginin yayın politikası ve amacında değișiklik yapılmamıș olup daha çok yazardan 

beklentilerimizin genișletildiği bölümler eklenmiștir. Dergi “Danıșma Kurulu Üyeleri”de bu yapılanma doğ-

rultusunda değerlendirilerek, bu güne dek dergiye değerli katkılarını sunan bazı akademisyenlere bu çabaları 

için teșekkür edilirken gereksinim duyulan alanlarda yeni danıșma kurulu üyelerinin aramıza katılımı da sağ-

lanmıștır.
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Bir bașka önemli gelișme ise dergimizin elektronik ortama geçirilerek makale kabulünden bașlamak 

üzere, makale değerlendirme sürecinin bu ortamda yapılaması ve bu sürecin yazarlar tarafından kolaylıkla 

izlenebilmesini sağlayan e-dergi biçimine dönüștürme çabalarıdır. Bu yönde çalıșmalar bașlatılmıș olup hazırlık 

așamasının sürdüğünü söyleyebilirim. Doksanlı yılların sonlarına doğru önemli bir çok derginin internet adresle-

rine sahip olmaları ve dergi içeriğinin okuyuculara sunulması süreli yayıncılıkta önemli bir değișim yaratmıștır. 

Bunun yanında bir çok derginin ise İnternet üzerinden makale değerlendirme sürecine geçtiği bilinmektedir. 

Ülkemizde de sağlık alanında bir çok derginin bu gelișmeyi yakaladığını söyleyebilmekle beraber hemșirelikte 

süreli yayıncılıkta bu yönde gelișmede (makale değerlendirme süreci açısından) ise Hemșirelikte Araștırma 

ve Geliștirme Dergisi’nin ilki olușturacağını sanıyorum. Derginin elektronik ortamda makale değerlendirme 

sürecinde danıșmanların makale değerlendirmelerinde kullandıkları formlar değiștirilmiș ve araștırma makalesi 

ve derleme makalesi için ayrı ayrı formlar geliștirlmiștir.

Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi, yazarın makale gönderimi, editöryal değerlendirme ve sonucu, 

danıșma kurulu üyesine makalenin gönderilmesi gibi makalenin değerlendirilmesinden yayınlanmasına dek 

geçen ișlemlerin tümü elektronik ortamda gerçekleștirilecektir. Bunların sağlanması kușkusuz posta masrafla-

rının ortadan kaldırılması yanında editör, hakem, yazar arasında makale değerlendirme için harcanan zamanın 

kısalmasına yol açabilecek dolayısıyla derginin zamanında yayınlanmasında etkili olabilecektir. 

Sözü edilen tüm bu değișikliklere sizlerden de gelen önerilerle ve yapacağımız değerlendirmelerle devam 

edilecektir. Bu sayıya dek ișlemeyen bir bölüm olarak kalan “editöre mektup” alanında özellikle dergimizde 

yayınlanan makalelere ilișkin değerlendirmelerinizi görebilmek ümidiyle…..
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