Editörden
Değerli Okurlarımız,
Türkiye Aile Hekimliği Dergimizin (TAHD) 25. Yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Eminim ki
tıpkı benimkinde olduğu gibi, çoğunuzun kütüphanesinde, Dergimizin basılı olarak yayınlandığı dönemlere
ait tüm sayıları birinci cilt, birinci sayıdan itibaren yer almaktadır. Bilimsel yayınların başlatılması kadar
sürdürülmesi de önemlidir ve aslında belki de sürdürülebilirlik, ilk adımdan daha zordur. Ülkemizde nispeten yeni bir tıp disiplini olan aile hekimliğinin bilimsel dergisinin çeyrek asırı tamamlaması gerçekten hepimizi gururlandıran bir başarıdır. Elbette bu başarı, siz değerli okurlarımız ile birlikte elde edilmiştir.
Bu özel yılda ilk sayıda sizlere Editörler Kurulu üyelerimizden kısa mesajlar ileteceğiz.
Dergimizin 1996 yılında yayınlanan ilk sayısından bugüne kadar emek vermiş olan baş editörlere, Editörler
Kurulu, Teknik Kurul, Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu üyelerine, hakem ve yazarlara ve
okurlarımıza sonsuz teşekkürler. Sağlıklı günler dileğiyle.
Prof. Dr. Esra SAATÇI
Değerli Okurlarımız,
Bugün Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin 25. yılını kutlamanın haklı gururunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Dergimiz disiplinimizin gelişmesine tanıklık etmiş önemli bir mihenk taşıdır. Aile Hekimliği disiplinini bilimsel
bir platforma kavuşturabilmek için bir dergi çıkarmak fikri ilk olarak 1995’de benim de aralarında yer aldığım
bir avuç genç aile hekimliği uzmanı ve asistanı tarafından ortaya atıldı. Hepimiz hem sahada hem de
akademik alanda üretilen bilginin sunulabileceği bilimsel bir platform oluşturmanın henüz emekleyen yeni
disiplinimizin en önemli eserlerinden ve başarı kanıtlarından birisi olacağını biliyorduk. Hedefimiz aile
hekimliğine ait araştırmaları ve çalışmaları kendimize ait bir dergide sunarak bilime katkıda bulunmak, disiplinimize özgü araştırmalara öncülük etmek, genç akademisyenlerimizi araştırma ve yayın yapmaya motive
etmek ve akademik anlamda kendi ayaklarımız üzerinde durabilmekti. Disiplinimiz için bu çok önemli
aşamanın alt yapısını hazırlamak tam iki yıl sürdü. 1997 yılında yayın hayatına başlayan dergimizin ilk adı
“Aile Hekimliği Dergisi/Journal of Family Practice” idi. İlk toplantımız Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nin bir salonunda yapıldı. İlk Yayın Kurulumuz Haluk Çağlayaner, Zeynep
Tuzcular Vural, Birgül Coşkun, Erdem Birgül, Hakan Sezer, Işık Gönenç, Levent Hekimoğlu, Sevim Duman,
Şebnem Bilgen ve Tuncer Baybağ’dan oluşmakta idi. Bir derginin yayın hayatında başarıya ulaşması
fedakarlıkla yürütülen çalışmaların yanı sıra maddi desteğe de bağlıdır. Bu iş için dernek olarak bir bütçemiz
olmamasına rağmen yayınevimiz Deomed’in sahibi Prof. Dr. Salih Murat Akkın dergimizin basılabilmesi için
destek oldu. Dergimizin ilk sayısı camiamızda büyük bir ilgi yarattı ve aldığımız olumlu tepkiler bizleri de
motive etti. Yıllar içinde dergiye yazı akışı hızlandı, içeriği zenginleşti. Dergimiz hala disiplinimizin bilimsel
boyutunun kuvvetlenmesine tanıklık etmektedir. Birçok akademisyen arkadaşımız ilk yazılarını gönderdikleri dergimizin onlara bir rehber olarak katkıda bulunduğunu, yüreklendirdiğini ifade etmektedir. Disiplinimiz
kendi çekirdek yeterlilikleri, kendine özgü eğitim içeriği, araştırmaları, kanıta dayalı uygulamaları ve klinik
becerileri ile birlikte akademik ve bilimsel bir disiplin olarak 21. yüzyılın yükselen yıldızı olup yıllar içinde
gösterdiği büyük gelişimin yansımasını dergimizde görmek mümkündür. Bir derginin yayınlanabilmesi kadar,
sürdürülebilirliği de önem taşımaktadır. Bunu editörler, yayın kurulları, hakemler ve yayınevinin yanı sıra siz
okuyucularımıza ve yazarlarımıza borçluyuz. Birlikte daha nice 25 yıllara!
Doç. Dr. E. Zeynep TUZCULAR VURAL

Kıymetli Okurlarımız,
Akademisyenliğe başladığım 2008 yılı itibariyle yazar olarak ilk makalelerimi değerlendirilmeleri amacıyla
gönderdiğim ve benim için onurlu bir görev olan editörler kurulunda yer aldığım Türkiye Aile Hekimliği
Dergimizin hep birlikte 25. yılını kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Her işte olduğu gibi bir şeylere başlamak
çok güzel olmakla birlikte, başladığımız işlerin sürdürülebilir olması çok daha önem arz etmektedir.
Disiplinimizin varlığı ve dergimizin yayın hayatına devam edebilmesi için hem dergimizde farklı kurullarda
görev alan hocalarımız hem de hakem olarak davetlerimizi kabul eden hocalarımız özverili bir şekilde
çalışmaları kesintisiz güç kaynaklarıdır. Dergimizi için daha da önemlisi yayınlanan bilimsel makalelerin siz
kıymetli okurlarımız nezdinde değerini bulması ve bilimsel alanda merdiven basamaklarını tırmanarak
çıkmasıdır. Hayatımızın her alanında hem bireysel hem de ülkemiz açısından zor günlerden geçtiğimiz bu
dönemde sizlere teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.
Doç. Dr. Ümit AYDOĞAN

Editörden

Değerli Okurlarımız,
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin 1996 yılında makale kabulüne başlayıp 1997 yılında ilk sayısı ile yayın
hayatına başlamasının üstünden 25 yıl geçmesinin mutluluğu ve gururunu tüm aile hekimliği camiası ile
birlikte yaşıyorum. Bu süreçte çıkmış olan 96 sayı ve 3 ek sayıda emek vermiş olan herkese sonsuz
şükranlarımı sunarım. Bilimsel dergi yayıncılığı uzun bir maraton olup bunun düzenli olarak devam ettirilmesi yoğun bir emek gerektirmektedir. Hele de bu sürecin gönüllülük esasıyla devam ettiği düşünülecek
olursa tüm hakem ve editör ekibine de ayrıca emekleri için teşekkür ederim. Şimdiye kadar çıkmış olan
sayılar incelendiğinde aslında aile hekimliği ile ilgili değişim ve gelişimlerde fark edilmektedir. İlk sayılarda
aile hekimliği kliniklerinin ağırlıklı olarak yer aldığı İstanbul’dan yazılar görülürken, son yıllarda neredeyse
tüm şehirlerden gelen yazılar ile aile hekimliğinin gelişimini hissetmekte ayrı bir mutluluk olmaktadır.
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin yayın organı olan dergimiz, aile hekimliği disiplininin
Türkiye’deki bilimsel yansıması olup onun daha da ileri gitmesi sizlerin destekleri ile mümkün olacaktır. Bu
sayı ile birlikte dergimizde olan değişimleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyar, sağlıklı günler dilerim.
Doç. Dr. Mustafa Kürşat ŞAHİN
Değerli Okurlarımız,
Türkiye’de Aile Hekimliğinin çatı derneği olan Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğinin uzun yıllardır Aile
Hekimliği alanına yaptığı büyük katkıların başlıca gelenlerinden biri Türkiye Aile Hekimliği Dergisidir.
Kurulduğu ve geliştiği bu 25 yıl içerisinde hem TAHUD yönetimleri hem de Aile Hekimliği camiası tarafından
her zaman özen gösterilmiş ve en önemli unsurlardan biri olarak görülmüştür. Akademik yayıncılıkta en
önemli özelliklerden biri sürekliliktir. Bu süreklilik, siz değerli yazarlarımızın makaleleri ile sağlandığı kadar,
editöriyel ekiplerin de zaman içinde yenilenmeleri yolu ile heyecanı her zaman yüksek tutarak bu bayrak
yarışını sürdürmeleri sayesinde olmuştur. Asistanlık yıllarımdan beri takip ve takdir ettiğim Türkiye Aile
Hekimliği Dergisi’ne son beş yılında Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editörler Kurulu Üyesi olarak hizmet
etmek benim için de büyük bir onur kaynağı olmuştur. Bundan sonra da her koşulda Türkiye Aile Hekimliği
Dergisi benim için özel olmaya devam edecektir. Dergimizi kuran, geliştiren, destekleyen ve 25. yıla
ulaşmasını sağlayan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ve minnetlerimle…
Prof. Dr. Serdar ÖZTORA

