EDİTÖRDEN…

Değerli okuyucularımız;
Van Tıp Dergisi; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 25 yıldır kesintisiz olarak
yayınladığı, Tıp Fakültesi’nin resmi, bilimsel dergisidir. Bu süre içinde pek çok defa editöryal kurulda
değişikliğe gidilmiş ve kurul üyelerinin karşılıksız hizmetleri ile gelişmiştir. Son olarak 2022 Ocak ayında editör
kurulu neredeyse tamamen yenilenmiştir. Heraklitos’un dediği gibi “Değişmeyen, değişimin kendisidir”.
Öncelikle; Editör Kurulu’nda coğrafi çeşitliliği sağlamak için, Türkiye’nin farklı illerinden ve Türkiye
dışından alanında kendini ispatlamış bilim insanları editör kuruluna eklenerek gelişimin önü açılmıştır.
Dergi amaç ve kapsamı, yayın politikası, açık erişim bildirimi, arşivleme ve ücret politikası gibi
başlıkları içeren Dergi Hakkında sayfamızı tamamen yeniledik. Dergimizde yayınlanan tüm makalelerin, üçüncü
tarafların orijinal çalışmaya uygun atıf yaparak içeriği ticari olmayan amaçlarla paylaşmasına ve uyarlamasına
izin veren Creative Commons GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile lisanlanslanmasını
sağladık. Bununla ilgili gerekli değişiklikleri de içeren Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Bilgilendirmesi’ni
güncelledik.
Makale süreçlerinde görev alarak değerli katkılar sunan hakemlerimizi Danışma Kurulu adı altında
yıllara göre listeleyerek web sitemizde ilan ettik.
Yazarlara Bilgi sayfamızı tamamen yenilenerek, değerlendirme sürecini de içerecek şekilde yeniden
gözden geçirdik. Ayrıca bu sayfaya yazarların doldurması gereken Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık
Bilgilendirmesi ve ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu’nu ekledik. Yazım kuralları için EASE
(The European Association of Science Editors) hızlı kontrol tablosundan faydalanarak hazırladığımız Yazarlar
İçin Yazım Kuralları Notları’nı yazarlara kolaylık sağlamak için ekledik. Yine bu başlıkta, kurum içi gelen ve
editör kurulundan gelen makalelerde nasıl yol alacağımızı açıkça belirttik.
Etik Konular başlığında öncelikle olarak ICMJE’nin (International Council of Medical Journal Editors)
“Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals” raporunda önerdiği yazar olabilmenin şartlarını sıraladık. Bu başlık altında, yazar isimlerinde
değişiklik, çıkar çatışması beyanı, intihal, yazarların, hakemlerin ve editörlerin sorumluluklarını sıraladık.
Daha önce olduğu gibi bundan sonra da dergimize göndereceğiniz makalelerinizin şeffaf ve bilimsel bir şekilde
değerlendirileceğinden şüpheniz olmasın.
Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu’na, daha
önceki dönemlerde karşılıksız olarak editör kurullarında görev almış tüm bilim insanlarına, halen görevli olan
editöryal kurul üyelerine ve çözüm ortağımız lookus firmasına teşekkür etmeyi borç bilirim.
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