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EDİTÖRDEN

Gülhane Tıp Dergisinin tarihsel gelişimine baktığı-
mızda “Ceride–i Tıbbiye-i Askeriyye” isimli dergi 1871-
1921 yılları arasında yayımlanmış olup Askeri Tıp Ca-
miasının ilk dergisi olmasının yanı sıra Türkiye’nin de 
en eski tıp dergilerinden bir tanesidir. Daha sonra aynı 
dergi 1921-1931 yılları arasında “Askeri Tıp Mecmu-
ası”, 1931-1949 yılları arasında “Askeri Sıhhiye Mec-
muası”, 1949-1956 yılları arasında “Askeri Sıhhiye 
dergisi”, 1956-1998 yılları arasında “GATA Bülteni” ve 
nihayet Eylül 1998 tarihinden itibaren de “Gülhane 
Tıp Dergisi” adıyla yayımlanmaktadır.

Gülhane Tıp Dergisi ülkemizin en eski ve sürekli 
yayınlanan tıp dergisi olmasının yanı sıra, çağın ge-
rektirdiği yeniliklere diğer tıp dergilerinden daha önce 
ayak uydurmuştur. Gülhane Tıp Dergisi 2006 yılında 
yapılan özverili çalışmalar, gösterilen itina ve önem 
neticesinde ülke genelinde yayınlanan 390 tıp dergisi 
arasında en değerli 10 dergi içinde yer almıştır.

Aralık 2012 ‘de seçilen yeni GATA Yayın Kurulu, 
dergimizin Türkiye’deki Tıp Dergileri arasında iyi bir 
yerde bulunmasını önemli bulmakla birlikte yeterli bir 
hedef olarak değerlendirmemektedir.Yayın Kurulu ola-
rak ilk hedefimiz Gülhane Tıp Dergisini uluslar arası 
bir dergi haline getirmektir.

GATA Yayın Kurulu bilindiği gibi Eylül 2004’de der-
gimizin Web of Science (ISI) kapsamına alınabilmesi 
için müracaat etmiş; ancak dergi içeriği, şekli, periyo-
dik özelliği ve düzenli yayımlanması yeterli bulunma-
sına rağmen uluslar arası atıf alma oranının çok düşük 
olması nedeniyle bu başvuru reddedilmiştir.

Gülhane Tıp Dergisi’nin uluslar arası indekslerde yer 
alması için sadece GATA Yayın Kurulunun çabalarının 
yetmeyeceği açıktır. Bu nedenle Yayın Kurulu Gülha-
ne Tıp Dergisinde basılan makalelere uluslar arası dergi 
ve kitaplarda atıfta bulunanlara özendirici destek olma 
kararı almıştır. Bu desteğin ayrıntılı özellikleri değerli 
öğretim üyelerimize sonraki sayılarımızda duyurula-
caktır.

Yeni yayın döneminde dergimizle ilgili haberleri za-
man zaman bu sayfadan sizlerle paylaşacağız. Yayın 
kurulumuzun ilk toplantısında aldığı karar gereğince 
dergimizde kabul edilen yayınlar kabul edilme tarih-
lerine göre kronolojik sıra ile basılacaktır. Yine dergide 
basılması kabul edilen makalelerin basım zamanından 
önce online olarak basılmasının uygun olmayacağı 
kurulumuz tarafından kararlaştırılmıştır. Bu konudaki 
anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

Editörleri, hakemleri, yazarları ve okurları ile bu der-
gi hepimizindir. Hepimizin gayretleri ile dergimiz bü-
yümesine ve gelişmesine devam edecektir. Yeni seçilen 
yayın kuruluna görevinde başarılar dilerken dergimize 
emeği geçen ve bizlere yardımcı olan tüm öğretim üye-
lerimize şükranlarımızı sunarız.
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