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ANKEM üyelerine ve ANKEM Dergisi yazarlar ve okuyucularına ANKEM Dergisinin ULAKBİM-TÜRK TIP
DİZİNİ’ne dahil edildiğini duyurmak isteriz.

ANKEM Dergisinin bugüne kadar Türk Tıp Dizini dışında bırakılmasının nedeni, diziye dahil edilecek dergilerden
“her sayıda araştırma makalelerinin, olgu ve derleme makaleleri sayılarından fazla olması” kuralı idi. “Araştırma” kavramını
irdeleme dışında bırakıp ve bütün yerli dergilere uygulanan kıstasları ANKEM Dergisi için de uygularsak dizine dahil
edilemek için “yılda en az 15 araştırma makalesi yayınlanması” kuralını ANKEM Dergisi 40-45 araştırma makalesi ile
fazlasıyla karşılamakta idi. Ancak Derginin her yılın 4 sayısından biri ANKEM Kongresi programı ve bildiri-poster özetlerine,
biri Genel Oturum, Panel gibi oturumların sunularına ayrılıyordu. Bir kongrenin özetleri ve sunuları kongre kitabı olarak
basılınca bu bilgiler hemen hemen yalnız kongreye katılanlara ulaşmaktadır. Halbuki bunlar bir periyodik sayısı olarak
yayınlanınca kongreye katılanlardan başka bütün üyelere ve (en azından ANKEM Dergisi için) Rektörlükler, Tıp ve Eczacılık
Fakülteleri, Tıp Fakültelerinin Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,
Cerrahi, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları, bazı önemli hastane kütüphanelerine, ayrıca edinmek
istediklerini bildiren birçok başka kütüphaneye de gönderilmektedir. Bu şekilde, özetlerde verilen araştırma sonuçlarının
erkenden duyurulması sağlandığı gibi, yetkili kişiler tarafından hazırlandığı için çok eğitici ve önemli olduğunu düşündüğümüz
kongre sunu makalelerinin çok daha geniş kitleye uşaması sağlanmaktadır. ANKEM Dergisinin 4 sayının ikisi bu amaçla
ayrılınca, yıllık araştırma makalesi kıstasını çok aştığımız halde, “her sayı ile” ilgili (pek doğru bulmadığımız) kıstası
karşılayamıyor ve dizin dışında kalıyorduk. Dizin kurulunu ikna edemeyince, ANKEM Dergisinin daha fazla TÜRK TIP
DİZİNİ dışında kalmaması için 2004 yılına ait 18.ciltten itibaren dergi 4 sayı ve kongre programı ve özetlerini içeren Ek
1 ve kongre sunularını içeren Ek 2 olarak yayınlanmaya başlanmıştır. 4 sayı + 2 Ek sayı dağıtımı önceki gibi devam edecektir.
Saygılarımızla.

RİCAMIZ

ANKEM Dergilerini gönderdiğimiz bazı üyelerimizin dergileri “ayrılmış”, “tanınmıyor”, “taşınmış” gibi ibarelerle
geri geliyor. Buna karşılık bazı üyelerimiz de dergi ve kongre duyurularını almadıklarını bildirmektedir. Ayrıca üyelerimize
en kolay ulaşma yolu e-posta ve GSM telefonları olmaktadır. Bazı üyelerimiz için bu bilgiler, birçok defa üyelik bilgilerini
yenileme çabamıza rağmen, noksan kalmıştır.

Lütfen unvan, isim, tercih ettiğiniz ulaşım adresinizi, e-posta ve GSM (veya size en kolay erişeceğimiz) telefon
numaranızı ankem@ankemdernegi.org.tr adresine (tekrar da olsa) bildiriniz ve çevrenizde bildiğiniz ANKEM üyelerine
de bu dileğimizi iletiniz.

Ayrıca ANKEM Dergisini almayan fakat edinmek isteyen kurumlar bu taleplerini yukarıdaki e-posta adresine iletirlerse,
memnuniyetle posta listemize ilave ederiz.
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