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Editör Kurulu

Perinatal T›p Vakf›, Türk Perinatoloji Derne¤i ve
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne¤i’nin or-
tak yay›n organ› olan ve ülkemizde 23 y›ld›r kendi alan›n-
daki ilk ve tek bilimsel dergi olarak yay›n hayat›n› sürdü-
ren Perinatoloji Dergisi, bildi¤iniz gibi 2005 y›l› itibariyle
Perinatal Journal ad›yla, ayr› bir ISSN kimli¤i ile ‹ngiliz-
ce dilinde, sadece elektronik dergi olarak yay›nlanmaya
devam etmifltir. Onuncu y›l›n› tamamlayan bu uygulama
uluslararas› okuyuculara ve araflt›r›c›lara hitap ederken,
yay›nlanan makalelerin uluslararas› alanda sadece özeti
yerine tam metinlerinin okunur olmas›n› ve kaynak gös-
terilmelerini olanakl› hale getirmektedir. Son on y›ld›r
ayr›ca Perinatoloji Dergisi ad›n› devam ettirecek flekilde,
dergi içeri¤inin Türkçe çevirilerinin de eflzamanl› ayr› bir
dergi olarak bas›l› yay›nlanmaya devam ettirilmesiyle
yaklafl›k çeyrek as›rl›k bir süreci tamamlamak üzereyiz. 

Her iki versiyonu da aç›k eriflim yay›nlanan dergimi-
zin uluslararas› platformlarda yer alabilmesi için yay›n
eti¤i, de¤erlendirme süreleri, zaman›nda yay›mlanma,
derleme, makale, olgu sunumlar›n›n aralar›ndaki oranla-
ra azami dikkat edilmektedir. Bilimsel dan›flma kurulu
ulusal ve uluslararas› hakemlerden oluflmaktad›r. Gönde-
rilen makaleler en az iki hakem taraf›ndan de¤erlendiril-
mektedir. Makale de¤erlendirme ve erken bask›ya geçme
süreçleri ise 2015 itibariyle 3–4 ay› geçmemektedir. Bafl-
vuru bafl›na yay›n oran› 2015 y›l›nda %58, yay›nlanm›fl
makale/olgu sunumu oran› %81 olarak gerçekleflmifltir.
Geçti¤imiz y›ldan itibaren Dernek bünyesinde oluflturu-
lan çal›flma gruplar›n›n gerçeklefltirdi¤i çal›fltaylar›n ra-
porlar›n› ve konsensüs haline getirilen uygulama k›lavuz-
lar›n› yay›nlamaya bafllad›k.[1,2] Perinatal Tiroid Çal›flma
Grubu’nun haz›rlad›¤› Gebelikte Tiroid De¤erlendirme
K›lavuzu[2] bunlar›n ilki idi. Türk Perinatoloji Derne¤i

Diyabet ve Gebelik Çal›flma Grubu taraf›ndan haz›rlanan
Diyabet ve Gebelikte Tan› ve Tedavi K›lavuzu ise bir
sonraki say›da yay›mlanacak.

Kongre ve kurs etkinliklerimize de¤inecek olursak,
bildi¤iniz gibi Vak›f ve Dernek yönetim kurullar›m›z›n
y›llar öncesinden bafllayan çabalar› geçti¤imiz y›l meyve-
sini vermifl ve Dünya Perinatoloji Kongresinin 2017 y›l›
Nisan ay›nda ‹stanbul’da düzenlenmesi karar› al›nm›flt›r.
‹ki y›lda bir düzenlenen bu kongrenin Türkiye’de yap›-
lacak olmas›n›n ülkemiz bilimsel platformunun tan›t›m›-
na katk›da bulunaca¤› aflikârd›r. Ulusal ve uluslararas›
araflt›r›c›lar› buluflturacak, bilgi paylafl›m›n› artt›racak
olan ve bilimsel aktivitelerin yan› s›ra sosyal içeri¤inin de
zengin tutulaca¤› bu kongrenin organizasyonu için çal›fl-
malar gece gündüz tüm yo¤unlu¤u ile sürdürülmektedir. 

Dernek ve Vakf›m›z bünyesinde düzenledi¤imiz asis-
tan ve uzmanlara yönelik temel ultrasonografi, antenatal
muayene ve perinatal kurslar›m›z hemen her ay Vak›f
merkezimizde veya Anadolu’daki çeflitli illerimizde de-
vam etmektedir. Ian Donald Advanced Course ve World
School of Perinatal Medicine program içerikleri için
perinatal.org.tr adresini ziyaret etmeniz yeterlidir.

Dergimize siz okurlar›n ve araflt›r›c›lar›n gösterdi¤i
ilgi ve bilimsel hakemlerimizin özverili de¤erlendirme-
leri için teflekkürlerimizi iletirken baflar›l› akademik ça-
l›flmalar dileriz.
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