
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ 

YAYIN KURULU TOPLANTI RAPORU 

TARİH VE SAAT: 06/02/2022 - 18.00-19.30 

YER: Çevrimiçi 

KATILIMCILAR: 

 Alican Bahadır 

 Alpaslan Türkkan 

 Alper Büyükakkuş 

 Aylin Sena Beliner 

 Emrah Kırımlı 

 Vahdet Mesut Ayan 

 Münevver Türkmen 

 Olgu Nur İleri 

 Onur Naci Karahanlı 

 Orhan Odabaşı 

 Öcal Taşer 

 Pınar Okyay 

GÜNDEM: 

 Tanışma 

 STED genel bilgilendirme: AS BELİNER tarafından STED süreci ve son duruma dair 

sunum yapıldı (Ek 1). Sunum WhatsApp grubunda da paylaşıldı. 

 STED 2022 yılı çalışma planı ve ilk sayısı: Derginin 2022 yılına dair durumu ve 

geleceği tartışıldı. Değerlendirmeyi bekleyen çok sayıda makale olduğu vurgulandı. Ocak-

Şubat sayısı için hazırda bulunan 5 makale olduğu ve 15 günlük süreç içinde derginin basıma 

hazır olması gerektiği belirtildi. P OKYAY tarafından hakemlik görevini alabileceği iletildi 

 Sorunlar–öneriler: Editoryal, hakem ve yazarlar açısından var olan sorunlar ve çözüm 

önerileri tartışıldı. Yayın Kurulunun görev tanımı ve Kuruldan beklenti tartışıldı. Dergi 

künyesinin iyileştirilmesinin gerekliliği vurgulandı, bu konuda çalışma yapılabileceği iletildi. 

Yazara yanıt süresinin bir yıl olarak uzun olduğu belirtildi. Makalelerin birinci basamakta 

çalışanlardan sınırlı olarak geldiği derginin tanıtımının yapılarak birinci basamaktan yazı 

akışının sağlanması, hakem havuzunun güçlendirilmesi, tıp dışı hakemlere de yer verilmesi, 

hakemlerin hızlı geri dönüş yapıp değerlendirmelerin hızlandırılması, ULAKBİM 

gerekliliklerinin titizlikle sağlanması gerekliliği paylaşıldı. JAMA gibi bir sürece girmenin ve 

başka dizinlerde de yer alma çalışmalarının yürütülebileceği belirtildi. Derginin web 

sayfasının güncellenmesi, intihal programının editoryal süreçte kullanılmak üzere temin 

edilmesi ve hakem kurulunun revize edilmesi tartışıldı. Öneriler karara bağlandı. 



 Toplantı sıklığı ve bir sonraki toplantı tarihi: Kısa sürede hem yeni sayı hazırlıkları 

hem de planlama için öncelikle çevrim içi sonrasında yüz yüze toplantı yapılması kararı 

alındı. 

KARARLAR: 

 Gereğinde hakem sayısı sayı artırımına giderek makale değerlendirme sürecinin 

tamamlanması için en azından önümüzdeki birkaç ay yoğun bir çalışma yapılması  

 Bir sonraki toplantıya kadar gerçekleşen görev dağılımı: 

- Yayın Kurulundan hakem önerisi alınması, hakem listesinde olanlara göreve devam 

edip etmeme isteğinin davet mektubu ile sorulması (Vahdet Mesut Ayan ). 

- Web sayfasına Yayın Kurulu eklenecek (Vahdet Mesut Ayan ). 

- İntihal programı kullanımı için gerekli programın sağlanması (TTB MK) 

- Yazım kuralları revizyonu (AS BELİNER). 

- Web sitesi düzenlemesi (E. KIRIMLI ve Vahdet Mesut Ayan 

- Kontrol listeleri (P OKYAY). 

- DergiPark’taki yazıların gelmiş olduğu kuruma göre sınıflandırılması (Vahdet Mesut 

Ayan) 

- Şubat’ın ikinci haftası (17-18) için doodle üzerinden zoom toplantısı tarihinin 

belirlenmesi (Vahdet Mesut Ayan)  

 

GELECEK TOPLANTI TARİH VE YERİ:  

 17-18,19 Şubat tarihlerinin birinde doodle üzerinden Kurulun görüş bildirmesi ve 

belirlenen ortak bir tarihte çevrimiçi yapılacaktır. 

 İlk yüz yüze toplantı Ankara TTB binasında 6 Mart 2022’de yapılacak. 

 

GÜNDEM ÖNERİLERİ:  

 Ocak-Şubat 2022 sayısı ve diğer sayıların hazırlıkları 

 Görev dağılımı kapsamında durum değerlendirmesi 

 Ek gündem önerileri WhatsApp üzerinden paylaşılacak 

 

 


