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Klinik Geliflim dergisinde oldukça uzun say›labilecek bir zaman diliminde ki serüvenim 1996 y›-
l›nda bafllad›. O y›llarda ‹stanbul Tabip odas›nda Onur Kurulunda üyeydim. Klinik Geliflim der-
gisi yay›n kurulundan ayr›lacak olan arkadafllar›mdan Prof. Dr. Temel Y›lmaz ve Prof. Dr Nafiz
Bilsel yay›n kurulunda görev almam› teklif ettiklerinde bu teklifi hemen kabul ettim. Klinik Ge-
liflim Dergisi, o y›llarda düzenli olarak yay›n hayat›n› sürdüren, gerçek anlamda dergi sekreter-
li¤i ve hakemler kurulu olan say›l› dergilerden biriydi. Dergi yay›n kurulu, de¤erlendirilmek üze-
re yollanan yaz›lar›n çoklu¤undan her hafta toplanmak zorundayd›. O dönem editörlük görevini
sürdüren Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, art›k bu görevi çok uzun süre yapt›¤›n› ve ayr›lmak istedi¤i-
ni söyledi¤inde hep birlikte yeni bir editör arama sürecimiz bafllad›. Prof. Dr. Orhan Ulutin’in bu
görevi üstlenmesiyle yeni bir döneme girildi.  Orhan hoca ile tan›fl›kl›¤›m›z hematoloji alan›nda-
ki birlikteli¤imiz ötesinde ö¤rencilik y›llar›ma dayan›rd›. Y›llar içinde bildi¤im yenilikçi, cumhu-
riyetçi ve bilimsel kiflili¤ini ve bitmek tükenmez bilmeyen enerjisini Klinik Geliflim Dergisi için-
de kullanmakta hiç tereddüt etmedi. Bu dönem içinde flimdiki baflkan›m›z Prof. Dr. Özdemir Ak-
tan, Prof. Dr. Süha Göksel, Prof. Dr. Burhan Ferhano¤lu, Prof. Dr. Günseli K›l›nç ve Prof. Dr.
Taner Gören ve daha sonralar› Prof. Dr. Güher Direskeneli de  yay›n kuruluna kat›ld›lar. Dergi-
ye gelen yay›n say›s› henüz haftal›k toplant›lar› gerektirecek kadar fazlayd›, öyle ki Orhan hoca
derleme niteli¤indeki yaz›lar› kabul etmeme e¤ilimini sürdürmede ›srarl› davranabiliyordu. Der-
gi biraz gecikmeler olsa da her ay düzenli olarak okuyucuya ulaflabiliyor ve her y›l yay›n kurulu-
nun belirledi¤i bir misafir editör baflkanl›¤›nda özel say›lar ç›kart›l›yordu. 

Derginin ifllevlerini sürdürmesi, bizim her hafta toplanmam›z, gelen yaz›lar›n derlenip toplant› günlerine haz›rlanmas›, seçilen
hakemlere yaz›lar›n yollanabilmesi, düzeltilen yaz›lar›n son kontrollerinin  yap›l›p dizgiye yollanmas›nda  sonuç olarak dergi-
nin  bas›lmas›ndaki en önemli etkenin sevgili Bediz han›m (Suner) oldu¤unun alt›n› önemle çizmek gerekiyor. Bediz Suner ol-
masayd› Klinik Geliflim dergisi bu y›llara kadar gelemezdi. Aram›zdan vakitsiz ayr›l›fl›n› yeni ö¤rendi¤im Bediz Suner’e belki
de gecikmifl teflekkür ve sayg›lar›m› bu vesile ile olsun söylemek istedim.  1998 y›l›na geldi¤imizde, doçentlik s›navlar›nda ba-
flar› ölçütlerinin yabanc› dilde yay›n yapan ve “impact factor”  kat say›s› en az 1 üzerinde olan dergilerde yay›n olarak de¤ifl-
mesiyle, ne yaz›k ki ana dilde kaliteli yay›n önemini yitirmeye bafllad›. Dergiye gelen yay›n say›s› h›zla azald›. Yay›n kurulumu-
zun, ana dilde kaliteli yay›n› önemsetecek “En iyi araflt›rma yaz›s› ve yazarlar›n› seçtikleri bir kongreye gönderme  ve/ veya
para ödülleri verme giriflimleri de pek ifle yaramad›. 1999 y›l›nda Say›n Ulutin editörlü¤ü b›rakt›¤›nda arkadafllar›m bu göre-
ve beni getirdiler. Yay›n kurulundan ayr›lan üyeler yerine Prof. Dr. Cengiz Ya¤›z ve Prof Dr. Engin Oral kat›ld›lar. Dergiye ge-
len yay›n say›s› o kadar düflmüfltü ki, önce derginin y›lda 3 kez ç›kar›lmas›na ve bunlar›n ikisinin özel say› olmas›na karar ver-
dik. Klinik geliflim dergisi için toplant›lar önce 15 günde bir, sonralar›nda ise ayda bire düflmüfltü. Daha sonra dergi format›-
n› günlük pratikte hekimlerin önüne s›kça ç›kan konularda öncelikle pratisyen ve uzman hekimleri hedef alan konulara yönlen-
dirmeyi hedefledik. Burada ki amac›m›z konular›nda uzman olan hekimlerden günlük yaflamda önemli olan pratik bilgilerin su-
nulaca¤› say›lar›n haz›rlanmas›yd›. Bu ba¤lamda “Karaci¤er Hastal›klar›, Onkolojik hastal›klar, Transfüzyon, Eriflkinde ane-
miler,  Afl›lama, Pediatrik Aciller, Eriflkinde aciller, Nutrisyon, Kulak Burun ve Bo¤az hastal›klar›nda aciller, Menopoz ve te-
davisi, Çocuklarda romatizmal hastal›klar”  say›lar› yay›nland›. Bu say›lar›n genifl kitlelere da¤›t›labilmesi için özen gösteril-
di ve san›r›m bir ölçüde baflar›ya ulaflt›. 2005 y›l›na geldi¤imizde y›llar  içinde ç›karabilece¤imiz konular art›k birbirini tek-
rarlamaya bafllad›¤›ndan yeni at›l›mlar›n gerekti¤ini düflündük. Bu konuda çeflitli dergilerde editörlük deneyimlerini bildi¤imiz
Prof. Dr. Ahmet Erözenci’nin deneyimlerinden yararland›k. Öncelikle derginin bask› format›na önemli de¤ifliklikler getirildi.
Bu yeni format ile Çocukta romatizmal hastal›klar say›s› yay›nland›. Dergi hala bu format çerçevesinde devam ediyor. Yöne-
tim kuruluna önerilen di¤er  de¤ifliklik ise derginin ilk y›llardaki gibi araflt›rma, olgu sunumu ve derleme türü yaz›lar›n  kabul
edilece¤i bir dergiye geri dönülmesi, farkl› olarak editörler kurulunun mümkün oldu¤unca ‹stanbul’daki hemen her e¤itim has-
tanesini kapsayacak flekilde geniflletilmesi ve bu flekilde yay›n ak›fl›n›n sa¤lanmas›yd›. Bu görüflün yönetim kurulunca benim-
senmesinden sonra oldukça uzun say›labilecek görev süremin art›k doldu¤unu, Klinik Geliflim Dergisinin taze bir kana gereksi-
nimi oldu¤unu düflünerek bu görevi b›rakmak istedi¤imi bildirdim. 

Bu görüflümde ne denli hakl› oldu¤umu son yay›nlanan say›lar› gördü¤ümde daha iyi anlad›m. Klinik Geliflim Dergisinin 20 y›-
l› aflan yay›n yaflam›n› bugün ki düzeyinde sürdürüyor olmas› gelecek için umut verici.  Yay›n kurulundaki arkadafllar›ma ba-
flar›lar›n›n ve enerjilerinin devam›n› diliyorum.  Uzunca süren görev sürem içinde unutulmaz katk›lar› ve derginin yay›na haz›r-
lanmas›ndaki büyük ancak okuyanlara görünmeyen katk›lar› nedeniyle Bediz Suner’i rahmetle an›yor. Daha sonraki y›llarda Be-
diz Han›m görevi b›rakt›ktan sonra befl y›l boyunca birlikte çal›flt›¤›m›z ancak katk›lar›n› ve heyecan›n› hiç unutmayaca¤›m sevgi-
li Fadime O¤uz’a candan teflekkür ediyorum.
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