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Dergimizin yeni cildi ve ilk sayısı
The new volume of our magazine and first issue
Başmakale

Esra Saatçı1

Değerli okurlarımız,
Bilimsel dergilerin yayın hayatına başlaması
kadar, bu hayatı devam ettirebilmesi de çok
önemlidir. Bu devamlılık, ancak, siz değerli okur,
hakem ve yazarların katkıları ile sağlanabilir.
1997 yılından beri kesintisiz bir şekilde yayın
hayatına devam eden Dergimiz teknik bir sorun nedeniyle çıkmış olduğu ULAKBİM TR
Dizin’de 25/02/2019 itibarı ile hiçbir kesinti
olmadan yeniden yer almıştır. Bu güzel haberi
sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bir diğer haberimiz dergimizin güncellenen
kurulları ile ilgili; Editörler Kurulu’nda Doç.
Dr. Mustafa Kürşat Şahin, Teknik Kurul’da ise
Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer aramıza katıldılar,
kendilerine “hoşgeldiniz” diyor, verimli çalışmaları için şimdiden teşekkür ediyoruz.
Dergimizin 2019 yılının ilk sayısında bir
derleme (“Güncel kılavuzlar ışığında dislipidemi yönetiminin ilk basamağı”), üç araştırma

makalesi (“Birinci basamakta yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı”; “Postpartum dönemdeki annelerin emzirme ve anne sütünün önemi hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi” ve “Aile Hekimliğine başvuran bireylerde Tip 2 diyabet risk düzeyinin belirlenmesi”) ve iki olgu
sunumu (“Aile hekimliği polikliniğine başvuran bir B12 eksikliği vakası” ve “Çocukta atipik klinik görünümlü herpes zoster enfeksiyonu”) sizlerle buluşuyor. Keyifle okumanızı diliyor, yeni yazılarınızı bekliyoruz.
Her zaman olduğu gibi bu sayının hazırlanmasında emeği geçen yazarlar, editörler,
Teknik Kurul, Danışma Kurulu üyeleri ve hakemlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla.
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