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Saygıdeğer Okurlar; 

Mevlana Tıp Bilimleri (Mevlana Medical Sciences) dergimizin ilk sayısı ile karşınızda olmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. 

 İnsanlığın COVİD19 pandemisi ile ciddi bir sınav verdiği bu günlerde, her güzel haber 
heyecanlandırıyor bizleri. Mevlana Tıp Bilimleri dergisini yayın hayatına geçirerek, sizlere böyle güzel bir 
haber verebilmiş olmanın, bilim dünyasına bilimsel bir dergi daha kazandırabilmenin heyecanını 
yaşıyoruz. Bilimin ilerlemesinde, ortaya konan çalışmaların yayınlandığı bilimsel dergilerin son derece 
önemli bir rol üstlendiğinin bilinci içerisinde ‘’Biz de buradayız’’ diyoruz. Devamını getirebilmek, başlamak 
kadar önemli diye düşünerek her sayımızı zamanında yayınlamanın gayretinde olacağız. 

Konyamızın önemli değerlerinden olan, Hz. Mevlana’nın, dergimize hayat verecek olan isminin 
hakkını vermek, onun kapılar açan katılımcı felsefesi ile yayın hayatımıza devam etmek amacındayız. Tıp 
Bilimine gönül vermiş, katkı yapmak isteyen tüm araştırmacılar değerli çalışmalarını yayınlamak üzere 
dergimize davetlidir. Deneyimli ekibimizle, değerli araştırmacılar, hakemler ve siz kıymetli okurların 
katılımlarıyla, azimle çalışarak önemli başarılar elde edeceğimize gönülden inanıyorum. İnanmak ve o 
inançla yola çıkmak başarıya giden yolun en önemli ışığıdır. 

Dergimiz; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın aracı olup yılda 
üç kere olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanması planlanmaktadır. Yayın dili Tükçe ve 
İngilizce, makalelere erişim ücretsizdir. Ana hedefimiz; Tıp dünyasına katkı yapacak, yön verecek 
çalışmalara yer vermek; akademide yer almaya gönüllü, ‘’biz de varız’’ diyebilen Tıp öğrencileri ve uzmanlık 
öğrencileri asistan doktorların hocaları rehberliğinde hazırladıkları değerli çalışmalara öncelik tanıyarak bu 
alana yeni bir soluk getirmek ve kısa sürede ulusal ve uluslararası indekslerde yer almaktır. Yayında olan ilk 
sayımızda; değerli araştırmacılar tarafından yayın hayatına kazandırılan beş orijinal araştırma makalesi ve 
iki olgu sunumu bulunmaktadır. Makaleler titiz bir hakem süreci sonrası, editör kurulumuzun son kararı ile 
yayınlanmıştır. İlgiyle okuyacağınızı umut ediyoruz. 

Bu yolculukta; yoğun iş yükü arasında hazırladıkları kıymetli çalışmalarını dergimiz yolu ile bilim 
dünyası ile paylaşan ve paylaşacak olan araştırmacılara ve bizlere destek veren ve verecek olan 
hakemlerimize teşekkürü bir borç bilirim. 

Dergimiz kısa sürede, yoğun ve özverili bir çalışma sonrasında ilk sayısı ile birlikte yayın hayatına 
başlamış oldu. Bu süreçte her daim yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen, Sayın Rektörüm Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Dekanım Prof Dr. Metin Doğan, Rektör yardımcım Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, Dekan 
yardımcım Prof Dr. Serhat Tokgöz, Fatih Kaleci hocam, Doç Dr. Bilsev İnce, editör asistanım, dergi editör 
kurulu ve yayın kurulundaki tüm hocalarım ve arkadaşlarım, Grafik ve Web tasarımda güzel işlere imza 
atan tüm arkadaşlar ile sabırları için eşim ve çocuklarıma çok teşekkür ederim. 
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Kıymetli çalışmalarınızı Mevlana Tıp Bilimleri dergimiz aracılığı ile bilimsel literatürle 
buluşturmaya davet ediyor saygılarımı sunuyorum.  
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