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Sayın Okurlarımız, Değerli Meslektaşlarımız,

Dergimizin 2015 yılının son sayısı ile birlikte size iki önemli gelişmeden bahsetmek istiyorum. Birincisi ve bizi oldukça 
sevindiren gelişme Türk Dermatoloji Dergisi’nin, Emerging Sources Citation Index (ESCI) listesine alınmasıdır. SCIE, SSCI 
veya AHCI gibi indekslere aday dergilerin dahil edildiği söz konusu listenin Kasım ayı içerisinde yayınlanacağı tarafımıza 
bildirildi. Bir yıllık izlem sonrası dergimizin söz konusu uluslararası indekslere alınmasını beklemekteyiz. Dergimizin 
geleceği açısından kırılma noktası olacağını düşündüğümüz bu gelişmede öncelikle siz okurlarımıza ve bilimsel 
çalışmalarını dergimiz aracılığı ile bilim dünyasına sunmayı tercih eden yazarlarımıza ve çok değerli danışmanlarımıza 
katkıları için Editörler Kurulu olarak teşekkür ederiz.

Bir diğer gelişme ise Türk Dermatoloji Dergisi Editörler Kurulu’nun, belirli hastalıkların uluslararası uzlaşı toplantıları 
sonucu oluşturulmuş “Tanı ve Tedavi Rehberleri”nin Türkçeye çevrilip okuyucularına dergi ile birlikte (her sayıda başka 
bir hastalık olmak üzere) ek olarak verilmesi yönünde aldığı karardır. Okurlarımızın klinik pratiklerinde çok yararlanacağını 
düşündüğümüz söz konusu rehberlerden ilki pemfigus tanı ve tedavisine yönelik olup ve bu sayı ile birlikte hem basılı 
hem de online olarak yayınlanacak. 

Bu sayımızda da ilginizi çekeceğini umduğumuz derleme, orijinal araştırma ve olgu sunumu makaleleri ile 
karşılaşacaksınız. Sürekli eğitim bölümünde uzun yıllardır özellikle ülkemizin güneyini etkileyen ve yıllar içerisinde bazen 
epidemik patlamalarla seyreden önemli bir deri ve halk sağlığı problemi olan kutanöz leishmaniasis konu edilmiştir. 
Özellikle son dönemde Suriye’den olan göçlerle ülkemizin hemen her ilinden artan sayıda olguların bildirilmesi tekrar 
dikkatin bu hastalığa çevrilmesine neden olmuştur. Konu bu alanda oldukça deneyimli hocalarımızdan Mehmet 
Harman tarafından güncel bilgiler ışığında hazırlanmış olup hastalığın tanı ve tedavisi için klinik pratiğinizde yararlı bir 
kaynak oluşturacak niteliktedir. Leptinin deri hastalıkları üzerindeki etkisinin gözden geçirildiği “Dermatolojide Leptinin 
Yeri” başlıklı makale Didem Dinçer ve Aysel Gürler tarafından hazırlanmış olup Derleme bölümünde sunulmuştur. 
Ayrıca bu sayımızda bulacağınız farklı konulardaki orijinal araştırmalar, olgu sunumları, etkinlikler ve izlenimler, yeni 
yayınlar ve dermatoloji tarihi bölümleri de ilginizi çekebilecek makaleler içermektedir.

Dergimize olan beğeni ve ilginizi yeni yılda da devam ettirme gayreti ile hazırlamaya çalışacağımız 2016 yılının ilk 
sayısında görüşmek üzere sağlık ve esenlikler dileriz.
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