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Editörden

Değerli meslektaşlarım,
JAREM (Journal of Academic Research in Medicine) olarak yayın hayatımızın 6. yılını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CINAHL ve ProQuest veritabanları ile Web of Science-Emerging Sources
Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmekte olan JAREM PubMed Central (PMC) başvurusu için gerekli olan ön
kriterleri tamamlama açısından önemli bir yol katetmiştir.
2017 yılı içinde yayın kuruluna farklı klinik bilim dallarından yeni editörlerin katılması ile birlikte çok sayıda makalenin
değerlendirmesine bilimsel katkı sağlamış bulunmaktayız.
JAREM yayın kurulu olarak; öncelikle fikir aşamasında başlayıp, daha sonra gözlemleyip, araştırma aşamasında çalışmalar yapıp, bu çalışmaların sonuçlarını yorumlayarak, özgün makalelerini dergimize gönderen tüm yazarlarımıza teşekkür
ediyoruz.
2018 yılında da bilimsel katkılarınızla hedefimiz olan PubMed’e girişimizde önemli bir yol katedeceğimize inanıyorum.
Sağlıklı, mutlu, umut dolu yeni bir yıl diliyorum.
Doç. Dr. Ömer N. DEVELİOĞLU
Baş Editör
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Editorial

Dear Colleagues,
We have completed the 6th year of our publishing life as JAREM (Journal of Academic Research in Medicine). JAREM, which is indexed by TUBITAK ULAKBIM TR Index, EBSCO, CINAHL, and ProQuest databases and by Web of
Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI) at present, has come a long way in meeting the pre-criteria for the
application to the PubMed Central (PMC).
With participation of new editors from various clinical disciplines in the editorial board in 2017, we have made scientific contribution to the assessment of many articles.
As the editorial board of JAREM, we thank all authors, who start their studies at the idea stage, continue with observations and research, interpret the results of these studies, and submit their original research articles to our journal.
I believe that we will also make a long way to our target of being included in PubMed with your scientific contributions in 2018.
I wish a healthy, happy, and hopeful new year.
Ömer N. DEVELİOĞLU, MD, Assoc. Prof.
Editor in Chief

