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Türkiye Parazitoloji Dergisi 33. Cilt İstatistikleri 
Statistics of 33rd Volume of Türkiye Parazitoloji Dergisi 

 

1976 yılından beri yayınlanmakta olan Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2009 yılı sonunda 33. cildini tamamlamıştır. 
Bu cilt ile ilgili yapılan bazı istatistiki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu istatistiklerin 
zenginleştirilerek daha sonraki ciltlerde de sürdürülmesi planlanmaktadır.  

Öncelikle, web sayfası aracılığıyla gönderilen makalelerin değerlendirilmesini organize eden Yardımcı Editör 
hocalarımıza, Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Bayram Göçmen ve Doç. Dr. İ. Cüneyt Balcıoğlu’na, 
İngilizce özetlerin düzeltilmesinde görev alan Sayın Prof. Dr. Pauline Aksungur’a ve Yayın Kurulu’ndaki diğer 
arkadaşlarımıza, bilimsel değerlendirmeyi yapan hocalarımıza ve dergimize yazı gönderen tüm Parazitoloji 
çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. 

Ulusal Sağlık Bilimleri Sürekli Veri Tabanında bulunan 238 dergi arasında yer alan Türkiye Parazitoloji Dergisi, 
bu yılsonu itibarıyla en fazla makale gönderilen dergi listesinde ikinci sırada yer almaktadır. Makale arama 
konusunda da Parazitoloji ve diğer bilim alanlarında çalışan bilim insanlarına yardımcı olması amacıyla 
dergimizin web sayfasında 2004-2009, Türk Medline sitesinde (http://www.medline.pleksus.com.tr/) ise 1990-
2009 yılları arasında yayınlanan makalelerle ilgili olarak arama yapılabildiğini belirtmek isterim.  

Uluslar arası alanda da yer edinmeyi de misyonları arasına koyan Türkiye Parazitoloji Dergisi, bu kapsamda 
sağlık, veteriner ve biyolojik bilimler alanlarında çeşitli dizinlerde yer almaktadır. Son olarak 24 Nisan 2008’de 
“International Science Index” (ISI) de yer almak için yapılan başvurunun sonuçlanması beklenmektedir. 2010 
yılının ilk yarısında olumlu haber almayı umduğumuz bu başvurunun sonucunu heyecanla beklemekteyiz. 

Bu vesile ile 2010 yılının bireysel ve kurumsal olarak Parazitoloji camiasına sağlık ve mutluluk getirmesini, 
bilimsel alandaki bu iddiamızı sürdürebilmek için yapılan araştırmaların mümkün olan en kısa zamanda yayına 
dönüştürülmesi dileklerimi bildirir, saygılar sunarım. 
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Tablo. Türkiye Parazitoloji Dergisi 33. Cilt istatistikleri 

Toplam makale sayısı Total number of articles 76 % 
İngilizce makale sayısı Total number of articles in English 22 28,94 

Makale yeri Place of article   
Tıp adresli makaleler Articles coming from Medical Faculties 46 60,52 
Veteriner adresli makaleler Articles coming from Veterinary Faculties 16 21,05 
Biyoloji adresli makaleler Articles coming from Science Faculties 8  10,52 
Üniversite dışı makaleler Articles coming from other institutions 6  7,89 

Makale Tipi Article Type   
Araştırma makalesi Original Research 53 69,73 
Olgu sunumu Case Report 18  23,68 
Derleme Review 5  6,57 

 


