Editörden,
sayısını

akran değerlendirme süreçlerinin önemi çok

sunarken yaptığımız bazı değişiklikleri

büyüktür. Halk sağlıkçıların bu konuda

paylaşmak isteriz. Öncelikle dergimize

Dergimize desteklerinin ve duyarlılıklarının

katılan yeni editörlerimiz çalışmalarına

artarak sürmesini dileriz.

Dergimizin

başladı.

yılının

2021

Yeni

ilk

editörlerin

önümüzdeki
değerlendirme

Tablo 1. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nde

süreçlerine ve derginin gelişimine önemli

2016-2020 yıllarında yayımlanan makale

katkıları olacaktır. Dergimizde yaptığımız

tipleri ve sayıları

dönemde

yazıların

diğer yenilenme Cetus yayın grubu ile

Derleme/
Araştırma
meta
Diğer Toplam
analiz

birlikte çalışma kararı almamız oldu. Bu

Yıl

önerimizi dikkate alan ve destekleyen

2020

24

2
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37

HASUDER Yönetim Kurulu’na teşekkür

2019

20

0

12

32

ederiz.

Cetus

yayıncılıktan

2018

16

0

8

24

teknik

destek

ile

2017

16

0

8

24

2016

12

1

5

18

yazı

alacağımız

değerlendirme

süreçlerinin iyileşeceğini ve hızlanacağını
düşünüyoruz. Son olarak makalelerin sayfa
düzeninde

yaptığımız

değişikliği

bu

sayımızda beğeninize sunuyoruz.
Dergimizin

son

beş

yıllık

özet

bir

değerlendirmesini de sizlerle paylaşmak
isteriz. Dergimizde yayımlanan makale
sayısı son beş yılda iki katına ulaşmıştır
(Tablo 1). Araştırma makalelerindeki artışın
önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz.
Bu tablo Dergimizin son beş yılda çok hızlı
olmasa da istikrarlı bir şekilde gelişmeyi
sürdürdüğü

şeklinde

yorumlanabilir.

Tablodan çıkarabileceğimiz ikinci bir sonuç
da meta analiz ve derleme yazıların
artırılması gerektiği olabilir. Bu gelişime
katkı sunan yazar ve hakemlerimize bir kez

Bu sayımız için yedi araştırma makalesi
hazırlandı. İlk makalede sağlıkta farklı
sosyal

ve

ekonomik

eşitsizlik

göstergelerinin farklı sağlık göstergeleri ile
korelasyonları, ekolojik bir çalışmada ele
alınmış. Araştırmanın bulguları sosyal ve
ekonomik gelişmişlik düzeyi göstergeleri ile
sağlık göstergeleri arasında tutarlı ve yüksek
korelasyon olduğuna işaret etmekte. Çam ve
Karasu’nun

2012-2018

yılları

arasında

Kilis’de bebek ölüm hızlarını inceledikleri
çalışmada, 7 yıllık dönemde bebek ölüm
hızlarının ulusal ve bölgesel hızlardan
yüksek olduğu saptanmış ve araştırmacılar
ölümlerin önlenmesinde prenatal anne

daha teşekkür ederiz. Dergilerin gelişiminde
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i

izlemlerinin

önemini

vurgulanmışlar.

geliştirilebilmesi

için

bilgi

sağlanması

Üçüncü çalışmada 13,836 ilköğretim birinci

amaçlanmıştır.

sınıf öğrencisinin ağız ve diş sağlığı

Nisan sayısına destek olan tüm yazar ve

incelenmiş ve çocuklarda çürük prevalansı

hakemlere

saptanmış.

okumalar dileriz.

Çalışmanın sonuçları çocuklarda ağız diş
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%73

gibi

yüksek

oranda

teşekkürlerimizle

keyifli

sağlığını korumaya yönelik politikalara
gereksinim olduğunu göstermektedir. Diğer
bir araştırma makalesinde 65 yaş üstü
bireylerde sağlık okuryazarlığı incelenmiş
ve çalışmaya katılanların yaklaşık yarısının
sağlık

okuryazarlığı

düzeyleri

yetersiz

olarak yorumlanmış. Beşinci makalede
sağlıklı yaşam davranışları ve yaşam kalitesi
kesitsel bir çalışmada incelenmiş. Altıncı
araştırmada önemli bir sorun olan sağlık
çalışanlarında şiddet ele alınmış. Kesitsel
tipteki bu araştırmada sağlık çalışanlarının
%61’inin meslek hayatında en az bir kez ve
%39’unun son bir yılda şiddete uğradığı
saptanmış.

Çalışma

bulgularına

göre

kadınlar erkeklere oranla daha fazla şiddete
maruz kalmakta ve şiddete uğrayanların
%83’ü hukuki yollara başvurmamaktadır.
Yazarlar
önlenmesi

için

yetersizliğine
makalede

şiddet

sağlıkta

yasal

dikkat

nitel

olaylarının

düzenlemelerin

çekmektedir.

araştırma

Son

yöntemleri

kullanılarak, 15-17 yaş ergenlere yönelik
sağlık okuryazarlığıyla ilgili araçların
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From the Editor,
We would like to share some of the changes

who contributed to this development. Peer

we made while presenting the first issue of

review processes are of great importance in

2021. First of all, new editors who joined our

the development of journals. We hope that

Journal have started their work. New editors

the support and sensitivity of the public

will have important contributions to the

health professionals will continue.

evaluation processes of the articles and the
development of the journal in the upcoming

Table 1. Numbers and types of articles

period. Another renewal we made in our

published in TJPH in 2016-2020
Year

Research

Review/
Meta
Analysis

thank the HASUDER Board for considering

2020

24

2

11

37

and supporting this suggestion. We think

2019

20

0

12

32

that with the technical support we will

2018

16

0

8

24

2017

16

0

8

24

2016

12

1

5

18

Journal was that we decided to work with the
Cetus publishing group. We would like to

receive from Cetus publishing, article
evaluation processes will improve and

Other

Total

accelerate. Finally, we present the change

Seven research articles were prepared in this

we made in the page layout of the articles to

issue. In the first article, the correlations of

your liking in this issue.

different social and economic inequality

We would like to share a summary review of

indicators in health with different health

the last five years of our journal article

indicators were discussed in an ecological

numbers and types. The number of articles

study. The findings of the study indicate that

published in our journal has doubled in the

there is a consistent and high correlation

last five years (Table 1). We think the

between social and economic development

increase in research articles is an important

indicators and health indicators. In the

indicator. This table can be interpreted as

second article, Çam and Karasu examined

that our journal has continued to develop

infant mortality rates in Kilis between 2012-

steadily in the last five years. A second result

2018. Infant mortality rates were found to be

that we can interpret from the table may be

higher than the national and regional rates in

that the number of meta-analysis and review

the 7-year period, and the researchers

articles should be increased. We would like

emphasized the importance of prenatal

to thank once again our authors and referees
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mother follow-up in preventing infant

We would like to thank all the authors and

deaths. In the third study, the oral and dental

referees who supported the April issue, and

health of 13836 primary school students

we wish you a pleasant reading.

were examined and the prevalence of caries

Yücel Demiral

in children was found to be rather high as
73%. The results of the study indicate that
there is a need for oral and dental protection
policies in children. Another research article
examined health literacy among individuals
over 65 years of age. The health literacy
levels

of

approximately

half

of

the

participants in the study were interpreted as
insufficient. In the fifth study, healthy
lifestyle behaviors and quality of life were
examined in a cross-sectional study. In the
sixth study, violence in healthcare workers,
which is an important problem was
discussed. In this cross-sectional study, it
was determined that 61% of the participating
healthcare

workers

have

experienced

violence at least once in their professional
life and 39% in the last year. According to
the findings, women are exposed to more
violence than men and 83 % of those who are
exposed to violence do not apply to legal
remedies. The authors emphasize the
inadequacies of legal regulation to prevent
violence in health. In the last article, it is
aimed to provide information to develop
tools

related

to

health

literacy

for

adolescents aged 15-17 by using qualitative
research methods.
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