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IDUHES

İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak sağlık bilimleri alanında yayın
yapan IDUHES adlı dergimizle yayın hayatına başlamıştık. İkinci
yılımızın üçüncü sayısını (Aralık 2019) sizlerle paylaşmanın
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. İnternet ortamında açık erişim
olanağı veren, IDUHES dergisi elektronik ortamda, ulusal ve
uluslararası standartlarda yayın yapan, Türkçe ve İngilizce çalışmalara
yer veren, hakemli bir dergi olup, yılda Mayıs, Eylül, Aralık ayları olmak
üzere üç kez yayınlanmaktadır.
20 Ağustos 2016 tarihinde kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi, 20172018 eğitim-öğretim döneminde lisans ve yüksek lisans eğitimine
başlamıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ise, mevcut lisans ve
yüksek lisans programlarına ek yeni fakülteler, bölümler ve doktora
programlarına da öğrenci alınacaktır. İzmir Demokrasi Üniversitesi
olarak geçen çok kısa zaman diliminde akademik olarak hızlı bir büyüme
sağlanmıştır. Bu akademik büyümeyi planlı ve sağlam bilimsel temellere
oturtmayı kendisine görev edinmiştir. Akademik büyüme açısından
üniversitelerin olmazsa olmazı enstitülerdir.
Yayın hayatına başlayan IDUHES dergimiz Sağlık Bilimleri
Enstitümüzdeki programlar ve gelecekteki büyüme hedeflerimizi göz
önüne alarak geniş bir bilimsel yelpazeyi kapsamaktadır. Dergimizde
tıp, diş hekimliği, veteriner hekimlik, eczacılık, beslenme ve diyetetik,
fizyoterapi ve rehabilitasyon, spor bilimleri, hemşirelik, ebelik, sağlık
kurumları yöneticiliği, iş sağlığı ve güvenliği, dil ve konuşma terapisi ile
ilişkili (disiplinlerarası dahil) çalışmalar kabul edilmektedir.
Bir yıl gibi kısa bir zaman süresinde hem enstitü kurulması hem de
akademik dergilerin çıkarılması kuşkusuz planlı ve özverili bir
çalışmanın neticesidir.
Bu yüzden dergilerimizin yayın kurulları, danışma kurulu üyeleri ve
hakemlerinin bu süreçteki katkıları büyüktür. Katkılarından dolayı
teşekkür ederiz.
Aynı zamanda, bir derginin talep görmesi ve akademik çevrelerde kabul
görmesinin temelinde içeriğini oluşturan makaleler yer almaktadır.
Kısaca bir dergiyi özellikli yapan içindeki makalelerdir. Hedefimiz
IDUHES’in gelecekte özellikli bir dergi konumuna gelmesidir.
Değerli çalışmalarını dergimize gönderen yazarlarımıza ve
hakemlerimize katkılarından ötürü teşekkür eder, 2020 Yılının Ülkemiz
ve Hepimiz için Huzur, Mutluluk ve Sağlık dolu bir yıl olmasını dilerim.
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