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Sayın Editör,
Öncelikle “Geriatri’de İleri Direktifler” başlıklı makalemiz (1) ile ilgili düzeltme ve önerilerini ileten Dr. Çağatay Üstün’e
teşekkür ederiz (2). Yayının yazım aşamasında dikkatimizden kaçan ve hatalı olarak metinde yer alan, ancak metinin
bilimsel ve aktarılması amaçlanan içeriğini bozmayan, yazarların metinlerindeki birinci ve ikinci maddede yer alan
düzeltme önerilerine katıldığımızı belirtmek isteriz. Yazarlara öneriler için de teşekkür ederiz.
Yukarıda belirttiğimiz şekilde bilimsel içeriği ve konunun anlamını bozmayan düzeltmelerin yazarların belirttiği gibi
uzun bir editöre not yerine, editoryal bölümde sizin tarafınızdan düzeltme olarak yayınlanmasının ve düzeltme önerisi
nedeniyle ilgili kişilere teşekkür edilmesinin daha uygun olacağı düşüncesindeyiz.
Düzeltilme metni olarak yayınlanmasını önerdiğimiz metin aşağıdadır:
Ege Tıp Dergisi'nin Geriatri Ek Sayısı’nda (Nisan 2014, Cilt:53, sayfa:46-52) yayınlanan “Geriatri’de İleri Direktifler”
başlıklı makalede aşağıda yer alan düzeltmelerin yapılması uygun görülmüştür. Önerileri nedeniyle Dr. Çağatay
Üstün’e teşekkür ederiz.
1. Metinde “Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi’nce kabul edilmiş kanun” ibaresi “Amerika Birleşik
Devletleri Senatosu’nca kabul edilmiş kanun” şeklinde düzeltilmiştir.
2. Metinde “TCK 13. ve 25 Maddeleri” olarak yer alan ibare, “Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 13. ve 25. Maddeleri”
olarak düzeltilmiştir. İlgili 20 numaralı kaynak da “Hasta Hakları Yönetmeliği”ni tanımlayacak şekilde düzeltilmiştir.
Teşekkür ederiz.
Fisun Şenuzun Aykar
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Bornova, İzmir
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Misafir Editörün Görüşü
Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2015: 54; Ek/Supplement sayıda sayfa: 73-74’te Çağatay Üstün ve Nuray
Demirci tarafından yayınlanan “Editör’e Mektup: İki Düzeltme ve İki Öneri” isimli makaleye ilgili yazardan gelen
yukarıdaki yanıt incelenmiştir. Önerilen düzeltmeler doğrultusunda ilgili makalenin yeniden düzenlenmesi ve Ege Tıp
Dergisi/Ege Journal of Medicine 2015: 54; Ek/Supplement sayıyı izleyen ilk sayı olarak bu sayıda “Düzeltme/Erratum”
olarak yayınlanması uygun bulunmuştur.
Ege Tıp Dergisi Ek Sayı’da çıkan makalelerin okuyucu tarafından titizlikle takip edilmesi ve dikkati çeken hataların
düzeltilmesine yönelik yine aynı titizlikle önerilerde bulunulması, diğer taraftan dergide yayınlanmış olan makalelerin
yazarlarının yapılan eleştirileri açık yüreklilikle kabul edip ilgili düzeltmeleri yapması memnuniyet vericidir. Bu tür
uygulamalar, Ege Tıp Dergisi Ek Sayısı’nın bilimsel içeriğinin zenginleşmesine ve yayın etiği açısından da daha ideal
hale gelmesine katkı sağlayacaktır.
Ege Tıp Dergisi Ek Sayısı’na değerli katkılarından ötürü “Editöre Mektup” yazarları Çağatay Üstün ve Nuray
Demirci’ye ve “Editöre Mektuba Yanıt” ve “Düzeltme” makalelerinin yazarları Çiçek Fadıloğlu ve Fisun Şenuzun
Aykar’a teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Sibel Ülker Göksel
Ege Tıp Dergisi Ek Sayısı Misafir Editörü
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