
 

Editörden,

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Dergisi’nin 2014 yılı 3. sayısını takdim ediyoruz. Dergimizin bu sayısında da oftalmolojinin değişik alanlarını kapsayan orijinal araştırmalar, 
olgu sunumları ve derlemeler yer almaktadır. Bilindiği üzere dergimize yayımlanmak üzere gönderilen yazılar konularında uzman olan hakemlerin 
değerlendirmesine sunulmakta ve titiz bir inceleme süreci sonunda ancak yazıların bir bölümü yayına kabul edilmektedir. Bütün bilimsel dergilerde olduğu 
gibi, Türk Oftalmoloji Dergisi de yayın kalitesini en yüksek düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, günümüzde bilim dünyası için ciddi bir tehdit 
oluşturan intihali önlemeye yönelik IThenticate programı ile dergimize gelen yazıların taranmasına başlanmıştır. Böylece, uluslararası dizinlerde yer almak 
için yürüttüğümüz çalışmalarımızda dergimizin konumu güçlendirilecektir. Her makalenin bazı alıntıları içermesi doğaldır, ancak bahsedilen program 
metinlerin ne miktarda alıntı kapsadığını hem uluslararası yayınları hem de yerli yayınları tarayarak yüzde değeri üzerinden vermektedir. Ortaya çıkabilecek 
etik ve hukuki sorunların önüne geçmek için bu hususu yazarlarımızın takdirlerine sunuyoruz.

Uluslararası dizinlere kabul edilme işlemi oldukça ayrıntılı, uzun zaman alan ve çok önemli kriterleri kapsayan bir süreçtir. Burada ilk basamak olarak 
Pubmed Central’a müracaatı ve bu vasıtayla Pubmed Medline içinde yer almayı hedefliyoruz. Pubmed Central dergimizin İngilizce olarak yayımlanmasını 
zorunlu bulmaktadır. Yazarlarımızın yazılarını İngilizce olarak göndermelerini önemle dikkate sunmak ve teşvik etmek istiyoruz. En kısa süre içinde dergimizin 
bütünüyle İngilizce olarak yayımlanması için yoğun bir çaba içinde bulunmaktayız. Pubmed Central işlemlerinin başarı ile tamamlanması durumunda 
dergimiz uluslararası oftalmolojiye serbest erişimli olarak açılacak ve değerli yazarlarımızın atıf sayıları da hızla artacaktır. Dergimiz için bu aşamada kritik 
öneme sahip diğer bir husus da ülkemizde yapılmış olan bilimsel çalışmalara makalelerinde mutlaka yer vermeleridir. Bu gereksinim, yayınların hakem 
değerlendirmesinde de göz önünde tutulmakta ve yayım süresinde gereksiz uzamalara neden olmaktadır.   

Hakem listemizi de genişletmiş bulunmaktayız. Listemizde uluslararası hakemlere de yer vermek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yine uluslararası 
alanda tanınmış olan bilim insanlarına da yayın kurulumuz içinde yer vermek için hazırlık yapmaktayız. Bütünüyle bakıldığında, bizlerin ve siz değerli 
meslektaşlarımızın tüm gayret ve çabaları tek ulusal yayın organımız olan Türk Oftalmoloji Dergisi’ni saygın yayın dizinlerinde yer alan ve uluslararası kabul 
gören bir pozisyona getirmeye yöneliktir. Ortak çalışmamızla başarının bizlerin olacağına eminiz.

Saygı ve sevgilerimizle,
Editöryel Kurul adına
Dr. Murat İrkeç  


