Editörden,
Değerli Meslektaşlarımız;
Dergimizin 4. sayısını sizlere zamanında sunuyoruz. Bilimsel dergilerin yayımında devamlılığın yanısıra, her sayının ait olduğu aylar içinde ve geciktirilmeden
okuyuculara ulaştırılması önemli ve yoğun bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Dergiye gönderilen bir yazı yayımlanmasına kadar uzun ve çok aşamalı bir
süreçten geçmektedir. Öncelikle yazının yazım kurallarına uygunluğu incelenmekte ve yazarlardan gerekli düzeltmeler istenmektedir. Bundan sonraki süreç
içerisinde bölüm editörleri tarafından ilgili hakem atamaları yapılmaktadır. Dergimize gelen ve oftalmolojinin değişik alanlarını ilgilendiren yazılar konularında
uzman olan hakemlerce incelenmek üzere gönderilmektedir. Bu kapsamda, objektif bir değerlendirmenin yapılabilmesi için hakem sayımız arttırılmış
ve uluslararası hakemlerin de süreç içinde yer almaları planlanmıştır. Hakem değerlendirmesi tamamlanan ve düzeltme istenen yazılar tekrar yazarlarına
gönderilmekte ve belirli bir süre içinde yanıtları beklenmektedir. Yayım aşamasındaki gecikmelerin önlenmesi için hakem değerlendirmelerinin ve yazarlardan
istenen düzeltmelerin süreleri içinde dergimize ulaşması takdir edileceği üzere kritik bir öneme sahiptir.
Dergimizin kapak tasarımı ile ilgili çalışmalar profesyonel olarak yapılmış olup, nihai şekle getirildikten sonra uygulamaya geçilecektir. Yeni tasarım uluslararası
dizinlere başvuru konusunda da kolaylık sağlayacaktır. Yine bu meyanda, yayın kurulunun genişletilmesi için TOD Merkez Yönetim Kurulu’nun yardımlarını da
şükranla karşılıyoruz.
Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen yazıların titizlikle incelenmesi sonucunda bilimsel kalitede yükselme sürmektedir. Bilimsel kalitesi yüksek bir yayın
organı hem meslektaşlarımızın bilgilerinin güncellenmesi, hem de hedeflediğimiz uluslararası platformda yer edinme bakımından çok değerlidir. Derneğimizin
tek yayın organı olan dergimize meslektaşlarımızın en önemli katkısı bilimsel çalışmalarının ürünü olan makalelerini öncelikle dergimize göndermeleri olacaktır.
Bu hususta da İngilizce olarak yazılmış makaleler daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmamızı sağlayacaktır. Yayınlarımızda dergimizde yer almış olan ilgili
makalelere de atıf yapılması unutulmamalıdır. Uluslararası saygın oftalmoloji dergilerinin aldığı atıfların yüksekliği hepimizin malumudur. Dergimiz için de aynı
hedefe yönelmek istememiz gayet doğaldır.
Ulusal bir derginin Türkçe olarak yayınlanması pek tabidir. Daha önceki yazılarımızda da vurguladığımız gibi dünya oftalmolojisine açılmamız, bir kez daha altını
çizmek gerekirse, Pubmed Medline ve SCI gibi dizinlere girmemizle mümkün olabilecektir. Pubmed Central’a girişimizin ancak İngilizce basılmış bir dergi ile
gerçekleşeceğini sizlere tekrar anımsatmak isteriz. Burada bir ikilem varmış gibi görünebilir, ancak ulusal dergi özelliğimizi kaybetmeden makalelerin İngilizce
olarak basılması ve aynı zamanda Türkçe olarak online yayımının devam ettirilmesi akılcı bir yaklaşım olarak görünmektedir. Bu konuda çalışmalarımız halen
devam etmekte olup sizlere gelişmelerle ilgili bilgi sunulacaktır.
İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde de sürdürmekte olduğunuz bilimsel çalışmalarınızın yüksek kaliteli ürünlerinin dergimiz için vazgeçilmez öneme haiz
olduğunu takdirlerinize sunarız. Bu vesile ile sizlere sağlık ve başarı dolu bir mevsim temenni ediyoruz.
Saygı ve sevgilerimizle,
Editöryel Kurul Adına
Dr. Murat İrkeç

