
Editörden

Değerli Meslektaşlarımız,

Dergimizin 2. sayısını yayınlarken sizleri bazı önemli konularda bilgilendirmek istiyoruz. Türk Oftalmoloji Dergisi’nin 85. yayın yılı içinde önde gelen amacımız, 
daha önceki editörler kurulları tarafından da ifade edilmiş olduğu üzere uluslararası atıf indeksleri içinde yer almaktır. 2007 yılında dergimizin de aralarında 
bulunduğu geniş bir grup dergi için Ulakbim tarafından Science Citation Index-Expanded’a başvuru yapılmış, ancak inceleme sonucunda gerekli kriterleri ve 
yayın özelliklerini yerine getirememiş olması nedeniyle dergimizin kabulü gerçekleşmemiştir. Bugün için dergimizin öncelikle Pubmed Central’da yer almasını 
hedefliyoruz. Pubmed Central’a ait kabul işlemleri başvurudan sonra yaklaşık olarak 2 yıl almaktadır. Pubmed Central’da yer alması durumunda dergimiz 
tüm dünyadan açık erişim olarak ulaşılır hale gelmekte ve makalelere atıf sayısı hızla yükselmektedir. Pubmed Central’a kabul edilmemiz dergimize Pubmed 
Medline’da yer alabilme olanağını da daha kolaylıkla sağlayabilecektir. 

Pubmed Central’a başvuru için dergimizin İngilizce olarak basılması ve bunun tutarlı olarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Ulusal özellik taşıyan dergimizde 
basılı sayılar tamamen Ingilizce olacak, ancak online yayında aynı sayılar Türkçe olarak da yer alacaktır. Böylece dergimiz ulusal özelliğini kaybetmeyecektir. 
Bu hususlarda Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu’na sunum yapılmış, onay ve destekleri alınmıştır. Aynı süreç içinde dergimizin formatında bazı 
değişiklikler yapılacak ve Ağustos 2014’ten itibaren yayınlanmak için gönderilecek makaleler İngilizce olarak kabul edilecek, online yayım içinse yazarlardan aynı 
makalelerin Türkçeleri de istenecektir. Her iki dil için yazım kuralları dergimiz sayfasında yer almaktadır.

Pubmed işlemlerimizin hızlanması için dergimizde yer alacak makalelerde Türk Oftalmoloji Dergisi’nde daha önce yayınlanmış yazılara çok sayıda atıf yapılması 
önemlidir. Yayın Kurulumuz ve hakemlerimiz de uluslararası platformda tanınmış oftalmologları ve araştırmacıları da kapsamak üzere yeniden şekillendirilecektir. 
Uluslararası atıf indekslerinde giren ulusal bir oftalmoloji dergisinin Türk Oftalmolojisine ve bizlere sağlayacağı prestij ve yararları takdirlerinize sunuyoruz.

Dergimizin bu sayısından itibaren yayınlanmak için başvuruda bulunan makalelere IThenticate intihal programı taramasına başlanmıştır. Böylece ileride 
ortaya çıkabilecek bazı etik ve hukuksal sorunların önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Intihal tüm bilimsel dergilerde son yılların en ciddi sorunlarından birisini 
oluşturmaktadır. Dergimizde bu konuda uyguladığımız program çok etkili bir tarama yapmakta ve makalelerin ne kadar özgün ve yazara ait yazıma sahip 
olduğunu göstermektedir. Elde edeceğimiz sonuç ise yayınlarına güvenilir üst düzey bir bilimsel dergiye sahip olmamızdır.

Dergimizin yayın kalitesinin arttırılabilmesi için derleme yazılar ve olgu sunumlarında titizlikle inceleme yapılacak ve özellikle derleme yazıların belirlenecek 
konularda ülkemiz ve uluslararası oftalmologları ve araştırmacıları tarafından yazılması davetle istenecektir. Editör ve editör yardımcıları olarak bizler kısa 
olmayan bu süreci desteğinizle tamamlamak ve dergimizi bu uzun yayın hayatı içinde hak ettiği yere taşımak kararlılığındayız.

En içten saygı ve sevgilerimizle,
Türk Oftalmoloji Dergisi Editöryel Kurulu




