
 

Editörden,

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Dergisi’nin görev verilen yeni Editöryel Kurulu olarak dergimizin geliştirilmesi için yüklendiğimiz sorumluluğun öneminin bilinci içindeyiz. 
Önümüzde dergimizin Ocak 1929 tarihli ilk sayısı bulunmaktadır. Türk Oftalmoloji Gazetesi adıyla yayına giren dergimizin takdim sayfasında dikkati çeken şu 
satırları sizlerle paylaşmak istiyoruz:

“16 Temmuz 1928 tarihinde Istanbul’da ilk Türk Oftalmoloji Cemiyeti’ni kurduk. Bugün de ilk Türk Oftalmoloji Gazetesi’ni muhterem meslektaşlarımıza takdim 
ediyoruz. Memleketimizde şimdiye kadar ne bir oftalmoloji cemiyeti ve ne de bir Oftalmoloji gazetesi olmaması yüzünden milletler arasındaki oftalmoloji 
cereyanlarının daima haricinde kaldık. Nitekim 12 Temmuz 1927 de toplanan beynelmilel oftalmoloji konferansına her millet davet edildiği halde, bizleri 
düşünen olmadı. İşte bütün bu hakikatler karşısında bir cemiyet kurmaya ve bugün elimizde bulunan şu gazeteyi neşretmeğe karar verdik.
Gayemiz, hekimlik dünyasının oftalmoloji sahesinde gösterdiği terakki ve tekâmülden meslekdaşlarımızı haberdar etmek ve aynı sahedeki mesaimizi 
beynelmilel ilim dünyasına tanıtmaktır. Bu son hedefe vasıl olabilmek içindir ki gazetemize bir de Fransızca kısım ilave ettik.”

Anlamını dergimizin 85. yayın yılında da muhafaza eden bu ilk takdim, halen bizler için de yol gösterici ve hedef belirleyicidir. Türk Oftalmolojisi muazzam bir 
gelişme sergilemiş ve Türk Oftalmoloji Derneği takdire şayan bir işlev ve uluslarası düzeyde nitelik kazanmıştır. Derneğimiz üyeleri değerli göz hekimlerinin 
de bilimsel faaliyetlerinin sergilendiği ve uluslararası oftalmoloji platformuna açılması Türk Oftalmoloji Dergisi vasıtasıyla gerçekleşecektir. Bu konuda en 
önemli amaç ve yükümlülüğümüz dergimizin PubMed Medline ve SCI Expanded gibi beynelmilel dizinleme sistemleri içinde kabulü ve yer almasıdır. Bunun 
zorlu bir süreç olduğu malumunuzdur. Nitekim, daha önce SCI-expanded başvurusu bilimsel yayın niteliği de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ret ile 
sonuçlanmıştır. Bugün için, çalıştığımız yayıncı kuruluşun da tavsiyesiyle, gayemiz dergimizin PubMed Central’a kabulünü sağlamaktır. Böylece dergimizin 
uluslarası oftalmoloji alanında görünür hale gelmesi ve yayınlara yapılan atıfların artması mümkün olacaktır. Bu kapsamda, başarılı bir sürecin devamı 
ile PubMed Medline ve SCI-expanded’da yer almamız gerçekleşebilecektir. Dergimizde tüm makalelerin İngilizce olarak yayınlanması, yayın kalitesinin 
yükseltilmesi ve yayın kurulumuzun uluslararası ve alanlarında tanınmış isimleri de kapsayacak şekilde oluşturulması fevkalade önemli hususlardır. Bu 
arada, yayınlanacak makalelerin Türkçe olarak meslektaşlarımızın erişimlerine sunulacağını da vurgulamak isteriz. Dergimizin mevcut duruma gelmesi için 
gereken alt yapının oluşturulmasında büyük emekleri olan önceki editör ve editör yardımcılarına teşekkürlerimizi ifade etmeyi borç biliriz. Özellikle, dergimizin 
yayımlanmasında yıllarca ve tevazu içinde büyük bir özveride bulunan Dr. Ercan Öngör’ü rahmetle ve şükranla yad etmeyi vazife olarak telakki etmekteyiz. 
Bizler de, dergimizi bugünlere getirmek için çalışmış meslektaşlarımızın yolunda gelişimi devam ettirme azmindeyiz.

Editör olarak Murat İrkeç ve editör yardımcılarımız Sait Eğrilmez, Özlem Yıldırım, Tomris Şengör ve Banu Bozkurt dergimizin ilk sayısında yer alan takdim 
yazısındaki şu paragrafı takdirlerinize sunarız:

“Gazetemizin beka ve tekâmülü şüphe yok ki göreceği hüsnü kabule bağlıdır. Aziz meslekdaşlarımızdan muhtaç olduğumuz müzakeren ve teveccühlerini 
bizlerden esirgememelerini rica ederiz,
Hey’eti naşire”

En içten saygı ve sevgilerimizle,
Türk Oftalmoloji Dergisi Editöryel Kurulu


