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Bilimsel bilginin aktar›lmas›nda önemli bir yöntem olan t›p dergicili¤inde son y›llarda klasik
bilimsel yay›nc›l›k anlay›ﬂ›na ek olarak elektronik t›p dergicili¤i de önem kazanm›ﬂt›r ve belki
de daha önemli konuma gelmiﬂtir. Elektronik t›p dergilerinin; zamandan kazan›m, bas›m ve
da¤›t›m maliyetlerinin azalt›lmas›, h›zl› ve kolay eriﬂebilirli¤in sa¤lanmas›, istatistiksel
geribildirimlerin elde edilmesi gibi pek çok önemli avantajlar› bulunmaktad›r. Bu
avantajlar›n›n yan› s›ra bilgisayar teknolojisine gereksinim göstermesi, elektronik
haberleﬂme gereksiniminin varl›¤› ve bas›l› dergiler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› zaman okunmas›ndaki
güçlük elektronik dergicili¤in önemli dezavantajlar› aras›ndad›r.
1994 y›l›nda yay›n hayat›na baﬂlayan Tan›sal ve Giriﬂimsel Radyoloji dergisi, on y›l gibi k›sa
bir sürede önemli aﬂamalar gerçekleﬂtirmiﬂ ve 2003 y›l›nda ‹ndex Medicus’da indekslenen
dergiler aras›na girerek büyük hedeflerinden birini ulaﬂm›ﬂt›r. 2000 y›l› Eylül say›s›ndan
itibaren okuyucular›m›z dergimizin elektronik format›na ulaﬂabilmekte, istedikleri yay›nlar›
internet ortam›nda inceleyebilmektedirler. Elektronik dergicili¤in önemli bir aﬂamas› olarak
gördü¤ümüz çevrimiçi(“online”) yay›n gönderme çal›ﬂmalar›na 2003 y›l› baﬂ›nda baﬂlayan
dergimiz 2003 y›l› ortalar›ndan itibaren bilimsel çal›ﬂmalar› çevrimiçi olarak da kabul etmeye
baﬂlam›ﬂt›r. 15 Haziran 2003 ile 31 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda dergimize gönderilen
çal›ﬂmalardan 162 tanesi klasik posta yolu ile gelirken, 26 tanesi çevrimiçi olarak
gönderilmiﬂti. 2004 y›l› baﬂ›ndan günümüze kadar olan yay›n gönderme yöntemlerini
inceledi¤imiz zaman ise çevrimiçi yay›nc›l›¤›n önem kazand›¤›n› görmekteyiz (12 çal›ﬂma
klasik posta yolu ile, 55 çal›ﬂma çevrimiçi olarak gönderilmiﬂtir). Bu k›sa süre içerisinde
çevrimiçi yay›n gönderme yönteminin gösterdi¤i baﬂar› dikkat çekicidir. Yazarlar›m›z bu
yönteme gün geçtikçe al›ﬂmakta ve olumlu veya olumsuz geribildirimleri ile bizlere yol
göstermektedirler. 2005 y›l› baﬂ›ndan itibaren sadece çevrimiçi yay›n gönderme yöntemini
uygulamak dergimizin önemli hedefleri aras›nda yer almaktad›r.
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Elektronik dergicili¤in bizlere sa¤lad›¤› baz› önemli avantajlar› siz-lerle paylaﬂmak istiyorum:
1. Makale yaz›m aﬂamas› dergimizin internet ortam›ndaki sayfalar›n-dan yap›ld›¤› zaman,
makalenin dergimizin yaz›m kurallar›na uygun ol-mas› konusunda yazarlar›n
yönlendirilebilmeleri mümkün olmaktad›r. Böylece dergiye gönderilen bir makale
derginin yay›na haz›rla-ma grubuna ulaﬂmadan önce denetimden geçmiﬂ olmaktad›r.
Yönlendiri-ci ara yüzeyler ve geribildirimler sayesinde makale dergimizin yaz›m
kurallar›na göre k›sa sürede ve hata yap›lmas›na izin verilmeden haz›r-lanabilmekte,
makalenin biçimsel özellikleri için harcanan zaman, yazar için oldu¤u kadar sekreter,
editör ve dan›ﬂmanlar için de en aza indirilmektedir. Bu yöntem sayesinde çal›ﬂmalar
yaz›m kurallar›na uyumsuzluk nedeniyle yazara geri gönderilmemekte ve bu sorunlar
nedeniyle oluﬂan zaman kay›plar› en aza indirilmiﬂ olmaktad›r.
Sisteme bir makale gönderen yazar için yaz›l›m›n aﬂama-lar›n› izlemek ve yaz›l›m›n
istedi¤i boﬂluklar› doldurmak yeterli olmaktad›r. Bir yazar sisteme makale gönderme
sürecinin herhangi bir aﬂa-mas›nda makale gönderimini çeﬂitli nedenlerle yar›m
b›rakabilir. Daha sonra kendi sayfas›nda görüntülenen gönderilmesi tamamlanmam›ﬂ
makalesini yeniden aktive ederek makale gönderme sürecine kald›¤› yerden devam
edebilmektedir.
2. Yazarlar dergimizin internet sayfas›ndan makalelerinin de¤erlen-dirmenin hangi
aﬂamas›nda oldu¤unu takip edebilmekte ve de¤erlendirmenin aﬂamalar› konusunda
elektronik ortam arac›l›¤› ile kendileri-ne bilgi ulaﬂt›r›lmaktad›r. Klasik dergicilik
yönteminde dergiye yollad›klar› yaz›lar›n de¤erlendirme süreçleri hakk›nda bilgi sahibi
olamayan yazarlar elektronik dergicilik sayesinde kendilerini psikolojik olarak da daha
rahat ve güvenli hissetmektedirler
3. Çal›ﬂmalar›n dergiye ulaﬂmas›nda oldu¤u kadar editöryel iﬂlem sürecinde de önemli
zaman kazan›m› sa¤lanmaktad›r. Makalenin der-gimizin yaz›m kurallar›na uygunlu¤unun yay›na haz›rlama grubu taraf›n-dan incelenmesi ve ilgili alan editörü-ne iletilmesi,
editörün kendisine yön-lendirilen makaleyi, ön de¤erlendir-meden geçirerek uygun
dan›ﬂmanlara yönlendirmesi, de¤erlendirmesi ta-mamlanan makalelerin dan›ﬂman raporlar›n›n yeniden editör sayfalar›na dönmesi, editör taraf›ndan dan›ﬂman raporlar›n›n
de¤erlendirilmesi, son ka-rar›n verilmesi, baﬂta baﬂ editör ol-mak üzere editörler
kurulunun fikrinin al›nmas› ve yazara iletilebilecek geri-bildirimlerin tümü internet
üzerinden gerçekleﬂtirilebilmektedir. Klasik posta yoluyla gönderilen bir çal›ﬂman›n
de¤erlendirme süresi en az 3-4 ayl›k bir süreyi almaktayken, elektronik dergici-lik yoluyla
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bu süre bir haftaya kadar indirile-bilmekte ve zaman› uzatan faktörler-den, insan faktörü
d›ﬂ›ndaki tüm basa-maklar ortadan kald›r›labilmektedir.
4. Yaz›lar›n kabul ve de¤erlendirme süreçleri-nin tamam›nda yazar, yay›na haz›rla-ma grubu,
baﬂ editör, editörler kurulu ve dan›ﬂmanlar aras›nda elektronik or-tamda h›zl› bir iletiﬂim
ortam› sa¤la-nabilmektedir. Otomatik olarak devreye giren elektronik mesajlar arac›l›¤›
ile bu sü-reçte yer alan tüm kiﬂiler an›nda bilgi-lendirilmektedir. Örne¤in, sistemimize
yeni gönderilen bir makale konusunda yay›na haz›rlama grubu, yay›na haz›r-lama grubu
taraf›ndan de¤erlendiril-mesi tamamlanm›ﬂ bir makale konu-sunda editörler kurulu veya
editörler kurulu taraf›ndan dan›ﬂmana gönderi-len bir makale konusunda seçilmiﬂ dan›ﬂman veya dan›ﬂmanlar an›nda uya-r›lmakta ve bilgilendirilmektedir. Tüm bu süreçler
konusunda yazarlar da bilgi sahibi olmaktad›r. Bir makaleyi de¤erlendirmek üzere davet
edilen dan›ﬂman 48 saat içerisinde bu de¤erlendirmeyi yap›p yapamayaca¤›-n›
bildirmekte, e¤er olumlu cevap ve-rirse, maksimum de¤erlendirme süre-sinin dört hafta
oldu¤u konusunda uyar›lmaktad›r. De¤erlendirme süresinin sonuna do¤-ru otomatik
elektronik mesajlar ile de¤er-lendirme süresinin bitmekte oldu¤u kendisine
hat›rlat›lmakta ve en k›sa sü-rede de¤erlendirmesini göndermesi is-tenmektedir.
5. Elektronik dergicili¤in önemli avantajlar›ndan biri de istatistiksel bilgi baz›nda önemli
verilere kolayca ulaﬂ›labilmektir. Editörler kurulu tüm yazar ve dan›ﬂmanlar hakk›nda
detayl› istatistiklere ulaﬂabilmektedir. Bir yazar›n kaç makale gönderdi¤i, bu
makalelerden kaç›n›n kabul edildi¤i ya da kaç›ndan revizyon istendi¤i, gönderilen makale
say›s›na oranlar›y-la birlikte görüntülenebilmektedir. Ayn› ﬂekilde dan›ﬂmanlar hakk›nda
da de-tayl› bilgilere ulaﬂmak olanakl›d›r. Bir dan›ﬂman›n makale de¤erlendirme sürecindeki performans›, bir makale hakk›nda verdi¤i karar›n genel karar-lar içindeki oran›
gibi pek çok bilgiye ulaﬂ›labilmektedir.
6. Dergimize bir y›l içinde kaç ma-kale gönderildi¤i, bunlardan kaç›n›n kabul edildi¤i,
gönderilen makalelerin türlerinin neler oldu¤u, kabul edilen makale türlerinin di¤er
makale türleri-ne oran›, makale gönderiminin hangi dönemlerde art›ﬂ yada düﬂüﬂ
gösterdi-¤i gibi pek çok bilgiye ulaﬂmak müm-kün olmaktad›r.
7. Elektronik dergicilik dan›ﬂmanlar›m›z için de önemli bilgiler sa¤lamaktad›r. Bir y›l içerisinde kaç makale de¤erlendirdiklerini ve her bir makaleyi de¤erlendirme sü-relerini
kolayca izleyebilmektedirler. De¤erlendirdikleri makalelerden kaç›-n› kabul ettiklerini,
kaç›n› reddettikle-rini ve kaç›ndan revizyon istediklerini görerek bunlarla ilgili olarak
kendi ça-l›ﬂma süreçleri konusunda geribildi-rim alabilmektedirler.
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Yazar, yay›na haz›rlama grubu, edi-törler kurulu ve dan›ﬂman aras›nda ke-sintisiz iletiﬂim
platformu oluﬂturan elektronik dergicilik klasik bilimsel yay›nc›l›k anlay›ﬂ›na ek olarak Tan›sal ve Giriﬂimsel Radyoloji dergisinin bilimsel düzeyini daha üst seviyelere taﬂ›yaca¤›
düﬂüncesindeyim.
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