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1962 y›l›ndan bu yana yay›n hayat›n› sürdüren Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
bu süre içinde hem belli bir yay›n kalitesini sürdürmeyi hem de kesintisiz olarak
yay›nlanmay› baﬂarabilen az say›daki yerli t›p dergisinden birisidir. Dergimizin yay›n
hayat›ndaki belki de en önemli de¤iﬂiklik 2002 y›l› içinde Index Medicus’a kabul edilmesi ile
ortaya ç›km›ﬂt›r. Uzun süredir dergi yay›n kurulunun hedefi olan bu uluslararas› aç›l›m
beklendi¤i gibi ilk planda oldukça iyi tepkiler alm›ﬂ, derginin itibar›nda önemli art›ﬂa sebep
olmuﬂtur. Ancak, uluslar aras› indeksleme sistemlerine dahil olmam›zdan k›sa süre sonra bu
yeni durumun getirdi¤i yararlar yan›nda baz› s›k›nt›lar› da içinde saklad›¤›n› farketmiﬂ
bulunuyoruz. Bu s›k›nt›lar›n büyük bir k›sm› dergi yay›n kurulunun, yazarlar›n ve hatta
okurlar›n beklentilerinin önemli oranda artmas›na ba¤l›d›r. Yine de, derginin yay›n
kalitesinin devaml›l›¤›n› koruyabilmek ve hatta Index Medicus’da kalabilmek için bu
sorunlara yeterli ve kal›c› çözümler bulmam›z gerekti¤inin bilincindeyiz.
Yeni karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu sorunlar› ve bulabildi¤imiz çözümleri birkaç baﬂl›k alt›nda
toplayabiliriz:
Yeni baﬂvuru say›s›nda belirgin bir azalma
Index Medicus’a girdi¤imiz ilan edildikten yaklaﬂ›k 3 ay sonra gelen yeni baﬂvuru say›s›nda
önemli bir azalma gözledik. Bir dönem dergiyi ç›karmak için gerekli en düﬂük makale
say›s›n›n da alt›nda baﬂvuru oldu. Azalman›n sebebi olarak akla gelen aç›klamalar ﬂunlard›:
1. Yazarlar›n derginin dan›ﬂma kurulunun eskisinden daha titiz davranaca¤›n› düﬂünerek
bir ön eleme yapmalar› ve baz› makaleleri göndermekten vazgeçmeleri,
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2. Daha önce hem yurtd›ﬂ›na, hem de dergimize gönderdikleri makalelerini art›k çeﬂitli
nedenlerden dolay› öncelikle yurtd›ﬂ›na göndermeleri
Zaman içinde baﬂvuru say›s› normal s›n›rlara geri döndü ve elektronik ortamda baﬂvuru
kabulu baﬂlad›ktan sonra yeni makale say›s› son y›llar›n ortalamas›n›n iki kat›na yaklaﬂt›.
Dergimizde yay›nlanan makalelerin Türk Ortopedi ve Travmatoloji E¤itim Konseyi (TOTEK)
taraf›ndan ortopedi ve travmatoloji alan›nda girilecek s›navlarda baz› aç›lardan yabanc›
dergiler ile eﬂ kabul edilmesi de bu art›ﬂ›n önemli nedenlerinden birisidir.
Yay›nlanmak üzere kabul edilmiﬂ makalelerin geri çekilmesi
Derginin ‹nternet üzerinden kolayl›kla ulaﬂ›lan PubMed veri taban›na dahil olmas› baz›
makalelerin hem yurtd›ﬂ›nda hem de yurt içinde ayn› metinler ile yay›nland›¤›n› ortaya
ç›kard›. Yazarlar yasal sorunlara yol açabilecek bu duruma engel olabilmek için daha önce,
yurtd›ﬂ›nda de¤erlendirmede oldu¤unu yay›n kuruluna bildirmeden yapt›klar› baﬂvurular›n›
geri çektiler. ‹ndekse girdikten sonraki ilk 5-6 ay içinde olan bu geliﬂme sonras›nda
kendili¤inden sonland›.
Ortopedi ve travmatoloji alan› ile do¤rudan iliﬂkili olmayan makalelerin baﬂvurmas›
Dergide ç›kan makalelerin özetlerinin PubMed’de yay›nlanmas› derginin birincil ilgi alan›na
girmeyen dallarda çal›ﬂan hekimleri de cezbetmeye baﬂlad›. Bu nedenle hem de¤erlendirecek
dan›ﬂman bulmakta güçlük çekti¤imiz, hem de yay›nland›¤›nda bir çok okurun ilgisini
çekmeyece¤ine inand›¤›m›z makaleleri de¤erlendirmek zorunda kald›k. Yaz› kalitesi ve içerik
aç›s›ndan sorunu olmayan bu makaleleri baﬂka dergilere baﬂvurmalar›n› önererek
reddetmeyi tercih ettik.
Yabanc› dilde metin ile baﬂvurular›n artmas›
Yaz›ﬂma adresi Türkiye s›n›rlar› içinde ve tüm yazarlar› Türk olmas›na ra¤men tamamen
‹ngilizce haz›rlanm›ﬂ baﬂvurular›n say›s›nda önemli bir art›ﬂ gözledik. Belki de, son
zamanlarda yurtd›ﬂ›na gönderilen (ve do¤al olarak reddedilen) makale say›s›ndaki art›ﬂ ile de
aç›klanabilecek bu farkl›l›k Index Medicus’a giriﬂimizden sonra hissedilir olmuﬂtur.
Yurtd›ﬂ›nda ikinci bir dergi yerine art›k bizim dergimizin de tercih edilebilir hale geldi¤ini
göstermesi aç›s›ndan sevindirici olsa da hem teknik kurula hem de dan›ﬂmanlara ek yük
getirdi¤i için yabanc› dildeki makale baﬂvurular›na s›n›rlama getirmiﬂ bulunuyoruz.
Dergimizin yeni yaz›m kurallar› yaln›zca yaz›ﬂma adresi yurtd›ﬂ›nda olan makalelerin
‹ngilizce olarak baﬂvurmas›na izin vermekte ve di¤er tüm makaleler yazar taraf›ndan
Türkçe’ye çevirilene kadar de¤erlendirmeye al›nmadan bekletilmektedir.
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Dan›ﬂman de¤erlendirmelerinde red oranlar›nda art›ﬂ
Makale özetlerinin uluslar aras› indekslerde taranabilir hale gelmesi dan›ﬂmanlar›n
makaleleri daha ciddi de¤erlendirmelerine ve daha zor kabul etmelerine yol açt›. Birkaç
dan›ﬂman kendilerine dan›ﬂ›lan makalelerdeki olgu say›lar›n›n düﬂük oldu¤unu ve
kendilerinin çok daha fazla olgular› olmas›na ra¤men böyle bir makale haz›rlamay›
düﬂünmedi¤ini bizlere sözlü olarak ifade ettiler. ‹ndekse girmemizden önce büyük olas›l›kla
basit öneriler ile kabul edilebilecek birkaç çal›ﬂman›n k›sa takip süresi veya düﬂük olgu say›s›
gibi nedenler ile reddedilmesi sözkonusu oldu.
Asl›nda iyi kurgulanm›ﬂ ve bir emek ürünü olan bu çal›ﬂmalar›n rutin de¤erlendirme süreci
içinde elenmesini önlemek amac› ile editörümüz özellikle reddedilen makaleleri daha
ayr›nt›l› incelemeye baﬂlad›. Art›k editör taraf›ndan tam olarak okunmadan hiçbir makaleyi
reddetmemekteyiz.
Yay›n kurulunun beklentilerindeki art›ﬂ ve bu beklentilerin karﬂ›lanmamas›
Derginin Index Medicus’a kabulüne kadar giden yo¤un çal›ﬂmalardan sonra editörler kurulu
belki hakl› olarak, belki de biraz gere¤inden fazla ümitlenerek yeni makalelerin daha yüksek
standartlarda haz›rlanaca¤›n› ve dan›ﬂmanlar›n da bu makaleleri çok daha k›sa sürede ve çok
daha ayr›nt›l› inceleyece¤ini beklemekteydi. Ne yaz›k ki, makale ve de¤erlendirme kalitesinde
belirgin bir art›ﬂ gözlemlemedik. Baz› makalelerin uluslar aras› platforma ç›km›ﬂ bir dergide
yay›nlanmas›n›n kaliteyi düﬂürdü¤ünü hissetmeye baﬂlad›k. ‘Kol k›r›l›r, yen içinde kal›r’
dönemi bitti¤i için bu makalelerin elenmesi veya düzeltilmesi için daha yo¤un çal›ﬂma gere¤i
ortaya ç›kt›. Dan›ﬂmanlar›n e¤itimini de gerektiren bu hedef yine editör ve teknik kurul için
çok daha fazla say›da yaz›ﬂma anlam›na gelmektedir.
Yurtd›ﬂ›ndan reprint isteklerinde art›ﬂ
Bu geliﬂme yeni karﬂ›laﬂt›¤›m›z s›k›nt›lar aras›nda s›ralansa da, verilen emeklerin gerçek
karﬂ›l›¤›n›n al›nd›¤›n› gösteren en önemli bulgudur. S›k›nt›lar aras›nda saymam›z›n nedeni
do¤muﬂ olan potansiyeli kaybetmemek amac›yla makalelerin tam metinlerinin ‹ngilizce’ye
çevirmeye baﬂlam›ﬂ olmam›zd›r. Makalelerin do¤ru ve ﬂ›k bir t›p dili ile ‹ngilizce’ye çevrilmesi
konusunda kurumsal bir destek bulamad›¤›m›z için aray›ﬂlar›m›z devam etmektedir.
Çevirinin koordinasyonu ve kontrolu da teknik kurul için ek bir çal›ﬂma anlam›na
gelmektedir.
Butün bu sorunlar ve di¤er öngörülemeyen baz› problemler dergilerin Index Medicusa
girmelerini takip eden süreçte çözülmesi gerekli problemler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
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Bu nedenle ivedilikle çözüm bekleyen sorunlar› aﬂa¤›daki gibi özetleyebiliriz.
1. Yay›nc› kuruluﬂu ile ilgili olarak profesyonel hizmet almada zorluklar
2. Mali kaynak sorunlar›n›n çözümü , sponsorluk müessesesinin kontrolü ve etik sorunlar
3. Uluslar aras› ‹ndexlerde yer alan Türkçe dergilerdeki makalelerin yabanc› dergilerde
sitasyonunun artt›r›labilmesi için yabanc› dilde internet versiyonunun veya reprint
haz›rlanmas›
4. Gerek yaz› haz›rlanmas› konusunda gerekse yaz› de¤erlendirilmesi konusunda e¤iticilern
e¤itimi toplant›lar› düzenlenerek bu konudaki eksikliklerin giderilmesi
5. SCI Indeksine girmek için gerekli altyap› haz›rl›klar› ve bu konuda ülke politikas›n›n
(özellikle dil yönünden) belirlenmesi
6. Yükseltmelerde gerek YÖK gerekse di¤er kuruluﬂlarda Ulusal ve ulusararas› dergi
ay›r›m›n›n kald›r›larak uluslar aras› tarama indekslerine giren dergi teriminin
kullan›lmas› ve yerli dergilerin Index Medicus ve SCI girmelerinin özendirilmesi
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