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Hem bilimsel içerik hem de bask› özellikleri aç›s›ndan yüksek nitelikli olmak iddias› ile 1994
y›l›nda yola ç›kan Tan›sal ve Giriﬂimsel Radyoloji Dergisi (TGRD), onuncu yay›n y›l›nda
Türkiye’de yay›nlanan t›p dergileri içinde kalitesi parmakla gösterilen bir dergi olarak göze
çarpmaktad›r. TGRD, radyoloji camias›na yap›lan e¤itim hizmetleri, bilimsel tart›ﬂma ortam›
oluﬂturulmas› ve Türk radyolojisinde dil birli¤inin sa¤lanmas›n› kapsayan ulusal hedeflerine
ulaﬂm›ﬂ ve 16 Ekim 2003 tarihinde Index Medicus’a kabul edilerek uluslararas› alanda da
baﬂar›s›n› ortaya koymuﬂtur.
Yay›nlanmaya baﬂland›¤› günden bu yana bilimsel içerikten taviz vermeyen ve belli
standartlar› koruyan TGRD’nin bu baﬂar›l› yolculu¤undaki önemli etkenleri bilmek
önemlidir. Dergiye ulaﬂan bir yaz›n›n bas›ma kadar geçti¤i her kademede farkl› roller
üstlenen, amatör bir heyecanla ve karﬂ›l›k beklemeksizin, birer gönüllü bilim neferi olarak
çal›ﬂan say›s›z kiﬂi bu etkenlerin temelidir. Editörler kurulu ve dan›ﬂmanlar baﬂta olmak
üzere, ço¤unlu¤u genç meslektaﬂlar›m›zdan oluﬂan yay›na haz›rlama ekibi ve dergi sekreteri
bu yolculuktaki baﬂar›n›n anahtarlar›d›r. Bu aﬂamada söz konusu kiﬂileri anmak ve
dergimizin on y›ll›k serüvenini özetlemek ad›na yay›n basamaklar›ndan bahsetmek uygun
olacakt›r.
‹lk basamakta, dergimize ulaﬂan bir yaz›n›n, derginin her say›s›nda yay›nlanan “Yazarlara
Aç›klamalar” k›sm›nda belirtilen standart kurallara uygunlu¤u yay›na haz›rlama ekibi
taraf›ndan belirlenir. Yazarlara Aç›klamalar k›sm›nda yer alan dergi kurallar›, Uluslararas›
T›p Dergileri Editörleri Komitesi (International Commitee of Medical Journal Editors)
taraf›ndan biyomedikal dergilerde yay›nlanacak makalelerde uyulmas› öngörülen standart
kurallar gözetilerek haz›rlanm›ﬂt›r (1). Makale, kurallara uygunluk sa¤lanm›ﬂsa konusuna
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göre ilgili “alan editörü” ne yönlendirilir. Dergimizin yay›n içeri¤i, 2001 y›l›ndan bu yana
uluslararas› pekçok radyoloji dergisinde oldu¤u gibi “sistem radyolojisi” alt baﬂl›klar›na göre
düzenlenmektedir. Buna göre; nöroradyoloji, abdomen radyolojisi, toraks radyolojisi gibi
pekçok alt dal›n, konuyla ilgilenen ve Türk Radyoloji Derne¤i’nin tüzü¤ünce belirlenmiﬂ
özellikleri karﬂ›layan (o konuda Science Citation Index’e kay›tl› dergilerde en az 3’ü
araﬂt›rma yaz›s› olacak ﬂekilde 12 yay›n› bulunan, bu yaz›lar›n en az 3’ünde birinci isim olan,
ve bu yaz›lara en az 40 adet at›f alm›ﬂ olan...), dolay›s› ile akademik liyakatleri uluslararas›
standartlarda kabul görmüﬂ editörler, gelen makaleleri yine o konu ile ilgilenen en az iki
dan›ﬂmana gönderir (2). Bu aﬂamada 2003 Haziran ay›ndan beri uygulanan elektronik t›p
dergicili¤inden bahsetmek gerekir. Makalelerin “on-line” (çevrim içi) olarak yani internet
üzerinden gönderilmesi ve de¤erlendirilmesi zaman zaman gecikmeler konusunda eleﬂtiriye
maruz kald›¤›m›z editöryel süreç basamaklar›n› oldukça k›saltmaktad›r. Çevrim içi makale
de¤erlendirmesinin bir di¤er avantaj› önemli istatistiksel veriler sa¤lamas›d›r (editörler
kurulunun tüm yazar ve dan›ﬂmanlar hakk›nda detayl› istatisti¤e ulaﬂabilmesi, dan›ﬂmanlar›n
makaleleri de¤erlendirme süreleri ve performanslar›n›n belirlenmesi, kabul edilen yaz›lar›n
içeriklerinin bilinmesi ve bu sayede benzer yaz›lar›n tekrar›n›n önlenmesi...) (3).
Dergimizin baﬂar› öyküsünde editörden sonraki basamakta devreye giren dan›ﬂmanlar›m›z›n
katk›s›ndan bahsetmemek mümkün de¤ildir. Bir makalenin bilimsel de¤erlendirmesi
yap›l›rken, o konuda bilgili, deneyimli ve söz sahibi kiﬂilerin fikrine baﬂvurulmaktad›r.
Dan›ﬂman seçiminde, kiﬂilerin ilgilendikleri alt uzmanl›k dal› ya da radyolojik teknik ve
Science Citation Index (SCI)’e kay›tl› dergilerdeki yay›nlar› göz önüne al›nmaktad›r (4). Bu
kriterlere göre belirlenen dan›ﬂman listeleri dergimizin kuruluﬂundan bu yana sürekli
yenilenmekte ve genç meslektaﬂlar›m›z›n kat›l›m› ile geniﬂletilmektedir.
Dan›ﬂmanlar›n önerileri do¤rultusunda kabul edilen makalelerin dizgi iﬂlemleri s›ras›nda,
yay›n koordinatörü ve onun önderli¤inde çal›ﬂan yay›na haz›rlama ekibi tekrar devreye
girmektedir. Dergi format›na ve yaz›m kurallar›na uygunluk, yabanc› dilden dilimize geçmiﬂ
terimlerin Türkçe karﬂ›l›klar›n›n kullan›lmas›na gösterilen özen, kaynaklar›n ve anahtar
kelimelerin do¤ru yaz›lmas› ve radyolojinin vazgeçilmezi olan görüntü kalitesinin en üst
düzeyde tutulmas› yay›na haz›rlama ekibinin özverili çal›ﬂmas› ile gerçekleﬂmektedir.
Ulusal hedeflerin titiz çal›ﬂmalar sonucu birer birer elde edilmesinin, bizleri hedef
geniﬂletmeye itti¤i söylenebilir ve bu motivasyon, “Index Medicus” ile noktalanm›ﬂ baﬂar›
öykümüzün baﬂlang›c›n› oluﬂturmaktad›r. Uluslararas› t›p dergileri dizinlerine girmek, t›p
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dergisi yay›nc›l›¤›ndaki en önemli hedeflerdendir. Genel olarak bu dizinlere girmiﬂ dergilerin
belli standartlar› karﬂ›lad›¤› ve dolay›s›yla at›f alma olas›l›klar›n›n yüksek oldu¤u bilinir.
Dergilerin ilgili bilim alan›ndaki çal›ﬂmalara etkisi olarak tan›mlanabilecek “impact factor”
(etki faktörü) dergideki yaz›lar›n ald›¤› at›f say›s› ile do¤ru orant›l›d›r (5). Bu nedenlerle,
uluslararas› dizinler anlam›nda dergimiz aç›s›ndan hedefler s›ras›yla Index Medicus ve SCI
olarak belirlenmiﬂtir. Dergimizin ABD Ulusal T›p Kütüphanesi’nin (National Library of
Medicine, NLM) bir hizmeti olan Index Medicus’a girmesi için ilk baﬂvuru 1997 baﬂlar›nda
yap›lm›ﬂt›r. Bir derginin Index Medicus’a al›n›p al›nmayaca¤›na, Literatür Seçimi Teknik
De¤erlendirme Komitesi’nin (Literature Selection Technical Review Commitee, LSTRC)
de¤erlendirmeleri do¤rultusunda NLM direktörü karar vermektedir. Bu karar›n verilmesinde
göz önünde bulundurulan temel ögeler; kapsam, içeri¤in niteli¤i, editöryel hizmetlerin
niteli¤i, yay›n kalitesi, içeri¤in türleri, yay›n›n dili, co¤rafi kapsama alan› ve zaman›nda
yay›nlanma olarak özetlenebilir (6,7). LSTRC, dört y›ll›k dönemler için seçilen onbeﬂ üyeden
oluﬂmaktad›r ve baﬂvurusu yap›lan dergiye 0-5 aras›nda de¤iﬂen bir skor vermektedir.
Baﬂvuran dergilerin bekleme süresi bu skora göre belirlenmekte ve 4.0 ve üzerinde skor alan
dergi indekse kabul edilmektedir. Baﬂvuran dergilerin %25-30 kadar›n›n indekse seçildi¤i
bilinmektedir. 2.0 ile 3.99 aras›nda skor alan dergiler iki, daha düﬂük skor alanlar ise dört
y›l sonra tekrar de¤erlendirmeye al›n›rlar. ‹kinciden sonraki de¤erlendirmelerde bekleme
süresi, skor ne olursa olsun dört y›ld›r. Daha önce indekse al›nm›ﬂ bir derginin dizinden
ç›kar›lmas› durumunda tekrar de¤erlendirmeye al›nmas› için de dört y›l geçmesi
gerekmektedir.
Kuﬂkusuz dergimiz yukar›da tan›mlanan özellikleri karﬂ›layabildi¤i için Index Medicus’a
girmiﬂtir. Ancak bu süreçte tüm LSTRC üyelerine ve NLM’nin ba¤l› bulundu¤u ABD Ulusal
T›p Enstitüleri’nin (National Institutes of Health, NIH) yönetimine yönelik olarak yap›lan,
derginin özellikleri yan› s›ra Türkiye’nin dünyadaki yeri, demografik özellikleri,
üniversiteleri, araﬂt›rma kuruluﬂlar› ve bilime katk› s›ralamalar›ndaki yeri gibi konular›
içeren aktif tan›t›m›n da önemli pay› oldu¤unu vurgulamak gerekir.
Dergimizin geldi¤i nokta, son on y›l boyunca tüm radyoloji toplulu¤unun emek, çaba ve
iradesinin ürünüdür. Dergimiz ulusal platformda öncü rolünü devam ettirecek, uluslararas›
platformdaki yerini sa¤lamlaﬂt›racak ve geliﬂtirecektir. Index Medicus’a kabul edilmek bizi
daha nitelikli yay›nc›l›k için kamç›lamaktad›r. SCI’da dizinlenmek, daha fazla okunmak ve
daha fazla at›f alabilmek ad›na yeni dönemde dergimizin ‹ngilizce olarak da yay›nlanmas›
planlanmaktad›r.
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