Editörden
Değerli Meslektaşlarım,
Bir derginin değerini belirleyen pek çok etmen vardır. Biz dergimiz için bu etmenleri tek tek gözden geçirip, dergimizi daha ileriye taşımak için çeşitli çalışmalara başladık. Bu sayımızda sizleri de bu çalışmalar ile ilgili bilgilendirmek istedim.
Bir derginin değerini belirleyen en önemli etmen iyi yazılar içermesi ve çok sayıda okura ulaşmasıdır. Derginin çok
sayıda okura ulaşabilmesi dizinler sayesinde gerçekleşir. Bildiğiniz gibi dergimiz, PubMed Central, Web of ScienceEmerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE, SCOPUS, DOAJ, HINARI, EBSCO, CINAHL,
Index Copernicus ve GALE tarafından dizinlenmektedir. Amacımız Science Citation Index Expanded tarafından dizinlenmektir. Bunun için dergimizdeki yazıların kalitesinin ve kaynak gösterilme oranlarının artması gerekmektedir. Bu
konuda çalışırken, ilk olarak, Editörler Kurulu’nu genişlettik. Eylül sayımızda Editörler Kurulu’na, Türk Pediatri Kurumu
Derneği’nde birlikte çalıştığımız ve kongrelerimize katkıda bulunan Türkiye’den ve dünyadan çok değerli bilim insanları
katıldı. Editörler Kurulu’nda birlikte çalışmanın ötesinde, güncel konularda derlemeler yazarak ve değerli araştırmalarını
bizlerle paylaşarak dergimize katkıda bulunacaklar. Bu sayımızda Editörler Kurulu’na yeni giren Prof. Dr. Massimo Pettoello Montavani ve ekibinin güncel bir konuda yazılan ve yeni çalışmaları içeren bir derlemesini ve bir araştırmasını
yayınlıyoruz. Dergimize verdiği destek için kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Diğer Editörler Kurulu üyelerimizden
de derlemeler gelecek. Geldikçe dergimizde yayınlayacağız.
Diğer bir değişiklik dergimize yazıların yüklenme sistemi ile ilgili olacak. Pek çok uluslararası bilimsel derginin
kullandığı, yazıları yüklemenin çok daha kolay olduğu ScholarOne sistemine geçmek üzere çalışmalara başladık. Altı
ay içinde çalışmalar tamamlanacak.
Bir derginin değerini etkileyen diğer bir etmen, bir yazının ilk gelişi ile kabul edilmesi arasında geçen süre. Bu süreyi
kısaltma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hem dergi başvuru sistemini, hem de Hakem Kurulu’nu güncelleyerek bu süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz.
Biliyorsunuz ki, dergimiz yazılı olarak Türkçe basılıyor ve dijital ortamda İngilizce olarak yer alıyor. Makalelerin sadece
özetleri değil tamamı PubMed Central’da İngilizce olarak yayınlanıyor. Bu durum dergimizde yayınlanan araştırmaların
tüm dünya tarafından erişilebilirliğini artırıyor. Dergimiz Eylül sayısına kadar yazıları Türkiye’den Türkçe, yurt dışından
İngilizce olarak kabul ediyordu. Ancak Eylül 2017’den itibaren artık Türkiye’den de İngilizce yazıları kabul etmeye başladık.
Bu kararımız ile dergimize makale akışında artma bekliyoruz. Bildiğiniz gibi, Türkçe yazıların İngilizceye, İngilizce makalelerin Türkçeye çevrilmesi dergimizin ekibi tarafından yapılmakta ve yazarların onayına sunulmaktadır.
Dergimizi daha da geliştirmek için yapılacak işler çoktur, dergicilik devam eden bir süreçtir. Çalışmalarımız konusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Bizler tüm dergi ekibi olarak; bizleri sonuna kadar destekleyen Türk Pediatri Kurumu ve özellikle Editörler Kurulu’nu
genişletmemiz konusunda yoğun çaba gösteren Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Vural ve Yönetim Kurulu Üyelerimize
içtenlikle teşekkür ediyoruz.
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