Editörden...
Türkiye’nin yer bilimleri alanında 1936 yılından beri yayın hayatını periyodik olarak sürdürmekte olan MTA
Dergisi, Uluslararası dergiler arasında yerini alma hedefine ilerlemekte olup Nisan 2018 tarihi itibariyle Emerging
Source Citiation Index (ESCI)’ye kabul edilmiş bulunmaktadır (MTA Dergisinde 2017 yılında yayınlanan
makaleler de taramaya dahil edilecektir). En prestijli tarama sistemi olan Sciences Citation Index (SCI)’e dahil
olmak için gerekli olan ESCI tarafından taranıyor olma şartı bu bağlamda sonuçlandırılmıştır.
Bilimsel ve teknik araştırmalara ait veri ve değerlendirmeleri içeren makalelerin yer aldığı bir yerbilimleri
dergisi niteliği taşıyan MTA Dergisi, yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak periyodu aksatılmadan basılmakta,
her sayıya ait makaleler ayrıca MTA internet sitesi (www.mta.gov.tr) üzerinden “.pdf” formatında tam metin olarak
yayımlanmaktadır.
Yer bilimleri alanında, Türkiye kaynaklı çeşitli üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından çok sayıda
nitelikli dergi yayınlanmasına rağmen, uluslararası indekslerde taranan bilimsel dergilerin sayısı diğer ülkelerle
kıyasladığımızda oldukça azdır. Haziran 2012 tarihinden itibaren yeni konsepti ile yayınlanmaya başlayan MTA
Dergisi online olarak internet üzerinde makale kabul etmekte, makale değerlendirme aşamasında her türlü işlem
internet üzerinden yapılmaktadır. Veri tabanlarında indekslenen tüm dergilerdeki zorunlu kriterler arasında yer
alan hakem çeşitliliği, atıf sayısının fazla olması, etik yayıncılığa önem verilmesi, yer bilimleri konusunda ilgili
tüm dallara yer vermesi gibi kritik maddeler bulunmaktadır. MTA Dergimiz bu kriterleri sağlamış bulunmaktadır.
Son dönemde özellikle ülkemizde akademik yükselme kriterlerinde yapılan değişiklikler ile ULAKBİM
tarafından da taranan MTA Dergisine makale akışı hızlanmış bulunmaktadır.
MTA Dergisine yayınlanma talebi ile gönderilen makaleler sadece Ülkemiz sınırları içinden değil, MTA ile
işbirliği yapan ülkeler ile Ortadoğu ülkelerinden de olmaktadır. Dergimizin ESCI da yer almasıyla, yakın gelecekte
diğer ülkelerden de yayınlanma talebi ile yeni makalelerin geleceği inancımız vardır.
Dergimizin çeşitli uluslararası indeksler tarafından taranması önemli olup daha fazla okuyucuya ulaşma,
ülkemizde yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde tanıtılması ve Kurumumuzun tanıtımı açısından büyük
yararlar sağlamaktadır. MTA Dergisi Türkçe versiyonu ULAKBİM veri tabanında, İngilizce versiyonu ise ESCI
yanı sıra, Thompson Reuters Isı Master List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogic Abstracts, DOAJ ve
Scopus veri tabanlarında taranmaktadır.
MTA Dergisinin gelecekteki hedefinin SCI Expanded olduğu, bu hedefe ulaşmak için Redaksiyon Kurulu
Başkanlığı ve MTA Dergi Editörlüğünün büyük bir özveri ile çalışacağını belirtir, katkılarınız için teşekkür eder,
bundan sonrasında da devam edecek olan desteğinizi bekler saygılar sunarız.
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