T›p E¤itiminde Süreli Yay›nc›l›k
Fehmi AKÇ‹ÇEK
1999 y›l›nda anabilim dal› olarak akademik yap›lanma içinde yerini alan t›p e¤itimi h›zl› bir
geliﬂim göstermektedir. Ülkemizde yaln›zca bu alan› ilgilendiren bir adet dergi yaklaﬂ›k iki
y›ldan bu yana düzenli olarak yay›nlanmaktad›r. T›p alan›ndaki sürekli yay›nc›l›k konusunda
varolan deneyimler, henüz geliﬂme aﬂamas›nda olan t›p e¤itiminde süreli yay›nc›l›¤a yönelik
kalite art›r›c› önlemleri erken alabilme aç›s›ndan yol gösterici niteliktedir.
Yap›lan geniﬂ tabanl› bir çal›ﬂma, t›p alan›nda yap›lan araﬂt›rma makalelerinin %92.9’unda
baﬂl›¤›n net olarak tan›mlanmad›¤›n› göstermiﬂtir.. Araﬂt›rma özetlerinin %73.8’inde amaç
net anlaﬂ›labilir düzeyde tan›mlanmam›ﬂt›r. Özetlerin %14.5’inde amaçtan hiç söz
edilmemektedir. Amaç belirtmedeki bu eksiklik araﬂt›rman›n önceden ayr›nt›l› ﬂekilde
planlanmamas› ve amac›n baﬂlang›çtan itibaren net olmamas›ndan kaynaklanabilir. Toplanan
verilerin birbiri ile iliﬂkilendirebilecek olanlar›n bir araya getirilerek, araﬂt›rma raporlar›n›n
yaz›lmas› s›k görülen bir uygulamad›r. Bu tip çal›ﬂmalarda amaca yönelik veri
toplanmamakta, toplanan veriye uygun amaç üretilmektedir. Mezuniyet öncesi ve sonras› t›p
müfredat› içinde makale yaz›m› ile ilgili temel e¤itim veren programlar›n bulunmay›ﬂ› da
belirtilen eksikliklerin art›ﬂ›na yol açmaktad›r.
Araﬂt›rma makalelerinin en önemli bileﬂenleri amaç, bulgular›n sunumu ve istatistik
yorumdur. ‹statistik bilgisi yeterli olmayan araﬂt›rmac›lar›n, araﬂt›rman›n planlama
aﬂamas›ndan itibaren istatistikçilerle ortak çal›ﬂmalar› gereklidir. Dergilerin de dan›ﬂma
kurullar›nda istatistik dan›ﬂman› bulunup bulunmad›¤› hakk›nda ise belirsizlik
bulunmaktad›r. Yukar›da belirtilen çal›ﬂmada, makale özet bileﬂenlerinin toplu
de¤erlendirmesi olarak ifade edilebilen, Özet Nitelik Puan› incelendi¤inde, özetlerin
ortalamas› 61.59±15.59 puan olarak bulunmuﬂtur. Bir baﬂka tan›mlama ile özetlerin yaklaﬂ›k
%62’si eksik bilgi aktarmaktad›r. Bu nedenle her t›p fakültesi mezununun, araﬂt›rma
planlama, yürütme ve sonuçlar›n› yorumlama e¤itimi alm›ﬂ olmas› gereklidir. E¤itim birbiri
ile yak›n iliﬂkili olan biyoistatistik, epidemiyoloji ve araﬂt›rma planlama konular›n› kapsamal›
ve uygulamal› olarak yap›lmal›d›r. Bu e¤itim, yaln›zca araﬂt›rma yaparken de¤il, okur olarak
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t›p yaz›n›nda yer alan araﬂt›rmalar›n niteli¤ini, güvenilirli¤ini de¤erlendirebilmek için de
önemlidir.
Ancak hekimler ilk araﬂt›rmalar›n› genellikle uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda yapmaktad›rlar.
Buna karﬂ›l›k araﬂt›rma görevlileri nadir kurumlar d›ﬂ›nda, epidemiyoloji ve biyoistatistik
e¤itimi görmemektedirler. Bu durum kaliteli araﬂt›rmalar›n ve yay›nlar›n›n say›s›n› olumsuz
yönde etkiledi¤i için, epidemiyoloji ve biyoistatistik uzmanl›k e¤itiminin bir parças› haline
getirilmelidir.
1994 y›l›nda yay›nlanan bir çal›ﬂmada, son 65 y›lda ülkemizde yay›nlanan dergi say›s› 443
olarak belirlenmiﬂtir. Bunlardan son 20 y›lda yay›nlananlar›n %30 ve son 10 y›lda
yay›nlananlar›n ise %28’i yay›n yaﬂam›n› sürdürmektedir. Süreklili¤i olmayan dergilerin
varl›klar›n› sürdürebilmek için gereksinim duydu¤u makalelerin bilimsel düzeyi genellikle
düﬂük olmakta ve burada yay›mlanan makalelerin sahiplerinin temel kayg›s›n› akademik
kariyerleri için gerekli olan yay›n say›s›n› art›rmak oldu¤u dikkati çekmektedir. Bu durum
görevi bilimsel denetimden geçmiﬂ nitelikli yaz›lar› yay›nlamak olan editörlerin de
sorumluluklar›n› tam olarak bilmediklerini veya yerine getirmediklerini düﬂündürmektedir.
Yay›nlarda kullan›lan dil ile ilgili de sorunlar bulunmaktad›r. Yabanc› t›p terimlerinin
karﬂ›l›¤›n›n bulunmas› ve yeni terimlerin oluﬂturulmas›nda dil bilimcilerine, editörlere ve
hekimlere önemli sorumluluk düﬂmektedir. Bilim adamlar›n›n kendi dilleriyle düﬂünmeleri,
anlamalar› ve yeni kavramlar üretebilmeleri ancak ana dilin bilim dili olarak geliﬂmesi ve
yetkinleﬂmesiyle olas›d›r.
H›zl› bilgi eriﬂimi için gerekli olan TÜB‹TAK Türk T›p Dizininin veya TÜRKMED benzeri veri
taban› çal›ﬂmalar›n›n h›zla tamamlanmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu bak›mdan Türkçe
konu baﬂl›klar› listesinin henüz oluﬂturulmam›ﬂ olmas›, araﬂt›rmac›lar› ingilizce anahtar
kelimelerden yararlanmaya zorlamakta ve di¤er çal›ﬂmalar ile ilgili bilgi edinmeyi
güçleﬂtirmektedir.
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