Türk T›p Dizini
Orhan YILMAZ, Tu¤ba HÜNKAR
Ülkemizde sa¤l›k bilimlerinde (t›p,diﬂhekimli¤i,eczac›l›k,hemiﬂelik,hastane idarecili, t›bbi
teknisyenlik, vb...) uluslararas› alanda yap›lan araﬂt›rmalar›n yay›nland›¤› süreli yay›nlara
“Index Medicus”, “gibi dizinlerden kolayl›kla ulaﬂ›labilmesine karﬂ›n, son 10 y›la kadar
ulusal düzeyde yap›lan yay›nlara ulaﬂmak ise güçtü. Herhangi bir dizinleme sisteminin
ülkemizde olmamas› bilimsel iletiﬂim aç›s›ndan da oldukça düﬂündürücüydü. Bilimsel
iletiﬂimin d›ﬂ›nda, akademik yükseltmelerde önemli bir yere sahip olan akademik dergiler
de yetersiz say›lmaktayd›.
Sa¤l›k Bilimleri alan›nda uluslararas› dizinlere kabul edilmiﬂ birkaç dergi d›ﬂ›nda 150’nin
üstünde ulusal derginin ço¤u kendi dizinlerini ç›karamamaktayd›. Türk t›p dergilerinin
abone say›lar› ne olursa, olsun periyodik bir dizinleme sistemi içerisinde yer almamalar›
nedeniyle, bu dergilerden yararlan›ma ve eriﬂim son derece s›n›rl› kalmaktayd›. Di¤er
taraftan ulusal bir dizin oluﬂturulmadan baﬂlat›lan yay›n taramalar› zaman kayb›na ve
araﬂt›r›c›lar›n birbirinden habersiz olarak benzer araﬂt›rmalar yapmalar›na da neden
olmaktayd›.
TÜB‹TAK – TÜRDOK Müdürlü¤ü taraf›ndan 1980 y›l›nda otomasyona geçilmesi gibi yol
aç›c› kararlardan sonra 17.11.1994 ‘ te TÜB‹TAK Sa¤l›k Bilimleri Araﬂt›rma Gurubu yürütme
komitesi toplant›s›nda al›nan karar do¤rultusunda 13.12.1994 tarihinde TÜB‹TAK Sa¤l›k
Bilimleri Araﬂt›rma Grubu bünyesinde, Sa¤l›k Bilimleri alan›nda ulusal bir dizinleme
sistemini ülkemize kazand›rmak, yurtiçi yay›n kalitesini yükseltmek, dergilerimizin
uluslararas› düzeyde kabul görmesini sa¤lamak ve belirlenen kriterlere göre dergileri
standardize etmek için “Türk T›p Dizini” nin oluﬂturulmas› amac›yla “ Türk T›p Dizini
Oluﬂturma Kurulu” çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Önce TÜB‹TAK bilgi-iﬂlem müdürlü¤ü ve daha
sonra Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi (ULAKB‹M) ile birlikte yürüttü¤ü çal›ﬂmalar›n
sonucu 1993, 1994, 1995, 1996 ve 1997 y›l› konu ve yazar dizinleri yay›nland›. 1998
y›l›ndan baﬂlayarak ULAKB‹M web sayfalar›nda INTERNET ortam›nda da araﬂt›r›c›lar›n
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kullan›m›na sunuldu. 2001 y›l›ndan baﬂlayarak da makalelerin önemli bölümünün özet ve
tam metinlerine ulaﬂmak mümkün oldu.
Türk T›p Dizini Kurulu’nun bugüne kadar yapt›¤› çal›ﬂmalardaki hedefi; “Index Medicus”
benzeri bir dizin oluﬂturabilmek ve öncelikle dergilerin ﬂekil ve bir tak›m olmazsa olmaz
kurallar aç›s›ndan standardizasyonunu sa¤lamak idi. Di¤er taraftan Kurulun görevi tüm
dergileri dizinlemek de¤il, baz› evrensel kurallar çerçevesinde de¤erlendirme yapmakt›.
Baﬂlang›çta hakemli, dan›ﬂmanl› oldu¤u söylenen ya da oldu¤u san›lan dergiler dizine
al›n›rken, dizine kat›labilmeye iliﬂkin ve akademik yeterlilik eﬂeli oluﬂturan ç›ta geçen süre
içerisinde kademe kademe yükseltilmiﬂ ve ilk y›llarda dizine al›nan dergilerin bir k›sm› daha
sonra kurallara uymad›¤› için dizinde yer almam›ﬂt›r. Ayr›ca, Türk T›p Dizini'ne al›nan
dergilerde yay›nlanan makalelerin akademik yükseltme ve kabullerde önem kazand›¤›,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, YÖK ve üniversitelerde gündeme gelmiﬂ olup, gün geçtikçe artan oranda
uygulamaya geçilmesi de dikkat edilmesi gereken olumlu bir geliﬂme olmuﬂtur.
Türk T›p Dizininin di¤er amaçlar› da ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir :
-

Sa¤l›k bilimleri alan›nda araﬂt›rma makalelerinin bibliyografik verilerini depolayarak
onlar› gelecek kuﬂaklara aktarmak,

-

Sa¤l›k bilimleri alan›ndaki bilim insanlar›na ulusal bilgileri sunarak çal›ﬂmalar›na destek
olmak,

-

Araﬂt›rmalar›n yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lamak,

-

Böylece araﬂt›rma kalitesini artt›r›rken, kaliteli çal›ﬂmalar›n rekabetini de sa¤lamak,

-

Süreli yay›nlar›n kalitesini artt›rmak ve sürekliliklerini sa¤lamak.

-

T›p veri taban› uygulamas›nda öncülük yaparak bu konuda dan›ﬂmanl›k hizmetleri
sunmak,

-

Bilim dilinin geliﬂmesine katk›da bulunmak.

Kurulun ortaya ç›kard›¤› ürün olan Türk T›p Dizini, Sa¤l›k Bilimleri alan›ndaki Türkiye’de
yay›mlanan süreli yay›nlarda bulunan Türkçe ve di¤er dillerdeki araﬂt›rma yaz›lar› ve olgu
sunular›n› kapsamaktad›r. Derleme ve çeviri yaz›lar› bu dizine al›nmamaktad›r. Türk T›p
Dizini kurulu her ay yapt›¤› düzenli toplant›lar› d›ﬂ›nda y›lda bir kez “T›p Dergileri
De¤erlendirme Kriterleri” için toplan›p her y›l geliﬂen teknolojik ilerlemeler do¤rultusunda
“Dergi de¤erlendirme kriterleri”ni haz›rlar. Dizinleme s›ras›nda kullan›lan anahtar sözcükler
(keyword) ve konu kodlar› (s›n›flama) Amerikan Ulusal T›p Kütüphane’si (NLM) taraf›ndan
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yay›nlanan MeSH (Medical Subject Headings)’in son y›la ait yenilikleriyle birlikte versiyonu
kullan›larak, Türkçe anahtar sözcükler ise ULAKB‹M T›p Grubunda çal›ﬂan konu
uzmanlar›nca serbest bir ﬂekilde verilmektedir.
Türk T›p Dizini oluﬂum süreci:
1994 y›l›nda tamamen gönüllü temelde TÜB‹TAK Sa¤l›k Bilimleri Araﬂt›rma gurubu çat›s›
alt›nda çal›ﬂmalar›na baﬂlayan Türk T›p Dizini Kurulu son y›llarda ULAKB‹M bünyesinde
görev yapmaktad›r. Kurul toplant›lar›nda, Dergiler standart bir “dergi de¤erlendirme formu”
ile her say›s› incelenip, formdaki yeterlilik bilgileri doldurulur, kurul kriterlerine uygunlu¤u
kontrol edilir, gerekli oldu¤u düﬂünülen uyar› yada düﬂünceler forma yaz›l›r ve her say›dan
rasgele bir makale seçilerek makalenin dan›ﬂman raporu dergi editöründen istenilmek üzere
forma kaydedilir. Bu formlar dizine al›ns›n al›nmas›n baﬂvuran tüm dergiler için doldurulur.
Ancak ilk kez baﬂvuran yada al›nacak dergilerin bir y›ll›k say›lar› bir arada ve tüm Kurulun
onay› ile ortak olarak de¤erlendirilir.
Toplant› sonras› ise her dergiye ait de¤erlendirme formlar› al›n›p form üzerindeki tüm
bilgiler bilgisayar ortam›na aktar›l›r. Toplant›da al›nan kararlar, öne sürülen düﬂünceler
yada dergi hakk›nda belirlenmiﬂ olana yaz›ﬂmalar›n içeri¤i belirlenir ve yaz›ﬂma metinleri
haz›rlanarak dergi editörlü¤üne iletilir.
Yaz› seçimi, dizinlemeye al›nan dergilerdeki makale seçimleri konu uzmanlar›nca yap›l›r.
Bibliyografik veri giriﬂi: Makale seçimleri yap›lan dergiler veri giriﬂ operatörlerine iletilir.
makalelerin paralel ve ana baﬂl›klar›, derginin ad›, dili ve say›s›, y›l›, T.C. Kültür
Bakanl›¤›ndan al›nan ISSN numaras›, özet dili, yazarlar› ve yazarlar›n çal›ﬂt›¤› kurumlar
bilgisayar ortam›nda kaydedilir ve dizinleme yapacak konu uzman›na iletilir.
Dizinleme süreci: seçilen dergilerdeki makaleler konu uzmanlar›nca okunur ve makaleyi
en iyi tan›mlayabilecek anahtar sözcükler belirlenip MeSH (Medical Subject Headings)
tezorusu esas al›narak Konu Kodu, Kontrollü Terimler ve Serbest Terimler baﬂl›klar› alt›nda
3 grup anahtar sözcük verilir.
Kontrol ve Editörlük: Dizinlemeleri biten dergiler kontrolleri yap›lmak üzere veri taban›
uzmanlar›na iletilir. Dizinlenen makalelerin bibliyografik bilgilerinin, konu baﬂl›klar›n›n ve
anahtar sözcüklerinin kontrolü (imlâa hatâalar›, yaz›m hatalar›, tezorus uyumu),
düzeltilmesi, standart hale getirilmesi iﬂlemleri yap›l›r. Dizinleme ve kontrol aﬂamalar›
tamamlanm›ﬂ olan kay›tlar internet ortam›na belirli olarak aktar›lmaktad›r.
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Dan›ﬂman raporlar› daha sonra biriktirilerek y›ll›k olarak genel bir incelemeye al›n›r ve
incelenen süreli yay›n “yay›nc›l›k konusundaki güvenilirli¤i ve kalitesi” aç›s›ndan da
de¤erlendirilir.
Önceki y›llarda bas›l› olarak okuyucusuna ulaﬂan Türk T›p Dizini art›k tamamen elektronik
ortamda yer almakta ve araﬂt›rmac›lar›n kullan›m›na sunulmaktad›r. TÜB‹TAK-ULAKB‹M’in
ortaklaﬂa yapt›klar› ziraat, veternerlik, biyoloji, mühendislik, sosyal bilimler alanlar›ndaki
di¤er dizinlere göre çok daha fazla biliminsan›n›n yarar›na olanak sa¤lanmaktad›r.
Süreli yay›nlar›n Türk T›p Dizinine Al›nma Kriterleri
Süreli yay›nlar› Türk T›p Dizinine al›nma kriterleri az da olsa her y›l geliﬂen teknoloji ve
iletiﬂim araçlar› do¤rultusunda ve süreç içinde de¤iﬂen dinamik kararlard›r. ﬁu anda
uygulanan kriterler Türk T›p Dizini Kurulu'nun 3 Haziran 2003 tarihli ve 25 say›l›
toplant›s›nda görüﬂülüp kabul edilmiﬂ ve 2004 y›l›ndan itibaren uygulanacak olan dergi
de¤erlendirme kriterleri ve öneriler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
Kriterler
A. Dergiler y›l içinde düzenli aral›klarla yay›mlanmal›, derginin her say›s›, yay›mlanmas›
gereken tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde TÜB‹TAK-ULAKB‹M Türk T›p Dizini
Kurulu YÖK Binas› B-5 Blok 06539 Bilkent-ANKARA adresine ulaﬂt›r›lmal›d›r.
B. Dergiler bir y›lda en az üç say› bas›lmal› ve (birleﬂik say› bas›lmamal›d›r) y›ll›k olarak
araﬂt›rma makale say›s› 15'den az olmamal›d›r.
C. Dergilerin her say›s›nda araﬂt›rma makaleleri, toplam makale say›s›n›n (araﬂt›rma
makalesi, derleme, olgu sunusu) en az yüzde ellisini oluﬂturmal›d›r. Derlemeler
dizinlenmemektedir.
D. Dergilerde dan›ﬂman-hakem de¤erlendirme sistemi bulunmal›d›r. Hakem say›s› her
makale için en az iki olmal›d›r. Hakem de¤erlendirme raporlar›, Türk T›p Dizini
Kurulu'nun incelemesine olanak verebilecek ﬂekilde beﬂ y›l süreyle saklanmal›d›r.
E. Makaleler ‹ngilizce öz ve baﬂl›k içermelidir.
F. Makalelerde Türkçe ve ‹ngilizce anahtar sözcükler bulunmal›d›r.
G. Dergiler her yay›n y›l› sonunda kendi y›ll›k konu ve yazar dizinlerini yay›mlamal›d›r.
Sadece elektronik olarak yay›nlanan dergilerde bu koﬂul aranmaz, ancak bu dergilerde
arama motoru bulunmal›d›r.
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H. Kültür Bakanl›¤›'ndan ISSN (Uluslararas› Standart Süreli Yay›n Numaras›) numaras›
al›nmal›d›r. ISSN numaras› derginin d›ﬂ kapak sa¤ üst köﬂesinde ve iç kapakta yer
almal›d›r.
I. Dergilerin güncel e-posta adresleri bulunmal›d›r.
J. Yay›n eti¤ine uymayan dergiler dizine al›nmaz.
Öneriler
A. 2004 y›l›ndan itibaren dergilerin sanal ortamda da tam metin olarak bulunmalar›
önerilmektedir. Henüz çevrimiçi (on-line) eriﬂim sa¤layamayan dergiler metinlerini CD
olarak ulaﬂt›rabileceklerdir.
B. Tamamen elektronik ortamda yay›mlanan dergilerin tam metinlerini PDF format›nda CD
olarak ulaﬂt›rmas› önerilir.
C. Dergilerin standardizasyona uyum konusunda (dergi tam ad›, k›salt›lm›ﬂ ad›, adresi, yay›n
aral›¤› ve tarihleri , yazar adlar›n›n aç›k yaz›lmas›, barkod gibi..) gerekli özeni
göstermeleri gerekmektedir.
D. Yay›n dili Türkçe olmayan dergilerin Türkçe öz ve baﬂl›¤a yer vermesi önerilir.
E. Makalelerde "Index Medicus/Subject Headings" standartlar›na uygun Türkçe ve ‹ngilizce
anahtar sözcükler bulunmal›d›r.
F. Türk T›p Dizini Kurulu, editörlere ulusal dergilerimizin kaynak gösterilmesinin
özendirilmesini önerir.
Türk T›p Dizini’nin kazan›mlar› baﬂar›s›:
Sa¤l›k Bilimleri alan›nda ulusal bir dizinleme sistemini ülkemize kazand›rarak yurtiçi yay›n
kalitesinin yükseltilmesi ve standardizasyonunu sa¤lamay› amaçlayan Türk T›p Dizini’nin,
önemli bir eksikli¤i giderdi¤ine inanmaktay›z. Bu zaman süresince, ülkemizde sa¤l›k
bilimleri alan›nda yay›mlanan dergilerin büyük bölümünün belirlenen kurallar
do¤rultusunda, uluslararas› standartlar› yakalam›ﬂ olmas› sevindirici bir geliﬂmedir. Bunu
”Index Medicus”ta dizinlenen ulusal dergi say›s›ndaki art›ﬂla görebildi¤imiz gibi, giderek
artan elektronik kay›tl› kullan›m istatistiklerinden de görmek olanakl›d›r. ﬁöyle ki;
ULAKB‹M Türk T›p Dizini sayfalar›n› ziyaret 2001 y›l›nda 12.859 kullan›c›, 2002 y›l›nda
19.522, 2003 y›l›nda 31578’kullan›c› say›s›na ulaﬂm›ﬂt›r.
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Kullan›c› say›s›n›n da görülen art›ﬂ Türkçe bir veri taban›na olan gereksinimin ne düzeyde
oldu¤u hakk›nda bize kabaca bir bilgi vermektedir.
Y›l ölçütünde bu güne de¤in Türk T›p Dizininde yer alan dergi baﬂl›¤› ve dizinlenen makale
say›lar›na bakacak olursak: öre¤in 1996 y›l›nda 52 dergi ve 1570 makale dizinlenmiﬂ iken bu
say› 2000 y›l›nda 3212 makale ve 84 dergi, 2001 de 90 dergi 3678 makale, 2002 y›l›nda
3377 makale ve 92 dergi ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Dizin, 1993-1997 y›llar›nda ‘Türk T›p Dizini’ ad›yla bas›l› olarak yay›mlanm›ﬂ, 1996 y›l›ndan
itibaren de ULAKB‹M web sayfas› üzerinden elektronik ortamda taramaya aç›lm›ﬂt›r. 2000
y›l›ndan itibaren makalelerin Türkçe ve yabanc› dildeki özleri internet ortam›na aktar›lmaya
baﬂlanm›ﬂ, 2001 y›l›n›n tamam›na yak›n k›sm›, 2002 ve 2003 y›l›n›n tamam› özleri ile birlikte
veri taban›nda yerini almaya devam etmektedir. Ayr›ca a¤ sayfas› olan dergilere, verilen
ba¤lant›larla, araﬂt›rmac›lar dergi sayfalar›ndan tam metinlere de eriﬂebilmektedirler.
Hedefler:
Türk T›p Dizini çal›ﬂmalar›nda bundan sonras› için gerçekleﬂtirilmesi düﬂünülen ve istenen
hedefler aras›nda :
-

Dergilerin 10 y›ll›k süreç içerisindeki fiziksel standartlar›nda göstermiﬂ oldu¤u baﬂar›y›,
makalelerin nitelikleri aç›s›ndan da yakalamak, tüm dergilerin tam metinlerine ulaﬂ›m
sa¤layabilmek,

-

Sa¤l›k bilimleri konusunda terminolojide birlik sa¤lanmas›na katk›da bulunmak, Türkçe
tezarus oluﬂturabilmek,

-

Sa¤l›k alan›nda uluslararas› eriﬂilebilen Ulusal kaynaklar›n say›s›n› artt›rarak Türkiye’nin
bilgi düzeyini artt›rmak,

-

Çok say›da kullan›c›ya eriﬂim sa¤lanmas›, tüm dergilerin elektronik ortamda ULAKB‹M’e
ulaﬂt›r›lmas›,

-

Türk T›p Dizinine giren dergilerin Science Citation Index (SCI)‘deki at›f say›lar›n›n
artt›r›lmas›

-

Türkiye’de e-dergi yay›mc›l›¤›n›n özendirilmesi

-

Daha k›sa sürede eriﬂimi sa¤layacak teknolojileri ülkemize getirerek verimlili¤i ve ulusal
düzeyde art›ﬂ› sa¤lamak.

-

Yay›n eti¤ine dolayl› yollardan katk› sa¤lamak
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-

Veri taban› iﬂletmecili¤inde öncülük ve dan›ﬂmanl›k yapmak.

-

Dünya sa¤l›k bilimleri enformasyonuna tam bir entegrasyon sa¤layarak bilgi birikimini
uluslararas› alana taﬂ›mak ve bundan ülkeye ekonomik de¤er sa¤lamak.

-

Editörlere ve kullan›c›lara yönelik tan›t›m ve e¤itim toplant›lar› düzenlenmesi say›labilir.

Türk T›p Dizini Kurulu ilkini 2003 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i “Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli
Yay›nc›l›k“ Ulusal Sempozyumlar› düzenlemeye baﬂlayarak TÜB‹TAK taraf›ndan düzenlenen
yay›nc›l›k ile ilgili toplant›lara destek ve etkin kat›l›m sa¤lam›ﬂt›r. 28 Mart 2003 te Ankara’da
TÜB‹TAK Feza Gürsey salonunda yap›lan 1.Ulusal sempozyuma 300 kadar editör, editör
yard›mc›s› ve yay›n kurulu üyesiyle, yay›nc› kat›lm›ﬂt›r. Büyük bir ilgi ile izlenen
sempozyumlar›n bu toplant›da oldu¤u gibi her y›l de¤iﬂik konu baﬂl›klar› ile yinelenmesi
planlanmaktad›r.
Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli Yay›nc›l›k konusunda bu olumlu geliﬂmeler olurken, son y›llarda
YÖK yasas›nda yap›lan de¤iﬂiklilerle akademik yükseltmelerde Uluslararas› Dizinlerdeki
dergilerin öne ç›kar›lmas› bu süreçte olumsuz geliﬂmelere yol açt›¤› ve daha da açaca¤›
bilinen bir gerçektir. Di¤er bir deyiﬂle, Ulusal süreli yay›nc›l›¤› uzun savaﬂ›m gerektiren
sorunlu y›llar beklemektedir.
Salt bu nedenlerle bile olsa oluﬂum sürecini geride b›rakan Türk T›p Dizini art›k süreli
yay›nlar›m›z›n sadece biçimsel yönüyle ile de¤il içerikleriyle de ilgilenme ve süreli yay›nlar›n
at›f s›ralamalar›n› oluﬂturmak gibi iﬂlevleri de yerine getirmek düﬂüncesindedir.
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