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Giriﬂ
Bilimsel süreçlerin iﬂlemesi aç›s›ndan bilim insanlar›n›n yapt›klar› araﬂt›rmalar›n
yay›nlanmas› ve bu bilgilerin paylaﬂ›m ortam›n›n yarat›lmas› genç meslektaﬂlar›m›z›n bu
bilgilere eriﬂebilmesi aç›s›ndan son derece gerekli bir prosedürdür.Söz konusu birikimlerin,
deneyimlerin, bilgilerin ve kan›tlar›n günlük rutin hekimlik uygulamalar›na yans›mas› da
özellikle halk sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.Bu ba¤lamda; günümüzde giderek önem
kazanan;““Kan›ta Dayal› T›p” uygulamalar›n›n toplumsal düzeyde yayg›nlaﬂmas› da
sa¤lanabilecektir.
Bilimsel dergiler bu temel amaca hizmet etmekte; hem ayn› dalda çal›ﬂan hem de farkl›
uzmanl›k dallar›nda hizmet veren hekimler aras›nda iletiﬂimi sa¤lamaktad›r ve internet
a¤›n›n geliﬂmesi sonucunda çok yak›n bir gelecekte tüm dergilerin online olarak yay›nlamas›
gündeme gelebilecektir. Bu ﬂekilde çeﬂitli görsel, iﬂitsel, interaktif ö¤renme gereçleri gibi
farkl› araçlar›n da etkin olarak paylaﬂ›labilir hale gelmesi söz konusudur. Bu geliﬂmelere
paralel olarak günümüzde pekçok dergi baﬂvurular› elektronik ortamda kabul etmektedir.
Bu araﬂt›rmada bilimsel yay›nc›l›kta meydana gelen de¤iﬂimler de gözönüne al›narak; ideal
bir bilimsel derginin Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon hekimlerinin bak›ﬂ aç›s›ndan nas›l olmas›
gerekti¤i incelenmeye çal›ﬂ›ld›. Çal›ﬂmada Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon hekimlerine yay›n
s›kl›¤›ndan içeri¤e, yay›nlar›n de¤erlendirilmesinden yer almas› gerekti¤i düﬂünülen
indekslere kadar de¤iﬂen farkl› alanlarda sorular yöneltildi.
Bu amaca yönelik olarak Türkiye Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon elektronik mektup listesi
kullan›ld›. Türkiye Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon mektup listesi (ftrtürk@yahoogroups.com)
mesleki yaz›ﬂmalar için kullan›lan, profesyonel statüde, yahoo gruplar bünyesinde yer alan
bir mektup grubudur. Grup 15 mart 1999’da kurulmuﬂ olup 312 üye içermektedir ve bugüne
dek toplam 1060 mesaj herkesin ulaﬂabilece¤i ﬂekilde arﬂivlenmiﬂtir (20 Nisan 2004 itibari
ile). Grubun yaz›ﬂma dili Türkçe’dir ve üyeli¤e aç›kt›r.
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Materyel-Metod
Çal›ﬂma Türkiye Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon mektup listesine gönderilen toplam 20 soru
içeren anketin gönüllü kat›l›mc›lar taraf›ndan doldurulmas› ile gerçekleﬂtirildi. Ankette
kat›l›mc›n›n yaﬂ›, cinsiyeti, halen çal›ﬂmakta oldu¤u kurum, uzmanl›k e¤itimi ald›¤› kurum,
ünvan›, kaç y›ld›r Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon alan›nda çal›ﬂmakta oldu¤u, abone oldu¤u
yerli ve yabanc› dergi say›s›, herhangi bir derginin yay›n kurulunda görev al›p almad›¤›
soruldu. Kat›l›mc›lara kendi bak›ﬂ aç›lar›ndan ideal bir derginin yay›n s›kl›¤›, yer almas›n›
istedikleri yaz› çeﬂitleri, her bir yaz›n›n de¤erlendirilmesi için kaç dan›ﬂman›n görev almas›
gerekti¤i, dan›ﬂmanlara ödenecek ücretin kaliteyi etkileyip etkilemeyece¤i, toplam
de¤erlendirme süresi, dan›ﬂmanlara de¤erlendirme için tan›nmas› gereken süre, ideal bir
derginin yaz› dili, yer almas› gereken indeksler, yaz› gönderme ﬂekli, yazarlardan ücret talep
edilip edilmemesi ve renkli resim bas›m› için ek ücret talebine yönelik sorular yöneltildi.
Toplam 61 kat›l›mc›n›n göndermiﬂ oldu¤u yan›tlar Statistical Package for the Social Sciences
SPSS 11.0 ile istatiksel olarak analiz edildi.
Bulgular
Çal›ﬂmaya yaﬂ ortalamas› 40.6±7.9 y›l (minimum 24 y›l ve maksimum 65 y›l) olan 38 bayan
ve 23 erkek toplam 61 kiﬂi kat›ld›. Çal›ﬂmaya kat›lanlar›n % 32.8’i profesör veya klinik ﬂefi,
% 18’i doçent veya ﬂef yard›mc›s›, % 27.9’u yard›mc› doçent veya baﬂasistan, % 8.2’si uzman
ve % 13.1’i asistand›. Çal›ﬂmaya kat›lanlar Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon alan›nda ortalama
13.3±7.5 y›ld›r (minimum 1 y›l ve maksimum 32 y›l) çal›ﬂanlardan oluﬂmaktayd›. Çal›ﬂmaya
kat›lanlar›n % 83.3’ü üniversitede, % 13.3’ü e¤itim hastanesinde, % 1.7 devlet hastanesinde
ve % 1.7’si özel hastanede görev yapmaktayd›. Uzmanl›k alm›ﬂ olduklar› kurumlar % 81.7
üniversite, % 15 e¤itim hastanesi, % 3.3 devlet hastanesi idi. Kat›l›mc›lar›n abone olduklar›
yabanc› dergi say›s› ortalama 1.7±1.9 (minimum 0 ve maksimum 8); yerli dergi say›s›
ortalama 3.2±2.1 (minimum 0 ve maksimum 10) olarak saptand›. Kat›l›mc›lar›n % 47.5’i bir
t›p dergisinin yay›n kurulunda görev ald›¤›n› ifade etmiﬂti.
Kat›l›mc›lar›n % 60’› ideal bir derginin yay›n s›kl›¤›n› ayda bir olarak saptarken, % 38.3 ü
y›lda dört ve % 1.7 i ise onbeﬂ günde bir olarak belirtmiﬂti. ‹deal dergide yer almas› istenen
yaz› çeﬂitleri olarak araﬂt›rma makalesi % 96.7 ile en çok tercih edilen yaz› türü olurken, %
91.7 ile olgu sunumu, % 81.7 ile derleme, % 63.3 ile editöre mektup, % 51.7 ile klinik görüntü
ve % 41.7 ile teknik not tercih edildi (ﬁekil 1).
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ﬁekil 1: ‹deal bir dergide yer almas› istenen yaz› çeﬂitleri

‹deal bir dergide her bir yaz›n›n de¤erlendirilmesi için gerekli dan›ﬂman say›s› ortalama
2.6±0.7 (minimum 2 ve maksimum 5) olarak belirtildi. Kat›l›mc›lar›n % 68.9’u dan›ﬂmanlara
belirli bir ücret ödenmesinin de¤erlendirme süresini ve hizmet kalitesini artt›raca¤›
görüﬂündeydi. ‹deal bir dergide toplam de¤erlendirme süresi ve dan›ﬂmanlara tan›nmas›
gereken de¤erlendirme süresi ile ilgili sonuçlar tablo 1’de özetlenmiﬂtir.
Tablo 1: ‹deal bir dergide toplam de¤erlendirme süresi ve dan›ﬂmanlara tan›nan süre
Süre

Toplam de¤erlendirme süresi
Say› (%)

Dan›ﬂmanlara tan›nan süre
Say› (%)

-

2 (%3.3)

2 (%3.3)

12 (%20)

3 (%5)

14 (%23.3)

17 (%28.3)

24 (%40)

Alt› hafta

9 (%15)

5 (%8.3)

Sekiz hafta

24 (%40)

3 (%5)

Üç ay

5 (%8.3)

-

Bir hafta
Onbeﬂ gün
Üç hafta
Bir ay
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‹deal bir derginin yaz› dili % 47.5 özet ana dilde ve ingilizce metin ana dilde, % 14.8 özet
ingilizce metin ana dilde, % 13.1 özet anadilde ve inglizce metin ingilizce, % 11.5 yaz›lar›n
tümü hem ana dilde hem ingilizce, % 9.8 ana dilde ve % 3.3 ingilizce olarak belirlendi. ‹deal
bir derginin yer almas› gereken indeksler kat›l›mc›lar taraf›ndan % 72.1 Medline, % 70
Tübitak-Ulakbim (Türk T›p Dizini), % 59 Index Medicus, % 57.4 SCI (Science Citation Index),
% 54.1 SCI-Exp (Science Citation Index Expanded), % 20 SoSCI (Social Science Citation
Index) ve % 13.3 Current Contents olarak belirtildi (ﬁekil 2).

ﬁekil 2: ‹deal bir derginin yer almas› gereken indeksler

‹deal bir derginin yaz› gönderme ﬂekli % 67.8 online web sitesinden, % 44.1 e-mail ve % 15.3
posta olarak saptand›. Yazarlardan ücret talebini kat›l›mc›lar›n %95’i onaylamaz iken % 61.7
renkli resim için ücret talep edilmemesi gerekti¤ini belirtti.
Sonuç
Bilgi düzeyinin art›r›lmas› ve zenginleﬂtirilmesi aç›s›ndan bilimsel iletiﬂim hekimler için bir
zorunluluk halini alm›ﬂt›r.Bilimsel dergilere makale haz›rlamak da bunu sa¤laman›n temel
yollar›ndan birisidir.Çünkü bilimsel bir süreci fonksiyonel hale getirmenin yolu çal›ﬂman›n
yay›nlanmas› ve di¤er bilim insanlar›n›n da söz konusu bilgiye ulaﬂmalar›d›r.Bir araﬂt›rma
ancak yay›nland›ktan sonra tamamlanm›ﬂ say›lmaktad›r.
Medline’da 4500 üzerinde dergide 11 milyonu aﬂk›n bilimsel makaleye ulaﬂabildi¤imiz ﬂu
günlerde bilimsel yay›nc›l›k ve bilimsel yay›nlar›n sahip olmas› gereken özellikler önem
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kazanm›ﬂt›r. Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon hekimlerinin bak›ﬂ aç›lar›ndan bu konuyu
irdelemeyi amaçlayan bu çal›ﬂmada baz› özellikler ön plana ç›km›ﬂt›r.
Kat›l›mc›lar›n önemli bir grubu (% 60) ideal bir derginin yay›n s›kl›¤›n› ayda bir olarak
belirtmiﬂtir. ‹deal dergide yer almas› istenen yaz› çeﬂitleri olarak araﬂt›rma makalesi olgu
sunumu ve derleme ön planda görülmektedir. ‹deal bir dergide gönderilen bilimsel yaz›lar›n
ortalama 2.6±0.7 dan›ﬂman taraf›ndan de¤erlendirilmesi tercih edilmiﬂtir. De¤erlendirme
süresi olarak toplam süre sekiz hafta ve dan›ﬂmanlara tan›nmas› gereken süre olarak da bir
ay en fazla oranda seçilmiﬂtir. Yaz› dili olarak ço¤unluk (% 47.5) özetin ana dilde ve ‹ngilizce,
metnin ise ana dilde olmas›n› tercih etmiﬂtir. Derginin yer almas› gereken indeksler olarak
MEDLINE ve TÜB‹TAK-ULAKB‹M Türk T›p Dizini ilk iki s›ray› alm›ﬂt›r.
Süreli yay›nlar›n okunulurlu¤unu art›ran en önemli faktörün; “Yüksek bilimsel düzey ve
impakt faktör” oldu¤u düﬂünülür.Bununla birlikte, yazarlar› motive eden , günlük hekimlik
uygulamalar› aç›s›ndan yararl› bilgilerle donat›lm›ﬂ olan, çekici dergilerin çok daha geniﬂ bir
okur kitlesine sahip oldu¤u da gözlenmektedir.
Süreli yay›nc›l›kta hekimler aç›s›ndan önem kazanan; sesli, renkli görüntü kay›tlar›
kullanarak interaktif e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas› konusu elektronik dergicilik yard›m› ile
gündeme gelmiﬂtir ve bu konudaki geliﬂmeler ile bilginin paylaﬂ›lmas› giderek
h›zlanmaktad›r.
Bilimsel süreli yay›nlarda tüm bu faktörlerin göz önünde tutulmas›, ulusal dergilere ilginin
artmas›na neden olacakt›r.Ayr›ca akademik yükseltmelerde ulusal dergilerin de ön plana
al›nmas› aç›s›ndan “Ulusal ‹mpakt Faktör” oluﬂturulmas› önemlidir.
Teﬂekür:
*Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon FTR-Türk yahoogroups yolu ile çal›ﬂmam›za katk› sunan
tüm meslektaﬂlar›m›za teﬂekkürü bir borç biliriz.
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