SÜRELÝ YAYINLARDA NÝTELÝK YÜKSELMESÝ :
YAZARLARA DÜÞEN SORUMLULUK

Çiðdem ÖZKARA

Saðlýk bilimlerinde süreli yayýnlarda nitelik, ülkemizde bilimsel platformda
yapýlan kaliteli çalýþmalarýn varlýðý ile doðru orantýlý olarak yükselecektir. Ne
yazýk ki günümüzde uygulanmakta olan akademik yükseltme kriterleri, SCI de
yer alan yayýnlara kabul edilmeyi birincil hedef haline getirmiþ, bu da doðal
olarak kendi dergilerimizde ancak diðerlerinin kabul etmediði yazýlarýn
yollanmasý sonucunu doðurmuþtur. Bu noktada bilimsel yayýn yapmaktaki
gerçek amaçlarýn belirlenmesi uyun olacaktýr. Amaç akademik yükseltme
olduðu sürece yazarlar belli bir noktadan sonra üretime ara veya son
vermekteyken bilimsel bilgi birikimini veya bilime katkýda bulunmayý
hedefleyenler çalýþma ve yazýlarýný gayretle sürdürmeye çalýþmaktadýrlar. Birinci
durumda zaten kriterler gereði yayýnlarýnýz basýldýðý derginin özelliklerine göre
puan almakta ve doðal olarak SCI ya giren dergiler (Hindistan'da bile olsa) tercih
edilmektedirler. Ýkinci durumda ise bilimsel araþtýrmanýzýn sonuçlarýný
paylaþmak amacýyla yayýn yapacaksanýz bunun konuyla ilgili kiþiler tarafýndan
okunup, deðerlendirilip, atýf almasýný istemek hakkýnýz olacaktýr. O halde yine
belli bir tarama sistemine dahil olan dergilerde basýlmasýný tercih
edeceksinizdir. Her iki durumda da yerli ve bir dizinin parçasý olamayan
dergilerimiz çekici olma özelliðine sahip görünmemektedirler.
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Yazarlar kaliteli araþtýrmalarýný yollamamakta, yeterli düzeye ulaþamayan

b. Düzeni: Bir yazýda olmasý gereken bölümlere gerçek anlamda önem

dergiler SCI ya girememekte bu da tekrar niteliksiz yayýnlara mecbur olma

verilmeden yazýlmasý. Giriþ bölümünün çok kýsa veya gereðinden fazla uzun

durumuna bizi geri getirmektedir. O halde karþýmýza çýkan bu kýsýr döngüden

olmasý, metodun yeterince açýk olmayýþý,

bir þekilde kurtulmanýn yollarýnýn aranmasý gerekmektedir.

istatistik çalýþmalarýnýn zayýf olmasý, gereðinden fazla tablo kullanýlmasý,

Bu noktada yazarlara düþen bazý sorumluluklar bulunmaktadýr:

tartýþmada varýlan sonuçlardan çok literatür bilgisinin verilmesi vs..

sonuçlarýn analizinin yetersiz,

C. Ýngilizce özetlerin çok kötü bir þekilde yazýlmasý, kimi zaman Türkçe özetle
1.Yazarýn hedefi:

arasýnda fark olmasý
d.Yazýnýn baþlýðýnýn çok uzun olmasý veya içeriðini yeterince yansýtmayýþý

a. Sadece yayýn sayýsýný arttýrmak olmamalýdýr. Genellikle bu amaçla geliþigüzel,

e.Literatürlerin güncel olmayýþý, düzgün yazýlmayýþý, yazýda bildirilmesinin

özensiz, konuya herhangi bir katký saðlamayan dosya taramasý, tek olgu

unutulmasý.

bildirimi veya çok basit lab yöntemleri kullanarak hazýrlanan yazýlar hemen belli

f.Kimi zaman içeriði çok özgün olmasa da, düzgün hazýrlanmýþ bir yazý

olmakta ve editörü zor duruma düþürmektedir. Zaman zaman yazarlardan bir an

rahatlýkla kabul görebilir.

önce kabul kaðýdý alma konusunda baskýlara da maruz kalýnabilmekte, özellikle
bu tip yazýlarýn reddi durumunda ciddi kýrgýnlýklar yaþanabilmektedir.

3.Yazýnýn içeriði:

Yazarlarýn dergilere “ne gelirse nasýl olsa basýlýr” düþüncesiyle yaklaþmamalarý,
ciddi bir dergide deðiþik deðerlendirme aþamalarýnýn olduðunu bilmeleri

A.Konunun özgünlüðü: Elbette bilime katkýsý bulunan, çok ilginç konularda

gerekmektedir.

gerçekleþtirilmiþ özgün çalýþmalar özlenen ve beklenen yazýlar olacaktýr, ancak

b. Ayný zamanda gerçekten bilime katkýda bulunmayý hedeflemelidir. Bu

hepimizin bildiði nedenlerden dolayý bu tip yazýlarýn dergilerimize

düþünceyle araþtýrmaya baþlanýlýrsa elde edilen verilerin analizi de ayný bakýþ

yollanmasýna pek sýk rastlanmamaktadýr. Öte yandan, iþlenen konunun mutlaka

açýsýndan olacaðý için, çok daha nitelikli bilgilere ulaþýlabilir. Olgu bildirimleri

universal anlamda özgün olmasý gerekmeyebilir. Kimi hastalýklarýn

de bilinen bir tablonun tekrarý dahi olsa eðer ek bir bulgu veya yeni bir tedavi

ülkemizdeki (veya belli bir bölgedeki) durumu, demografik verilerin analizi

önerebiliyorsa deðerli olabilir.

bizlere, bizleri ilgilendiren ve yönlendiren çok deðerli bilgiler verebilir. Yerli
dergilere bu bakýþla düzgün yazýlmýþ çeþitli araþtýrma yazýlarý veya olgu

2. Yazýnýn biçimi:

bildirimleri yollanabilir. Ama hiçbir güncelliði olmayan, yeni hiçbir þey
katmayan, yüzeysel bir bakýþla ele alýnmýþ bir yazýnýn basýlmasý o derginin

A .Yazý dili: Edebiyat derslerine daha fazla önem verilmesi gerektiðini sürekli

geliþimi açýsýndan olumsuz bile olabilir

vurgulayacak þekilde, gramer kurallarýna uymaksýzýn yazý hazýrlanmasý.
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B.Etik ilkeler:

Kaynaklar:

I.Etik kurul onayý: Ülkemizde gerek hayvan gerekse hastalarla yapýlan

Altýntaþ A, Erman H. Bilimsel bir makalenin deðerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi, 2004, 22-25

çalýþmalarda etik kurul onayý alýnmasý giderek daha ciddiye alýnmaya

Arda B. Bilimsel bilgi üretiminde yayýn etiði.Yýlmaz O (ed) Saðlýk bilimlerinde süreli yayýncýlýk, TUBÝTAK,

baþlamýþtýr. Araþtýrmacýlarýn bu durumun farkýnda olarak çalýþmaya baþlamalarý

Ankara, 2003:29-36

özellikle yayýn aþamasýnda sorun yaþamamalarý için önemlidir. Bu konu ilaçlarla

Ruacan Þ. Bilimsel araþtýrma ve yayýnlarda etik ilkeler. Yýlmaz O (ed) Saðlýk bilimlerinde süreli yayýncýlýk,

yapýlan çalýþmalar açýsýndan özellikle önemlidir. Ýlaç çalýþmalarý belli planlama,

TUBÝTAK, Ankara, 2003:47-53

uygulama, deðerlendirme kurallarý olmasý gereken ve mutlaka etik kurul

Yýldýzeli A. Türk Týp dizinine giren dergilerdeki yazým sorunlarý. Yýlmaz O (ed) Saðlýk bilimlerinde süreli

onayýyla gerçekleþtirilmesi uygun olan araþtýrmalardýr.

yayýncýlýk, TUBÝTAK, Ankara, 2004:29-40

ii. Bilimsel

yanýltmadan kaçýnma: Yazarlýk hakký sorunlarý, korsanlýk,

uydurmacýlýk, çoklu yayýn, bölerek yayýnlama, insan-hayvan etiðine saygýsýzlýk,
kaynaklarýn taraflý seçilmesi, taraflý yayýn gibi maddelerde özetlenebilecek
durumlardan uzak durmak gerekmektedir.
c. Yazarlarýn konuyla ilgisi: Kimi zaman

belli deneyim ve birikim sahibi

olmaksýzýn yapýlan derlemeler veya konunun doðrudan ilgili uzmaný olmaksýzýn
yapýlan çalýþmalar dergilere yollanmaktadýr. Oysa dergilerin amacý okurlarýna
doðru, yeterli ve güvenilir bilgi vermektir. Bu nedenle araþtýrmacýlar çalýþma
ekibine , uzmanlýk alanlarýna önem vermelidir.
d. Ýstatistik analiz: Biyoistatistik uzmanlarýndan danýþmanlýk almak yerine,
çalýþmacýlarýn amatörce analiz yapmasý verilerin yetersiz deðerlendirilmesine
yol açmakta bu da araþtýrmanýn kalitesini düþürmektedir.
Sonuç olarak dergilerimizin uluslar arasý platformda var olacak düzeye gelmesi,
bilginin paylaþýmýný ve birbirimizden haberdar olmamýzý saðlayacaktýr. Bu
hedef için yazar, editör ve yayýncý sacayaðýnýn eþgüdümlü, özverili ve kaliteli
çalýþmasý ve herkesin kendi payýna düþeni en iyi þekilde, eleþtirilere açýk ve
hoþgörü ortamýnda yapmaya çalýþmasý gerekmektedir.

86

87

