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SAÐLIK BÝLÝMLERÝ DERGÝLERÝNDE
KULLANILAN KAYNAK GÖSTERME BÝÇÝMLERÝ
Serap KURBANOÐLU

Bilimsel araþtýrmalar var olan bilgi birikimine, bir baþka deyiþle, daha önce
yapýlan araþtýrmalara dayanýr. Baþkalarýnýn bilgi birikiminden, bulgularýndan
ve fikirlerinden yararlanýlan her çalýþmada bilginin kaynaðý, neyin nereden
ödünç alýndýðý açýkça belirtilmelidir. Kaynak göstermek bilim ahlakýnýn bir
gereðidir. Kaynak gösterilmediði sürece sunulan bulgularýn, ortaya atýlan
fikirlerin yazara ait olduðu varsayýlýr. Kaynak göstermek yoluyla bilginin asýl
sahibinin hakký teslim edildiði gibi, araþtýrmacýnýn kendi katkýsýnýn ne olduðu
da açýkça gösterilmiþ olur. Kaynak göstermek araþtýrmacýnýn bulgularýný ve
görüþlerini destekleyen baþka kaynaklar olduðunu kanýtlayacaðý için yapýlan
çalýþmanýn güvenirliðini artýrýr. Bilginin doðruluðunu ve tarafsýzlýðýný
denetlemek, gerektiðinde daha detaylý bilgi saðlamak için, okuyuculara söz
konusu kaynaklara eriþim olanaðý saðlar. Kullanýlan kaynaklar, bir araþtýrmanýn
geniþliði ve derinliði konusunda da fikir verir.
Kaynak göstermede doðruluk, yeterlilik ve tutarlýlýk olmak üzere üç temel
unsurun öneminden söz edilebilir (Hart, 1998). Bilgi kaynaklarýna eriþimde söz
konusu kaynaklara ait bibliyografik bilginin doðruluðu ve tamlýðý önemli rol
oynar. Kaynak gösterilirken yapýlacak hatalar ve eksik bilgi aktarýmý kaynaða
eriþimi geciktirebilir veya engelleyebilir.

Prof. Dr. Serap KURBANOÐLU - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü - ANKARA
serap@hacettepe.edu.tr
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Kaynak belirtmede gösterilecek dikkat ve özen bilimsel iletiþim açýsýndan

Yazar-tarih yaklaþýmýnda, metin içinde gönderme yapýlmak istenen yere bir

önemli olduðu kadar bir çalýþmanýn niteliðini göstermesi açýsýndan da

ayraç açýlarak kullanýlan kaynaðýn yazarýnýn soyadý ve yayýn tarihi belirtilir.

önemlidir. Kaynak göstermede tutarlýlýk ile kastedilen ise kaynaklara iliþkin

Kaynaklarýn künyeleri çalýþmanýn sonunda alfabetik düzende sunulur (Fabb ve

künyelerin ayný bilgileri içermesi ve ayný düzende verilmesidir. Bir künyede

Durant, 1993). Yazar açýsýndan avantaji, metin içinde yapýlan deðiþikliklerin,

aktarýlmasý gereken bilgi ve bu bilginin düzenini belirleyen kaynak gösterme

ekleme ve çýkarmalarýn kaynakçadaki genel düzeni ve diðer göndermeleri

biçimleri vardýr, bunlardan birinin seçilmesi ve kullanýlmasý tutarlýlýðý saðlar.

etkilememesidir. Kullaným kolaylýðý bu yaklaþýmýn yaygýnlaþmasýna neden
olmuþtur (Steiger ve Helton, 1989). Okuyucu açýsýndan avantajý, aktarýlan

Kaynak Göstermede Kullanýlan Temel Yaklaþýmlar

bilginin kaynaðý ve güncelliði konusunda anýnda bilgi saðlamasýdýr. Çok sayýda

Kaynak gösterilirken kullanýlan ve tüm kaynak gösterme biçimlerine temel

kaynaða ayný anda gönderme yapýldýðý durumlarda metnin akýþýný bozmasý

oluþturan iki yaklaþým vardýr: Yazar-tarih yaklaþýmý ve numerik yaklaþým

dezavantajýdýr. Basým maliyetlerini bir miktar artýrmasý da yayýncý açýsýndan

(Durkin, 1987). Literatürde numerik yaklaþýma, atýf sýrasý yaklaþýmý; yazar-tarih

dezavantaj olarak deðerlendirilebilir (Day, 1998).

yaklaþýmýna ayraç içinde gönderme yaklaþýmý veya Harvard yaklaþýmý adlarýnýn
verildiði de görülür (Dees, 1997; Johnson, 1997; Lester, 1996).

Sonuçta hangi yaklaþýmýn kullanýlacaðýna duruma ve gereksinimlere göre karar
verilir ve o yaklaþýmý temel alan bir kaynak gösterme biçimi seçilir. Hangi

Numerik yaklaþýmda iki farklý uygulama söz konusudur. Atýf sýrasý
uygulamasýnda kaynaklara metin içinde kullanýldýklarý sýraya göre ayraç içinde
veya üst simge biçiminde birden baþlayan numaralar verilir. Metin içinde sadece

kaynak gösterme biçiminin kullanýldýðý deðil, kullanýmda tutarlýlýk önemlidir.
Kullanýlacak Kaynak Gösterme Biçiminin Seçilmesi

kaynaklarý belirleyen numaralar görüldüðü için metnin akýþýný bozmaz, özellikle

Kaynak göstermenin kurallarýný belirleyen çeþitli kaynak gösterme biçimleri

çok sayýda kaynaða ayný anda gönderme yapýlmasý gereken durumlarda tercih

vardýr. Bunlarýn çoðu kaynakça hazýrlamak, künye düzeni, alýntý ve gönderme

edilir. Metin içinde kaynakla ilgili bilgi aktarýlmadýðý için basým giderlerini

yapmak ile ilgili bilginin yaný sýra yazým formatý, tablolar, ölçü birimleri,

azaltýr ve bu açýdan yayýncýlar tarafýndan tercih edilir. Bu yaklaþýmda bilginin

kýsaltmalar gibi konularda geçerli kurallarý da belirlerler. Temel amaçlarý ilgili

kaynaðýný görmek isteyen okuyucunun kaynakçaya baþvurmasý gerekir. Kaynak

konularda standartlaþmayý saðlamaktýr. Söz konusu sistemler genellikle yayýn

hakkýnda anýnda bilgi edinmek istendiði durumlarda tercih edilmez. Metne

faaliyetlerinde bulunan üniversiteler, meslek dernekleri, bilimsel dergi

yapýlacak ilaveler sonucunda kaynaklara verilen numaralar deðiþebileceði için

editörleri veya yayýncýlar tarafýndan, genellikle belli bir disipline yönelik olarak

yazar açýsýndan problem yaratabilir. Bu yaklaþýmda kaynakça alfabetik düzende

oluþturulmuþ ve zaman içinde deðiþen gereksinimleri karþýlayacak þekilde

deðildir (Numeric style, 2003). Numerik yaklaþýmda kullanýlan ikinci

geliþtirilmiþtir. Elektronik kaynaklar gibi yeni tür bilgi kaynaklarýnýn ortaya

uygulamada ise önce kaynaklarýn alfabetik listesi oluþturulur, sonra alfabetik

çýkmasý, yeni kurallarýn belirlenmesini zorunlu kýlmýþ, yeni kaynak türleri ve

listedeki kaynaklara birden baþlayan numaralar verilir. Metin içinde kaynaklara

karþýlaþýlan her yeni durum kurallar bütününe yenilerinin eklenmesi sonucunu

alfabetik listede aldýklarý sýra numarasý ile gönderme yapýlýr (Day, 1998).

doðurmuþtur. Söz konusu sistemleri tanýtan ve kurallarýný ortaya koyan el
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kitaplarýnýn sürekli yeni basýmlar yapmalarý bu yüzdendir.

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

yaklaþýmýn, %6.40'ýnda (13) yazar-tarih yaklaþýmýnýn kullanýldýðý görülmüþtür.

Genellikle belli bir disiplin için geliþtirilmiþ olmalarýna karþýn kaynak gösterme
biçimlerinin bazýlarý genel bir kullaným alaný kazanmýþtýr. Kaynak gösterme
biçimleri arasýnda temel yaklaþým dýþýnda oluþan farklýlýklar küçük
farklýlýklardýr. Bunlar da genellikle ilgili bilim dalýnýn ihtiyaçlarýndan
kaynaklanýr. Künyelerde sunulan bilgi ögeleri hemen hemen ayný, ancak
bilginin düzeni ve sunumu farklýdýr (Bakýnýz Ek'te verilen örnekler). Çok sayýda

Dergilerin %21.67'sinde (44) kaynak göstermede kullanýlan yaklaþýmýn yaný sýra
hangi kaynak gösterme biçiminin kullanýldýðý belirtilirken, %70.93'ünde (144)
sadece kullanýlan yaklaþým (numerik veya yazar-tarih) belirtilmiþtir.
Dergilerden %7.39'unda (15) kaynak gösterme yaklaþýmý veya biçimi hakkýnda
hiç bir bilgiye rastlanmamýþtýr. Dergilerin %21.18'inde (43) Vancouver ve
%0.49'unda (1) APA biçiminin kullanýldýðý görülmektedir.

kaynak gösterme biçimi olmasý seçim iþlemini zorlaþtýrýyor gibi görünse de,
seçimde disiplin belirleyicidir. Sonuç olarak bir sistemin diðerlerine

Tablo 1: Yerli Dergilerde Kullanýlan Kaynak Gösterme Biçimleri ve

üstünlüðünden deðil, ancak konuya ve amaca uygunluðundan söz edilebilir

Yaklaþýmlarý

(Muldering, 1995). Bilimsel dergilerde uluslararasý kullaným alaný kazanmýþ
Numerik
Yaklaþým

Yazar-tarih
Yaklaþýmý

Yaklaþým
Belirtilmemiþ

Toplam

-

1

-

1

Vancouver

43

-

-

43

Biçim belirtilmemiþ

132

12

15

159

Toplam

175

13

15

203

kaynak gösterme biçimleri kullandýðý gibi, dergilerin kendi geliþtirdikleri
kurallarýn kullanýldýðý da görülür. Bu kurallar da genellikle var olan kaynak

APA

gösterme biçimleri temel alýnarak geliþtirilmiþ kurallardýr.
Saðlýk Bilimleri Alanýnda Kullanýlan Kaynak Gösterme Biçimleri
Saðlýk bilimleri alanýnda, özellikle saðlýk bilimleri dergilerinde en çok
kullanýlan kaynak gösterme biçimlerinin saptanmasý amacýyla 2438 yabancý ve

Saðlýk bilimleri alanýnda yayýmlanan toplam 2438 yabancý dergi üzerinde

203 yerli dergi üzerinde bir araþtýrma yürütülmüþtür.
Türkiye'de yayýnlanan dergilerin çoðunun web sayfalarý olmalarýna raðmen web
sayfalarýna eriþimde yaþanan sorunlar (sunucularýn devre dýþý olmasý veya adres
deðiþikliði gibi) ve web sayfalarýnýn her zaman dergide kullanýlan kaynak
gösterme biçimi ve yaklaþýmý konusunda bilgi içermemesi çalýþmanýn derginin
kendisini görerek yapýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Bunun sonucunda Milli
Kütüphane ve Hacettepe Üniversitesi Týp Kütüphanesi dergi koleksiyonlarý
temel alýnarak 203 dergiye ulaþýlmýþtýr.

yapýlan çalýþmadan elde edilen bulgular dergilerin %67.23'ünde (1639) numerik
yaklaþýmýn, %32.53'ünde (793) yazar-tarih yaklaþýmýnýn kullanýldýðýný,
%0.25'inde ise kaynak gösterme yaklaþýmýnýn serbest býrakýldýðýný
göstermektedir. Dergilerden %39.54'ünde (964) kullanýlan kaynak gösterme
yaklaþýmýnýn yaný sýra kaynak gösterme biçimi de belirtilirken, %60.09'unda
(1465) biçim belirtilmeksizin sadece yaklaþým belirtilmekte, dergilerden
%0.37'sinde (9) ise yazarlarýn biçim açýsýndan serbest býrakýldýðý görülmektedir.
Kaynak gösterme biçimlerinin kullaným oranlarý %15.79 (385) Vancouver,

Araþtýrma kapsamýnda incelenen 203 yerli derginin %86.20'sinde (175) numerik

203

%10.34 (252) APA, %5.25 (128) AMA, %3.73 (91) Harvard, %2.05 (50) CBE,
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%1.19 (29) ACS ve %0.70 (17) Chicago þeklindedir. Dergilerin %0.49'unda (12)
MLA, AAA, ASA, ABNT ve BCRT gibi biçimlerin kullanýldýðý görülmüþtür. En
fazla iki dergide kullanýldýðý görülen bu biçimler “diðerleri” adý altýnda tek bir
grupta toplanmýþtýr.

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

yaklaþýmýna uyarlanarak kullanýldýðý örneklere de rastlanmýþtýr.
Vancouver kaynak gösterme biçimi týp alanýnda kullanýlan ve Týp Dergileri
Editörleri Uluslararasý Komitesi (International Committee of Medical Journal
Editors, ICMJE) tarafýndan geliþtirilmiþ bir biçimdir. Týp ve saðlýk dergilerine

Tablo 2: Yabancý Dergilerde Kullanýlan Kaynak Gösterme Biçimleri ve
Yaklaþýmlarý

kabul edilecek makaleler için sunum kurallarýný belirlemek amacýyla 1978
yýlýnda Vancouver'da toplanan editörler grubu “Vancouver Grubu” olarak
anýldýðý için sistem de bu isimle anýlmaktadýr. Amerikan Ulusal Týp

Numerik
yaklaþým

Yazar-tarih
yaklaþýmý

Yaklaþým
Serbest

Kütüphanesi (NLM) tarafýndan ANSI standartlarý temel alýnarak geliþtirilen

Toplam

kaynak gösterme kurallarýna dayanan el kitabý 2004'te son basýmýný yapmýþtýr.

ACS

29

-

29

Beþyüzün üzerinde derginin bu biçimi kullandýðý belirtilmiþtir (Uniform

AMA

127

1

128

requirements, 1999; 2004). Vancouver kaynak gösterme biçiminin, Index

APA

5

247

252

Medicus, MEDLINE, NLM, ANSI, Uniform Requirements veya ICMJE biçimi

CBE

40

10

50

olarak adlandýrýldýðý da görülmektedir.

Chicago

14

3

17

AMA, Amerikan Týp Derneði (American Medical Association) tarafýndan

Harvard

-

91

91

geliþtirilen kaynak gösterme biçimidir, küçük farklýlýklar dýþýnda Vancouver'a

385

-

385

5

7

12

1033

432

1465

1

2

6

9

1639

793

6

2438

Vancouver
Diðer sistemler
Biçim belirtilmemiþ
Biçim serbest
Toplam

benzerlik gösterir (Iverson ve diðerleri, 1998).
APA, Amerikan Psikoloji Derneði (American Psychological Association)
tarafýndan psikoloji alanýnda ve Dernek yayýnlarýnda kullanýlmak üzere
geliþtirilmiþtir. Psikoloji alanýnda geliþtirilmiþ olmasýna raðmen bugün APA'nýn
sosyal bilimler, antropoloji, iþletme, ekonomi, eðitim, siyasal bilimler, dil
bilimleri, biyoloji, saðlýk bilimleri, bilgi bilim gibi çok çeþitli disiplinlerden en

Burada sözü edilen sistemlerden APA ve Harvard yazar-tarih; ACS ve AMA

az bin bilimsel dergi tarafýndan kullanýldýðý tahmin edilmektedir (American

numerik yaklaþýma dayalý sistemlerdir. Chicago, Vancouver ve CBE ise her iki

Psychological Association, 2001).

yaklaþýmýn da kullanýlmasýna olanak tanýyarak seçimi kullanýcýya býrakan
sistemlere örnektir. Ancak uygulamada sayýca az olmakla birlikte yazar-tarih

ACS, Amerikan Kimya Derneði (Amerikan Chemical Society) tarafýndan

yaklaþýmýna dayalý bir biçim olmasýna raðmen APA'nýn numerik yaklaþýma

geliþtirilmiþ ve kimya alanýnda kullanýlan bir kaynak gösterme biçimiyken

uyarlanarak, numerik yaklaþýma dayalý olmasýna raðmen AMA'nýn yazar-tarih

(Dodd, 1997); CBE, Biyoloji Editörleri Heyeti (Council of Biology Editors)
tarafýndan geliþtirilmiþ ve biyoloji alanýnda yaygýn olarak kullanýlan bir
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biçimdir (Council of Biology Editors, 1994).

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

oluþan ve telif haklarýndan sunum formatýna, etik kurallardan hakemlik

Chicago, Chicago Üniversitesi tarafýndan geliþtirilmiþtir. Diðer sistemlerden
temel farký, belli bir disiplin için deðil, belli bir kurum için geliþtirilmiþ
olmasýdýr. Bugüne kadar toplam 15 basým yapan el kitabýnýn son basýmý 2003'te
yayýnlanmýþtýr. Chicago kaynak gösterme biçimi Turabian olarak da
adlandýrýlmaktadýr (The Chicago Manual of Style, 1993).

kurumunun nasýl iþlediðini anlatan açýklamalara kadar pek çok konuda bilgi
içeren metinlerde kaynak göstermeyle ilgili olarak aktarýlan bilgi çok sýnýrlý
kalmaktadýr. Kullanýlan bilgi kaynaðýnýn türüne ve özelliklerine göre yüzlerce
farklý kuralýn uygulanmasýný gerektiren kaynak gösterme eyleminin bir-iki
örnekle açýklanmasý olanaksýzdýr. Bu durumda “yazarlara notlar” baþlýðý altýnda
kaynak gösterme ile ilgili olarak yapýlan yönlendirmeler ve verilen örnekler
yetersiz kalmakta bu da dergi editörlerinin iþ yükünü artýrýrken, yazarlarýn

Deðerlendirme ve Sonuç
Saðlýk bilimleri dergileri üzerinde yapýlan çalýþmadan elde edilen sonuçlar
kaynak göstermede numerik yaklaþýmýn daha çok benimsendiðini
göstermektedir (yerli dergilerde %86.20, yabancý dergilerde %67.23). Yazarlara
ve okuyucuya saðladýðý yararlara raðmen yazar-tarih yaklaþýmýnýn fazla
benimsenmemesi saðlýk bilimlerinde birden fazla kaynaða ayný anda gönderme

çalýþmasýný güçleþtirmekte ve bu alanda standartlaþmayý olumsuz yönde
etkilemektedir. Bir dergide kullanýlan yaklaþým dahil kaynak gösterme ile ilgili
hiç bir yönlendirmenin olmamasý veya yazarlarýn bu konuda serbest býrakýlmasý
söz konusu olumsuzluklarý artýracaktýr. Sayýlarý fazla olmamakla birlikte
üzerinde çalýþýlan dergilerde bu tür sorunlarla da karþýlaþýlmýþtýr.

yapma gereksiniminden ve kaynaklarýn genellikle çok yazarlý olmasýndan ve bu

Kaynak gösterme biçimlerinden Vancouver'ýn saðlýk bilimleri dergilerinde

durumun metnin akýþýný bozmasýndan kaynaklanabilir.

(yerli dergilerde %21.18, yabancý dergilerde %15.79) en çok kullanýlan biçim

Dergilerin sayýca büyük bir bölümünde (yerli dergilerin %70.93'ü, yabancý
dergilerin %60.09'u) kaynak göstermede izlenen biçim belirtilmemiþ, sadece
kaynak göstermede kullanýlan yaklaþým (numerik veya yazar-tarih)
belirtilmiþtir. Herhangi bir kaynak gösterme biçiminin belirtilmemesi ya
editörlerin bir biçimi olduðu gibi benimsemek yerine kendilerince deðiþiklikler
yaparak kullanmalarýndan ya da belli bir biçimi kullanmalarýna raðmen bu
bilgiyi aktarmamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Nitekim, hem Türkçe hem de
Ýngilizce yayýn kabul eden yerli dergilerin bir kýsmýnda Ýngilizce yazým
kurallarýnda kaynak gösterme biçimi belirtilirken Türkçe yazým kurallarýnda
biçim belirtilmediði görülmüþtür. Oysa biçim belirtmemenin yarattýðý bazý
sorunlar vardýr. Biçim belirtmemek kaynak göstermeyle ilgili kurallar hakkýnda
yazarlara ayrýntýlý bilgi aktarmayý zorunlu hale getirmektedir. Oysa “yazarlara
notlar” veya “yazým kurallarý” gibi baþlýklar altýnda genellikle bir sayfadan
207

olduðu görülmektedir. Saðlýk bilimleri alanýnda kullanýlmak üzere bu alandaki
dergi editörleri tarafýndan hazýrlanmýþ bir biçim olmasý ve saðlýk bilimleri
alanýnda çok yaygýn kullanýlan veritabanlarýndan MEDLINE (Index Medicus)
ile ayný kurallar temeline dayanmasý bu sonucu açýklamaktadýr. Araþtýrma
kapsamýnda ele alýnan dergilerin yazým kurallarý içinde yapýlan açýklamalar
temel alýndýðýnda ülkemizde yayýnlanan saðlýk bilimleri dergilerinde APA
kullanan bir dergi dýþýnda Vancouver'dan baþka bir kaynak gösterme biçiminin
kullanýldýðý görülmemiþtir. Yabancý kaynaklý dergilerde Vancouver'dan sonra en
çok kullanýlan biçim APA'dýr (%10.34). APA daha çok yazar-tarih yaklaþýmýný
benimseyen dergilerde ve psikiyatri alanýnda kullanýlmaktadýr. Üçüncü sýrada
görülen AMA (%5.25) yine saðlýk bilimleri alaný için geliþtirilmiþ bir kaynak
gösterme biçimi olmasý açýsýndan anlamlýdýr. Diðer biçimlerin kullaným
oranlarý ise %5'in altýnda kalmaktadýr.
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Öneriler

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

sorularý kýsa sürede yanýtlayacak ve yazarlarý yönlendirecek bir sistem

Türk Týp Dizini Kriterleri içinde yer alan “dergiler yayýn kurallarý içerisinde

geliþtirilmelidir.

araþtýrma ve yayýn etiði kurallarýný açýk olarak belirtmelidir” kriterinde de

Kaynak gösterme söz konusu olduðunda belli bir biçimin benimsenmesinin yaný

belirtildiði gibi dergilerin içinde “yazým kurallarý” mutlaka yer almalýdýr. Yazým

sýra Türkçeleþtirme çalýþmalarýnýn yapýlmasý da gerekmektedir. Türkçeleþtirme

kurallarý içinde dergide kullanýlan kaynak gösterme yaklaþýmý ve kaynak

çalýþmalarýnýn tek elden yürütülmesi standartlaþma açýsýndan son derece

gösterme biçimine de yer verilmeli, burada aktarýlan bilgi açýk ve anlaþýlýr olmalý

önemlidir. Örneðin çok yazarlý eserlerde kullanýlan “et al.” ve özellikle

ve burada belirtilen kurallara dergi içinde mutlaka uyulmalýdýr.

elektronik yayýnlarýn künyelerinde kullanýlan “retrieved .... from” açýklayýcý

Uluslararasý bir kaynak gösterme biçiminin benimsenmesi söz konusu

ifadelerinin Türkçeye çevrilmeleri gerekmektedir.

olduðunda bu durum yazým kurallarýnda açýkça belirtilmeli ve ilgili kaynaklara

Türkçe dergi adlarýnýn kýsaltýlmasý söz konusu olacaksa bu konuda bir çalýþma

(varsa özellikle elektronik kaynaklara) gönderme yapýlmalýdýr. Türkiye'de

yapýlmasý ve standart bir listenin hazýrlanmasý da gerekmektedir. Böyle bir liste

yayýmlanmakta olan dergilerde kaynak gösterme biçimini belirtme oranýnýn

hazýrlanana kadar karýþýklýðýn önlenmesi açýsýndan Türkçe dergi adlarýnýn

düþük olduðu görülmektedir. Oysa dergi içindeki uygulamalara ve yazým

kýsaltýlmadan kullanýlmasý önerilebilir.

kurallarý kýsmýndaki örneklere bakýldýðýnda çoðunun Vancouver'a benzediði
görülür. Bu durumda kaynak gösterme biçiminin açýkça belirtilmesi hem
yazarlar hem de editörler açýsýndan faydalý olacaktýr.

Yabancý dildeki dergi adlarýnýn kýsaltmasý için nereye baþvurulacaðý dergi içinde
açýkça belirtilmelidir. Dergilerin çoðunda Index Medicus'un dergi adlarý
kýsaltmasý esas alýnmaktadýr. Bu uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlmasý önerilebilir.

Dergi editörleri herhangi bir kaynak gösterme biçimine birebir baðlý kalmak
yerine bir biçimi adapte ederek uygulamak isteyebilirler, bu yönde büyük bir
eðilim olduðu yapýlan çalýþmada saptanmýþtýr. Bu tip durumlarda hangi biçimin
temel alýndýðý ve nerelerde deðiþiklik yapýldýðýnýn belirtilmesi faydalý olacaktýr.
Farklý bir durumla karþýlaþtýklarý zaman hem yazarlar hem de editörler nereye
baþvuracaklarýný bilirler.

Týp Dergileri Editörleri Uluslararasý Komitesi (International Committee of
Medical Journal Editors, ICMJE) tarafýndan geliþtirilen Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal: Writing and Editing for
Biomedical Publication (Biomedical Dergilere Gönderilecek Metinlerde
Aranacak Ortak Koþullar) adlý çalýþma saðlýk bilimleri dergilerine kabul edilecek
makalelerin deðerlendirilmesi; yazar, editör ve hakemlerin sorumluluklarý ve

Dergide, mevcut biçimlerden farklý ve baðýmsýz bir kaynak gösterme biçimi

yetkileri; kaynak gösterme biçimini de içeren sunum kurallarý ve formatý; hasta

benimsenmiþse farklý türdeki kaynaklar ve durumlar için yeterli açýklama ve

mahremiyeti gibi etik konular; telif hakký, çoklu yayýn gibi pek çok konuya

yeterli sayýda örnek sunulmalýdýr. Ýlgili tüm kurallarýn yazarlara notlar

deðinmekte ve farklý dillere çevrilip uluslararasý kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý

bölümüne sýðdýrýlmasý olanak dýþý olduðu için yazarlarýn ulaþabileceði daha

Týp Dergileri Editörleri Uluslararasý Komitesi tarafýndan teþvik edilmektedir.

kapsamlý bir belge hazýrlanmalý ve Internet üzerinden de (örneðin derginin web

Söz konusu belgenin Türkçeleþtirilmesi, gerekli yerlerde ve durumlarda

sayfasý üzerinden) eriþime açýlmalý ve/veya bu konuda yazarlardan gelecek

adaptasyonu düþünülebilir. Internetten eriþimi saðlanacak böyle bir metnin
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varlýðý sadece kaynak gösterme konusunda deðil saðlýk bilimleri dergi
yayýncýlýðý alanýnda pek çok konuya ýþýk tutacak ve standartlaþmaya katký

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

Hart, C. (1998). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination. London: SAGE.
Iverson, C., Flanagin, A., Fontanarosa, P. B., Glass, R. M., Giltman, P., Lantz, J. C. ve diðerleri. (1998). American Medical
Association manual of style: A guide for authors and editors (9. bs.). Baltimore: Williams and Wilkins.Johnson, J. (1997). The

saðlayacaktýr. Türkçeleþtirme çalýþmalarý tamamlanana kadar orijinal metne

Bedford guide to the research process (3. bs.). Boston: Bedford Books.

gönderme yapýlýp standart uygulamaya geçilebilir. Saðlýk bilimleri dergileri

Lester, J. D. (1996). Writing research papers: A complete guide (8. bs.). Y.y.: Harper Collins.

editörlerinin bu konuda iþbirliði önemlidir.

Muldering, G. P. (1995). The Heath guide to writing the research papers (2. bs.). Lexington, MA: D. C. Heath.

Bu tip bir uygulama sadece kaynak gösterme konusunda deðil bilimsel dergileri
ilgilendiren pek çok konuda standartlaþma saðlayacaktýr. Söz konusu
standartlaþma dergilerin kalitesini artýracaðý gibi editörlerin iþ yükünü
azaltacak, yazarlarýn farklý dergilerin kurallarýna adaptasyonunu
kolaylaþtýracaktýr. Ayrýca dergilerin içinde yer alan “yazým kurallarý”
açýklamalarý minimuma inecektir. Burada izlenecek kurallar bütününe

Numeric style bibliographies and references. (2003). 3 Ekim 2003 taihinde Leeds University Library Web sitesinden
eriþildi: http://www.leeds.ac.uk/library/training/referencing/numeric.htm
Steiger, R. ve Helton, R. A. (1989). Going to the source: A guide to critical reading and writing. Belmont, CA: Wadsworth.
UAH Thesis/dissertations manual. (2003). 3 Ekim 2003 tarihinde University of Alabama Web sitesinden eriþildi:
http://www.gdeanoff.uah.edu/thman/Chapter%20Fou1.pdf
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. (1999). 6 Ekim 2003 tarihinde
http://www.acponline.org/journals/annals/01jan97/unifregr.htm adresinden eriþildi.
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. (2004). 6 Þubat 2005 tarihinde
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* Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü araþtýrma görevlileri U. Al, G. Alýr, E. Oðuz, N. Özel, Ý. Soydal, C.

gönderme yapýldýktan sonra ayrýntýlý açýklamalara, kaynak gösterme açýsýndan

Polat ve Y. Ünal'a burada teþekkür etmek isterim. Onlarýn yardýmý olmaksýzýn kýsa sürede 2438 yabancý derginin yazým

örnek vermeye gerek kalmayacaktýr (en azýndan örneklerin sayýsý minimumda

kurallarýný tek tek gözden geçirmek mümkün olamazdý.

tutulabilir). Bu durumda dergi içinde genel kurallardan farklý bir uygulama söz

Ek: Saðlýk Bilimleri Alanýnda Kullanýlan Kaynak Gösterme Biçimlerinden Farklý Kaynak Türleri Ýçin Örnekler

konusu olacaksa bunun açýklanmasý ve dergiden dergiye fark edecek olan

Kitap

içerdiði konular, ne tür yazýlarýn kabul edileceði, yazýlarýn hangi uzunlukta, kaç

APA
Baselt, R.C. & Cravey, R. H. (1995). Di sposition of toxic drugs and chemicals in man (4th ed.). Foster City, CA: Chemical

kopya ve hangi ortamlarda sunulacaðýnýn belirtilmesi yeterli olacaktýr.

Toxicology Institute.
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