DERGÝLERÝN FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ ÝLE
ÝLGÝLÝ SORUNLAR
Üstün AYDINGÖZ

Saðlýk bilimleri süreli yayýncýlýðýndaki hakemli dergilerin en önemli nitelik
ölçütlerinin baþýnda etki faktörü (impact factor) gelmektedir. (Bilindiði gibi etki
faktörü bir dergide önceki iki yýlda yayýnlanmýþ makalelere yapýlan atýflarýn
sayýsýnýn o derginin önceki iki yýlda yayýnlanmýþ makalelerin toplam sayýsýna
oranýdýr.) Etki faktörü kavramýyla ilgili çeþitli tartýþmalar bulunsa da, halen
dünyada her derginin en önemli hedefleri arasýnda etki faktörünü yükseltmenin
bulunduðunu söylemek yanlýþ olmaz. Bir derginin etki faktörünün yüksekliði o
dergideki yüksek nitelikliyani bol atýf yapýlabilirmakale sayýsýyla ilgilidir.
Dünyanýn en saygýn dergilerinde etki faktörü onlarla ifade edilirken (örneðin,
Annual Review of Immunology dergisinin etki faktörü 2002'de 54.455 idi)
ülkemizde yayýnlanýp da uluslararasý dizinlerde bulunan dergilerin etki
faktörleri maalesef 1'i bile bulmamaktadýr (yani dergideki yazý baþýna belirli bir
dönemde bir kere atýf yapýlmýþ bile deðildir)*. Dergilerin uluslararasý ve ulusal
dizinlere girmiþ olmasý yaygýn bir okuyucu ve kullanýcý kitlesi tarafýndan
ulaþýlmayý saðlayan baþlýca etken olduðundan, bir derginin böyle dizinlerde
kapsanýyor olmasý etki faktörünün yükselmesindeki en önemli
kilometretaþlarýndan birini oluþturmaktadýr.

* Ayný yýl, yani 2002'de, Turkish Journal of Chemistry'nin etki faktörü 0.382, Turkish Journal of Pediatrics'inki 0.340 ve Turkish
Journal of Veterinary and Animal Sciences'ýnki 0.146 idi.

Prof. Dr. Üstün AYDINGÖZ - Diagnostic and Interventional Radiology Dergisi Editörler Kurulu üyesi
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TÜRK TIP DÝZÝNÝ

Bir derginin fiziksel özellikleri ve bu özelliklerle ilgili süreçler o derginin

seyrek olmalýdýr (maalesef bununla ilgili yaygýn kabul görmüþ bir standart

uluslararasý dizinlere seçilmesinde rol oynamaktadýr. Sözgelimi, dergilerin

yoktur ve bir çok deneme çýktýsý alýnarak karar verilmesi þimdilik daha sýk

asitsiz kaðýda basýlmýþ olmasý arþivleme açýsýndan önem taþýdýðýndan bu durum

baþvurulan yöntemdir).

bir tercih nedeni olarak belirtilmektedir. Gerçi günümüzün elektronik arþivleme
olanaklarý gözönüne alýndýðýnda bu konunun geçerliliði eskisi kadar kuvvetli
deðildir, ancak günümüzde zaten týp dergiciliðinde kullanýlan kaðýtlarýn
neredeyse tamamý asitsiz özelliktedir. Derginin kaðýt özelliklerinin öðrenilip
asitsizlik durumunun farkýna varýlmasý ve bu durumun hem dergide hem de
uluslararasý dizinlere baþvuru sýrasýnda belirtilmesi olumlu deðerlendirme
alacaktýr.

Bilimsel týp dergilerine konan resimlerin kadrajlanmasý (gereksiz ve hasta
haklarýný ihlal edebilecek kesimlerin çýkarýlmasý) ve/veya iþlemden geçirilmesi
(hasta haklarýný ihlal edebilecek kesimlerin kapatýlmasý, oklarýn ve resimüstü
notlarýn uygun punto ve renklerde yerleþtirilmesi) sýklýkla ihmal edilen ama bir
derginin biçimsel niteliklerini çok etkileyen bir konudur. Resimlerin aðýrlýklý
olduðu dergilerin bir fotoðraf editörünün olmasý ve/veya derginin üretim
sorumlusu olan týp doktoru bir kiþinin bu iþi yapmasý gereklidir.

Dergilerin tasarýmýnda okuyucuyu ve okuyucunun makaleleri okuma
kolaylýðýný ve rahatlýðýný öne alan çözümler tercih edilmelidir. Bu çözümler
bulunurken derginin kaðýt boyu, kenar boþluklarý, sütun sayýsý, resimlerin
kadrajlanmasý, tablolarýn en uygun biçimde hazýrlanmasý, resim altyazýlarýnýn
standardizasyonu gibi hususlar gözönüne alýnmalýdýr.
Dergilerin kaðýt boyunun bir standartý olmamakla birlikte çok sayýda resim
içeren bir bilimsel derginin kaðýt boyunun A4 veya ABD dergi boyutu
standartlarýnda olmasý daha uygundur. Uluslararasý dizinlere giren týp

Bilimsel týp dergilerinde tablolara da yeterli önemin verilmediði görülmektedir.
Tablolarýn bir çok durumda yazýyla ilgili en önemli mesajlarý veren veya metni
destekleyen bir unsur olduðu gözardý edilerek tablo düzeni ve içeriði yeterince
kontrol edilmemektedir.
Tablolarýn sunumu da bu baðlamda önem taþýmaktadýr. Tablo zeminine gri tonu
konabilir, tablolar týrnaksýz karakterlerle ve tercihan italik kullanýlmadan
karakter boyu deðiþiklikleri yapýlarak hazýrlanabilir.

dergilerinin önemli bir bölümünün ABD'de yayýnlandýðý ve en yüksek

Resim altyazýlarýnda ilgili resmin ana metine baþvurulmadan da anlaþýlmasýný

saygýnlýðý olan dizinlerin ABD merkezli olduðu gözönüne alýnýrsa zaten

saðlayacak bir anlatýmýn ve kýsaltma açýklamalarýnýn bulunmasý saðlanmalýdýr.

okuyucu açýsýndan kolaylýklar da içeren ABD'de yaygýn kullanýlan bir dergi
boyutunun (örneðin, 21 27.5 cm) tercih edilmesi önerilebilir.

Bu ve benzeri teknik hazýrlýk konularýnýn üstesinden en iyi biçimde gelmek
üzere, dergilerin birer üretim koordinatörünün bulunmasý gereklidir. Bu

Bilimsel dergilerin sayfalarýndaki sütun sayýsý genellikle iki veya üçtür. Üç

koordinatörün Türkçe'nin kullanýmý konusunda yetkin ve saðduyulu olmasý

sütunlu düzen resim ve tablolarýn sayfaya yerleþtirilmesinde daha serbest

ifade, imla ve kelime hatalarýnýn giderilmesi yönlerinden özel önem

çözümler saðlamaktadýr.

taþýmaktadýr. Bu anlamda, profesyonel redaktörlük sistemine geçmek de

Sütun tercihinde yazý karakteri boyutu da gözönüne alýnmalý, okuma sýrasýndaki
satýr dönüþleri ne çok sýk, ne de alt satýra geçiþlerde dikkati daðýtacak kadar
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düþünülebilir, ancak bu redaksiyon iþinin muhtemelen en iyi biçimde yetkin
uzman týp doktorlarý tarafýndan yapýlacaðý gözönünde tutulmalýdýr. Yabancý
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dilde basýmý yapýlan dergilerin ana dili ilgili yabancý dil olan bir veya birkaç dil
editörünün denetiminde olmasý nitelik yükseltici bir adýmdýr.
Son olarak, dergiler atýf dizinlerinin hazýrlanmasýna zemin oluþturmak üzere,
sayfalarýnda basmasalar da bir yazýnýn yazarlarý ile ilgili bir çok bilgiyi elde etmiþ
ve atýf dizinine sunabilecek durumda olmalýdýrlar. Örneðin, bir dergi yazarlarýn
ilk isimlerini yayýnlamýyor olabilir; yine de ilk isim bilgisi alýnmalý ve
tutulmalýdýr.
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