ULUSAL YAYINCILIÐIMIZ VE TÜRK TIP
DÝZÝNÝ KRÝTERLERÝ
Sema ÇALIÞ

TÜBÝTAK-ULAKBÝM kayýtlarý incelendiðinde, Saðlýk Bilimlerinde, bilimsel
yayýncýlýk alanýnda belirli ölçütlere göre ulusal bir dizinleme sistemi oluþturma
ile ilgili giriþimlerin ilk kez 1994 yýlýnýn sonlarýna doðru baþlatýldýðý ve takip
eden yýllarda da uygulamaya konduðu görülmektedir. Ana hedefin, yayýnlarýn
niteliklerini yükselterek dergileri standardize etmek olan bu çalýþmalar
doðrultusunda Türk Týp Dizini Oluþturma Kurulu'nca belirlenen ve
uygulamaya konulan Türk Týp Dizininin dergilere getirdiði ilk kriterler þu
þekilde sýralanmaktadýr:
Dergilerin Türk Týp Dizini'ne kabul edilmesi için aþaðýda belirtilen maddelere
uygunluk esas alýnacaktýr:
-Dergiler periyodik olarak düzenli þekilde yayýmlanmalýdýr. Dergilerin her
sayýsý, yayýnlanmasý gereken tarihten itibaren en geç altý ay içerisinde
TÜBÝTAK ULAKBÝM (YÖK Binasý) Türk Týp Dizini Komisyonu BilkentAnkara adresine ulaþtýrýlmalýdýr.
-Dergilerde kesinlikle hakem deðerlendirme sistemi bulunmalý ve bu
deðerlendirmeler en az 5 yýl süre ile saklý tutulmalýdýr. Komisyon, ilgili yýl içinde
dergilerden rastgele seçtiði bir veya birkaç makalenin hakem raporlarýný
denetleyebilecektir.
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- Dergilerde, araþtýrma yazýlarý aðýrlýklý olmalýdýr. Derleme yazýlarýndan oluþan

- Dergiler bir yýlda en az üç sayý basýlmalý (birleþik sayý basýlmamalýdýr). Bir yýl

veya derleme ve olgu sunularýnýn toplamý, araþtýrma makalelerinden fazla olan

içindeki araþtýrma makaleleri, toplam makale sayýsýnýn (araþtýrma makalesi,

dergiler dizine alýnmayacaktýr.

derleme, olgu sunusu) en az yüzde ellisini oluþturmalýdýr. Derlemeler

- Makaleler Ýngilizce özet ve baþlýk içermelidir.
- Makalelerde “Index Medicus : Medical Subject Headings” standardlarýna
uygun Ýngilizce anahtar sözcükler bulunmalýdýr.
- Dergiler her yayýn yýlý sonunda kendi yýllýk dizinlerini (konu ve yazar dizini
olarak) çýkartmalýdýr.
-Kültür Bakanlýðý'ndan dergi için sürekliliði belgeleyen ISSN numarasý
alýnmalýdýr ve derginin ön kapak sayfasýnda sað üst köþede basýlmalýdýr.
Bu kriterler sisteminde üzerinde durulan en önemli konularýn dergilerin
periyodik olarak düzenli þekilde yayýmlanarak sürekliliðinin saðlanmasý, hakem
deðerlendirme sistemlerinin bulunmasý ve bunlarýn arþivlenmesi ile dergilerde
araþtýrma makalelerine öncelik verilmesi ana konu ve hedefleri oluþturmaktadýr.
Yýllar içerisinde süreli yayýncýlýk alanýndaki tüm geliþmeler dikkatle izlenerek
bu kriterler sistemi de düzenli olarak güncelleþtirilerek 1 Ocak 2005 tarihinden

dizinlenmemektedir.
- Dergilerde danýþman-hakem deðerlendirme sistemi bulunmalýdýr. Hakem
sayýsý her makale için en az iki olmalýdýr. Hakem deðerlendirme raporlarý, Türk
Týp Dizini Kurulu'nun incelemesine olanak verebilecek þekilde beþ yýl süre ile
saklanmalý ve istenildiðinde Türk Týp Dizini Kurulu'na ulaþtýrýlmalýdýr.
- Makaleler Ýngilizce ve Türkçe öz ve baþlýk içermelidir.
- Makalelerde Türkçe ve Ýngilizce anahtar sözcükler bulunmalýdýr.
- Dergiler her yayýn yýlý sonunda kendi yýllýk konu ve yazar dizinlerini
yayýmlamalýdýr. Sadece elektronik olarak yayýnlanan dergilerde bu koþul
aranmaz ancak bu dergilerde arama motoru bulunmalýdýr.
- Kültür Bakanlýðý'ndan ISSN (Uluslararasý Standart Süreli Yayýn Numarasý)
alýnmalýdýr. ISSN derginin dýþ kapak sað üst köþesinde ve iç kapakta yer
almalýdýr.

geçerli olmak üzere aþaðýda sýralanan son þekline getirilmiþtir.

- Dergilerin tüm güncel iletiþim adresleri ve e-posta adresleri bulunmalýdýr.

Koþullar
-Dergiler yýl içinde düzenli aralýklarla yayýmlanmalý, derginin her

- Makalelerde araþtýrma ve yayýn etiðine uyulmalýdýr. Dergiler yayýn kurallarý
içerisinde araþtýrma ve yayýn etiði kurallarýný açýk olarak belirtmelidir.

sayýsý,yayýmlanmasý gereken tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde
TÜBÝTAK ULAKBÝM Türk Týp Dizini Kurulu YÖK Binasý B-5 Blok 06539

Öneriler

Bilkent-Ankara adresine ulaþtýrýlmalýdýr.

- 2005 yýlýndan itibaren dergilerin sanal ortamda da tam metin olarak

- Dergilerin tam adý, kýsaltýlmýþ adý, adresi, yayýn aralýðý ve tarihleri, editör ve

bulunmalarý önerilmektedir. Dergiler yazýlarýn metinlerini elektronik ortamda

yazar adlarý açýk olarak yazýlmalýdýr. Dergiler her bir sayýnýn yayýmlanacaðý

(Elektronik Formatta Dergi Kayýt Standardýna uygun olarak)

tarihi (ay olarak) net olarak belirtmelidirler.

ulaþtýrabileceklerdir.

286

287

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

- Makalelerde “Index Medicus: Medical Subject Headings” standardlarýna

uluslararasý indekslerde bulunan ve impakt faktörleri yüksek olan dergilere

uygun Türkçe ve Ýngilizce anahtar sözcükler bulunmalýdýr.

göndermeyi tercih etmekte bu durum ulusal dergilere ilgiyi azaltarak kaliteli

- Türk Týp Dizini Kurulu, Ulusal yayýncýlýðýn geliþimi açýsýndan, editörlere
ulusal dergilerimizin kaynak gösterilmesinin özendirilmesini önerir.

makale akýþýný kýsýtlamaktadýr. Bu arada, özellikle üniversitelerin bünyesinde
çýkartýlan

çok sayýda ve benzer kalitede olmayan dergilere yayýn akýþýný

saðlamak için üniversite senatolarý kendi kapsamýndaki dergileri fazla puan

- Türk Týp Dizini Kurulu editörlerden her yýlýn sonunda önceki yýl içinde

getirecek bir kategoriye alarak yaþatmaya çalýþmaktadýrlar. Bu kategorizasyonda

yayýmlanmýþ makalelere yapýlan atýflarýn iletilmesini önerir.
- Türk Týp Dizini Kurulu editörleri dergideki makalelerin bütünlüðünü

da genellikle bir deðerlendirme ölçütü bulunmamakta gerçekten kaliteli olduðu

bozmamak açýsýndan reklamlarýn yerleri konusunda daha özenli davranmaya

katýlmamakta veya daha düþük puanlý olarak ele alýnmaktadýr. Bunun

davet eder.

sonucunda da bu dergilere yayýn akýþý büyük ölçüde engellenmiþ olmakta ve

TÜBÝTAK Týp Dizini Kriterleri'nin bugüne kadar genellikle ulusal dergilerin
niceliði ile ilgili ortaya koyduðu bu koþullara ilaveten, bundan sonra derginin
niteliðini artýrýcý/yükseltici çalýþmalara aðýrlýk verilmesi gerektiði
görülmektedir.

halde Üniversite dergisi olmayan bazý bilimsel dergiler sýnýflandýrýlmalara

derginin düzenli aralýklarla zamanýnda çýkmasý güçleþmektedir. Bu nedenlerle,
ülkemizde varolan ve dergileri belirli kurallar çerçevesinde objektif bir biçimde
kategorize eden Türk veri tabanlarýnýn esas alýnarak deðerlendirme
yapýlmasýnýn uygun olacaðýný düþünüyorum. Bilimsel makalelerin
deðerlendirilmesinde Science Citation Index'in (SCI) uluslararasý bir ölçüt

30 yýlý aþkýn bir süredir yayýnlanmakta olan ve 1981 yýlýndan itibaren FABAD

sisteminin olmasý gibi ülkemizde de tek bir ulusal indeksleme sisteminin esas

Farmasötik Bilimler Dergisi adý altýnda yýlda 4 kez olmak üzere yayýný sürdürülen

alýnmasý yönünde üniversitelere duyuru yapýlarak üniversite dergilerinin de bu

Chemical Abstracts (CA), Anaytical Abstracts (AA), International Pharmaceutical

dizinlere katýlmasýnýn saðlanmasý doðru olacaktýr. Bu þekilde kaliteli dergilerin

Abstracts (IPA) ve Excerpta Medica (EMBASE) da indekslenmekte olan ve

puanlama maðduriyetleri nedeniyle yayýn kaybý önlenirken tüm dergiler Türk

eczacýlýk bilimleri alanýnda halen öncülüðünü sürdüren hakemli bir derginin

dizinleme sisteminin kontrolü altýnda olacaklarý için kaliteleri yükselecektir.

2000-2004 dönemi yayýn kurulu baþkaný ve editör olarak bu kriterlerin

Özet olarak, üniversitelerin akademik yükseltme deðerlendirme kriterleri

uygulanmasý sýrasýnda yaþadýðýmýz sorunlara deðinerek kriterlere iliþkin

arasýna uluslararasý indekslerin yanýsýra TÜBÝTAK'IN ulusal indekslerinin de

deðerlendirmemi sunmak istiyorum.
Bilindiði üzere, dergilerin düzenli aralýklarla yayýnlanarak sürekliliðinin

eklenmesi için Üniversitelerle iþbirliðine gidilmesi durumunda ulusal bilimsel
dergilerde de nitelik yükseltmek mümkün olacaktýr.

saðlanmasý öncelikle düzenli bir makale akýþý ve hakemlerin kendilerine
gönderilen makaleleri verilen süreler içinde deðerlendirerek görüþlerini editöre

Sýk karþýlaþýlan bir durum olmasa da hakemlerin bazý makalelere ilgi alaný

zamanýnda iletmeleri ile mümkün olmaktadýr. Yakýn zamanlarda alýnan kararlar

olmasý nedeniyle çalýþma grubunu tahmin ederek yanlý deðerlendirme yapmasý

doðrultusunda, YÖK ve Üniversitelerin getirdiði kriterlere göre puan alma

makale kabulünde sorun yaþanmasýna dolayýsý ile dergi basýmýnýn gecikmesine

zorunluluðu nedeniyle araþtýrmacýlar özellikle kabul görecek yayýnlarýný

kadar gidebilecek bazý sorunlarla karþýlaþýlmasýna neden olabilmektedir.
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Karþýlaþýlan maddi olanaksýzlýklar nedeni ile tam donanýmlý ve alanýnda
profesyonel basýmevleri ile çalýþýlamamasý nedeniyle derginin basýmý sýrasýnda
süre kaybý yaþanabilmekte ve elektronik ortama geçiþ esnasýnda güçlüklerle
karþýlaþýlabilmektedir.
Bunlara ilaveten, öneriler olarak, ulusal dergilere yapýlan atýf sayýsý artýrýlmasý
için gerekli çalýþmalar yapýlmalý, ayrýca ulusal dergilere yapýlan atýf sayýlarýnýn
belirlenmesi amacýyla gerekli veri tabanýnýn oluþturulmasý için çalýþmalara hýz
verilmelidir.
Yukarýda sözü edilen bazý güçlükler TÜBÝTAK Týp Dizini Kriterlerini
karþýlamada yaþanan sorunlar olarak sýralanabilir. Bu sorunlarý aþmak için ulusal
dergiler olarak gerekli çabayý göstermeli, ayrýca Ulusal Dizin kriterlerine uyum
saðlamayý ve derginin niceliðini ve niteliðini yükseltme yönünde gayret
göstermeyi sürdürerek kaliteden taviz vermemeliyiz.
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