TÜRK TIP DÝZÝNÝ KRÝTERLERÝ
BUGÜNKÜ DURUM VE ÖNERÝLER
Nazmi ZENGÝN

I-Bugünkü Durum
Bugünkü durumuyla Türk Týp Dizini Kriterleri Ankara'da görev yapan 12
hekimden oluþan Türk Týp Dizini Kurulu(TTDK)'nun 6 Eylül 2004 tarihinde
gerçekleþtirdiði 39 sayýlý toplantýsýnda kabul edilmiþ ve 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren uygulanmaya baþlanmýþtýr.
Buna göre dizinde yer alacak olan dergi deðerlendirme kriterleri ve öneriler þu
þekildedir:
A-Kriterler
Basým-Yayým Süreci
·Dergi bir yýl içinde üç sayýdan az yayýmlanmamalý(sayýlarýn birleþtirilerek
basýlmasý kabul edilemez)
·Yayým aralýklarý düzenli olmalý
·Her sayý, öngörülen yayým tarihinden itibaren en geç dört ay içerisinde
TTDK'na ulaþtýrýlmalý
Dergi Kimlik Bilgileri
·Derginin tam ve kýsaltýlmýþ adý,
·E-posta dahil tüm güncel iletiþim adresleri,
·Yayýn aralýðý ve herbir sayýnýn yayýmlanacaðý tarih (ay olarak)
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·Editör ve yazar adlarý,
·ISSN numarasý (dýþ kapaðýn sað üst köþesinde ve iç kapakta)

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

-Dergideki makalelerin bütünlüðünü bozmamak açýsýndan reklamlarýn yerleri
konusunda daha özenli davranýlmasý.

belirtmeli.
II-Öneriler
Dergi Ýçeriði
TTD Kriterleri bugünkü durumuyla “saðlýk bilimleri ile uðraþan Türk bilim
·Bir yýl içinde yayýnlanan araþtýrma makalelerinin sayýsý, toplam makale

adamlarýna ulusal nitelikteki mevcut bilgileri sunarak, çalýþmalarýnda yardýmcý

sayýsýnýn % 50'sinden az olmamalý,
·Makaleler Ýngilizce ve Türkçe baþlýk, öz ve anahtar sözcükler içermeli,
·Dergi her yayýn yýlý sonunda kendi yýllýk konu ve yazar dizinini yayýmlamalý,
·Yayýn kurallarý içerisinde araþtýrma ve yayýn etiði kurallarýný açýk olarak
belirtmeli.

olmak” amacýna hizmet etmekteyse de saðlýk bilimleri alanýnda bazý nitelikli

Makale Deðerlendirme
·Danýþman-hakem deðerlendirme sistemi bulunmalý,
·Danýþman-hakem sayýsý her makale için en az iki olmalý,
·Deðerlendirme raporlarý beþ yýl süreyle saklanmalý,
·Deðerlendirme raporlarý istenildiðinde TTDK'na ulaþtýrýlmalý,
·Sadece elektronik olarak yayýnlanan dergilerde arama motoru bulunmalý.
B-Öneriler

verilere gereksinim duyan bilim adamlarý dýþýnda kimselerin de varlýðý bir
gerçektir ( örn. öðrenciler). Bu kimselerin gereksinimleri de göz önüne
alýndýðýnda, özellikle “derleme” türü makalelerin dizinde yer almamasý sorun
oluþturabilmektedir. Nitelikli derlemelerin dizine alýnabileceði hususunun
gelecekte TTD Kriterleri içinde yer almasý önerilebilir.
Mevcut haliyle TTDK týp uzmanlarýndan oluþmaktadýr. ULAKBÝM'de görevli
kütüphanecilik uzmanlarý da Kurul'a destek vermektedirler. Kurul'da diþ
hekimliði, eczacýlýk, veterinerlik bilimleriyle ilgili uzmanlarýn yaný sýra dil ve
istatistik uzmanlarýnýn da bulunmasý önerilebilir.
Dergilerin TTD Kriterleri doðrultusunda biçimsel açýdan kazanýmlar

Türk Týp Dizini Kurulu yukarýda anýlan toplantýsýnda belirlediði kriterlere ek

saðladýklarý ve bu kazanýmlarý sürdürmek için çaba sarf ettikleri bir gerçektir.

olarak dergi editörlerine þu “öneriler”de bulunmuþtur:

Ayný kazanýmlarýn TTD Kriterleri arasýnda bilimsel içeriðin kalitesi-

-2005 yýlýndan itibaren dergilerin sanal ortamda da tam metin olarak
bulunmalar,
-Makalelerde "Index Medicus: Medical Subject Headings" standartlarýna uygun
Türkçe ve Ýngilizce anahtar sözcüklerin bulunmasý,
-Ulusal yayýncýlýðýn geliþimi açýsýndan ulusal dergilerimizin kaynak

orijinalliði - önemi ve atýf alma durumuyla ilgili baþlýklar bulunduðu taktirde
bu alanlarda da saðlanabileceðine inanmak hayal olmasa gerektir. Bu nedenle
TTD Kriterleri'nin gelecekteki versiyonlarýnda bu baþlýklarýnda
deðerlendirme kriterleri arasýna alýndýðýnýn belirtilmesi önerilebilir.
Basýlacak makalelerin hakem-danýþman sistemiyle deðerlendirilmesi artýk
nitelikli bir týbbi yayýncýlýktan söz edebilmenin asgari koþullarýndan olmuþtur.
TTD Kriterleri'nin son versiyonunda en az iki hakem-danýþman koþulu yer

gösterilmesinin özendirilmesi ,
-Her yýlýn sonunda önceki yýl içinde yayýmlanmýþ makalelere yapýlan atýflarýn

almaktadýr. Bir adým daha atýlarak danýþmanlardan en az birinin makalenin

iletilmesi,

geldiði kurum dýþýndan seçilmesinin gerektiði önerilebilir.Makalelerde "Index
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Medicus: Medical Subject Headings" standartlarýna uygun Türkçe ve Ýngilizce
anahtar sözcüklerin bulunmasý bugün TTDK'nun sadece “öneri”sidir. Medical
Subject Headings'in TTDK tarafýndan Türkçe çevirisi ile birlikte yayýnlanmasý
Türkçe karþýlýklarda da standartlaþtýrma saðlayacaktýr. Bu aþamadan sonra
makalelerde "Index Medicus: Medical Subject Headings" standartlarýna uygun
Türkçe ve Ýngilizce anahtar sözcüklerin bulunmasý TTD
Kriterleri arasýna alýnmasý önerilebilir.
Yayýn kurallarý arasýnda;
1-Araþtýrma ve yayýn etiði kurallarý için ulusal ve uluslararasý metinlerin
anýlmasý
2-Yayýn kurallarý arasýnda “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication”
ýnanýlmasý
3-Yapýlandýrýlmýþ özetler(structured abstracts)in özendi rilmesi
önerilebilir.
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