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BÝLÝMSEL YAYIMDA ÝNTERNET VE
BÝLGÝSAYARDAN YARARLANMAK
Erhan AYÞAN

Bilimsel yayýmda bilgisayar ve internetin önemini üç bölümde tartýþmak
Istiyorum:
1- Yayýnlayan (Bilimi Üreten yani “Bilimci”) Açýsýndan
2- Yayýncý (Dergi Editörü/Editörler Kurulu) Açýsýndan
3- Diðer
BÖLÜM-1
Bilimci Açýsýndan Bilgisayar ve Ýnternet
Bilimcinin Yayýmla Ýlgili Sorunlarý Þunlardýr:
1- Literatür taramak
2- Tam makale metni (fulltext) elde etmek
3- Ýstatistik
4- Makaleyi yazmak
5- Ýngilizce'ye çeviri ve/veya redaksiyon
6- Göndermek
7- Düzeltmeler almak
8- Tekrar göndermek9- Kabul yazýsý almak
10- Basým tarihi almak
11- Orijinal makaleyi almak
12- Dizinlere çýkmak ve bunu görmek
Þimdi her sorunu tek tek tartýþmak istiyorum...
1- Literatür (Medline) Taramak
Literatür, temel olarak üç amaç için taranýr:
. Hipotez kurmak
.
Op. Dr. Erhan AYÞAN - Ýstanbul Eðitim Araþtýrma Hastanesi - ÝSTANBUL
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Model oluþturmak
. Bilgi ve verilere kaynak
Önceleri bu iþ, Index Medicus ciltleri ile yapýlýrdý. Bu ciltler ise; dev metod
boyutlarýnda kitaplar olup yaklaþýk 2-4 kg aðýrlýðýndaydýlar.
Bunlara ulaþmak için bir kütüphaneye gitmeniz gerekiyordu, üstelik ilgili
sekreteryadan randevu alarak. Ayrýca bu iþ, bolca zaman gerektiriyordu!
Oysa bugün ayný iþlemi internetteki yüzelerce siteden kolaylýkla
yapabiliyorsunuz:
www.biomednet.com
www.healthgate.com
www.docguide.com
www.medscape.com
www.turkmed.net
www.docweb.org
www.umedis.com
www.helthy.net
www.healthworld.com
Bunlarýn içinde belki de en sýk kullanýlan ABD Ulusal Týp Kütüphanesinin
arama motoru olan Pubmed'dir. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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kelimelerinin geçtiði baþlýklarý tarar.
near: Anahtar kelimelerin belli bir sýra olmaksýzýn geçtiði baþlýklarý tarar.
“*” iþareti: Bir kelimenin, olasý türevleri ve eklentilerinin tümünü tarar.
Örnek: Technologi*. Technological, technologie, technologically, vs olan tüm
baþlýklarý tarar.
“?” iþareti: Ýngilizce yazýlýþýndan emin olunmayan kelimelerde kullanýlýr.
Örnek: Clostr?diopeptidase
2- Tam Makale Metni (Fulltext) Edinmek
Bunun için üç temel yol vardýr:
Yol-1: Yazara e-mail ile ulaþmak. En pratik ve hýzlý yoldur. Medline'da genelde
makalenin iletiþimden sorumlu olan yazarýnýn e-mail adresi de bulunur. Eðer
yoksa, bu ismi internetteki arama motorlarýna yazarak tarayabilir ve e-mail
adresine ulaþabilirsiniz. E-maille kendisinden makalesinin tam metnini
istediðinizde size hemen gönderecektir. Çünkü siz onun için potansiyel bir
atýfsýnýz (citation). Sizi geri çevirmek istemeyecektir.
Yol-2: Tübitak Ulakbim yada diðer web sitelerine baþvurmak. E-maille
ulaþamadýðýnýz makaleler için uygun bir yoldur. Tübitak-Ulakbim bu tür hizmet
veren siteler içinde hem en ucuzudur, hem de en hýzlýlarýndan biridir.

Medline tararken uygun anahtar kelimeleri ve baðlaçlarý kullanmak çok

Yol-3: Kütüphaneler. Bugün her üniversite ve birçok eðitim araþtýrma hastanesi

önemlidir. Eðer uygun kelimeleri kullanmýyorsanýz doðru verilere ulaþmanýz

internet üzerinden fulltext saðlayan sitelere abonedirler. Bulunduðunuz birimin

imkansýzdýr. Medline tararken kullanmanýz gereken baðlaçlar ve bunlarýn
anlamlarý þöyledir:
And: Tüm anahtar kelimelerin birden geçtiði baþlýklarý tarar.

kütüphanesine baþvurarak önce istediðiniz derginin söz konusu web sitesinin

or: Anahtar kelimelerden en az birinin geçtiði baþlýklarý tarar.

dakika sürecektir.

not: “Not”tan sonra gelen anahtar kelimenin olmadýðý baþlýklarý tarar.
Örnek: Peritoneal healing not adhesion. Ýçinde “adezyon” kelimesinin

3- Ýstatistik
Bilirsiniz her bilimsel çalýþma için istatistik gerekmez. Gerekenlerde ise hangi

geçmediði, “peritoneal healing” kayýtlarýný bulur.
with: Ýki anahtar kelimenin de birlikte geçtiði baþlýklarý tarar.

yöntemin kullanýlacaðýný bilemezsiniz. Bunun için bir biyoistatistik uzmanýna

adj: Anahtar kelimelerin belli bir sýra ile geçtiði baþlýklarý tarar.

bu tür hizmetler veren bazý web sitelerinin adresleri:

katoloðunda olup olmadýðýný öðrenin. Eðer varsa fulltexte ulaþmanýz birkaç

gereksinim vardýr. Bu sorunu internet üzerinden kolaylýkla çözebilirsiniz. Ýþte

Örnek: peritonitis adj mortality. Önce “peritonitis”, sonra “mortality”
306
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www.imd.org.tr
www.bilist.8m.com
http://analiz.ibsyazilim.com
www.metu.edu.tr
www.istatistik.org
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6- Göndermek
Makalenizi göndermek için klasik posta yolunu kullanabilirsiniz. Ancak o
zaman; printer kartuþu, A4 kaðýtlarý, zarflar, postane, kargo vs iþleriyle de
uðraþmanýz gerekecek. Ve elbette, bol miktarda zaman ve para harcayacaksýnýz.
Oysa makalenizi internet üzerinden gönderirseniz bu tür kýrtasiye ve git-gel

4- Makaleyi Yazmak
Günümüzde bir bilimsel makaleyi yazmak, Microsoft Office yazýlýmýnda
bulunan Microsoft Word programýný kullanmak anlamýna gelir. Günümüzde

iþlerinin hiçbiriyle uðraþmayacaðýnýz gibi ayrýca, iþlem sadece birkaç dakika
sürer ve hiçbir ücret ödemezsiniz.

tüm bilimsel makaleler bu programda yazýlmaktadýr. Öyle ki, birçok dergi

Ancak ne yazýk ki, her dergi bu yolla makale kabul etmiyor. Bunun için derginin

“yazarlara bilgi” bölümünde bu programa ait terminolojiyi kullanýlýrlar, þöyle

web sitesini dikkatle incelemelisiniz. Eðer “electronic submission”, “submission

ki: - stil: normal - yazý tipi: Times New Roman - punto: 12 - kaðýt formu:

via web”, “e-mail submission” gibi bir bölüm varsa burayý klikleyerek

alignleft - satýr aralýðý: double spaced O halde, hepimizi Microsoft Word'u çok iyi

makalenizi internet üzerinden gönderebilrsiniz. Bu yolla makale kabul eden

öðrenmek zorundayýz !

bazý dergiler þunlar: - Journal of Surgical Research www.academicpress.com/jsr

5- Ýngilizceye Çeviri ve/veya Redaksiyon
Günümüzde bilimsel makalelerle ilgili editörlerin en sýk þikayet ettiði nokta

- ANZ Journal of Surgery www.anzjsurg.org - Journal of Clinical Oncology
www.jco.org

Ýngilizce dil bilginize çok güvenmiyorsanýz lütfen makalenizi bir profesyonel

7- Eleþtiri ve Düzeltmeler Almak
Makalenizi gönderirken iletiþim sayfasýna e-mail adresinizi yazmayý unutmayýn.

çevirmene yazdýrýn.

Birçok dergi düzeltmeleri e-maille ister. Böylece ciddi miktarda zaman kazanmýþ

makalenin bilimsel içeriðinden çok Ýngilizce dil bilgisinin yetersizliðidir. Eðer

ve birçok kýrtasiye iþleminden de kurtulmuþ olursunuz. Dikkat edin, bazý
Bir de redaksiyon konusu var! Yani, Ýngilizce yazýlan makalenin ana dili

dergiler düzeltme zarfý yada e-maili ile birlikte size farklý bir dosya da

Ýngilizce olan biri tarafýndan gözden geçirilmesi. Eðer makalenizi kendiniz

gönderirler. Bu dosyada düzeltme iþlemleri hakkýnda size yardýmcý olacak özel

çevirdiyseniz yada çevirme iþlemini ana dili Ýngilizce olmayan birine

birim veya þirketlerin iletiþim adresleri yer alýr. Bu konuyu bir örnekle açmak

yaptýrdýysanýz, göndermeden önce mutlaka redakte ettirmelisiniz.
Bu konularda hizmet veren web sitelerinden bazýlarý ise þunlar:
www.edfceviri.com
www.enterkon.com.tr
www.ottomanlanguage.com
www.sabanceviri.com
www.cevirmen.com
www.alafranga.com

istiyorum:
Bir çok üyesinin biyomedikal dergi editörleri olduðu bir grup olan The
Southeastern Surgical Congress

kurmuþtur. Kendi tanýmlarý ile bu þirket “farklý bir editöryel servis” olarak
hizmet (!) vermektedir. Söylemleri: Editörden geri dönen makaleleri
“yayýnlanabilir düzeye getirmek”tir. Makale üzerinde yaptýklarý iþlemleri üç
gruba ayýrýyorlar:
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“Boldface Editors Inc.” adlý bir þirket

1- Peer Review: Bilimsel içerik açýsýndan deðerlendirme,
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eksikleri, yanlýþlarý gösterme.
2- Copyediting: Bulunan eksikleri, yanlýþlarý düzeltme.
3- Retyping: Makaleyi, derginin yazým kurallarýna uygun olarak tekrar yazma.
Elbette ki her hizmetin bedeli farklý ve hiç de ucuz sayýlmaz!
Kendileriyle iletiþim kurmak isterseniz: boldfaceditors@aol.com.
8- Tekrar Göndermek
Klasik posta yolunu kullanýrsanýz:
Avrupa: 2-5gün, ABD, Japonya: 7-10 gün sürecektir. APS'yi tercih ederseniz
makalenizi en çok 36 saatte istediðiniz yere ulaþtýrabilirsiniz, ancak bu yol
pahalýdýr; 30-55ytl. E-mail yolunu kullanýrsanýz dünyadaki her yere iletim
yaklaþýk 1dakikanýzý alýr, üstelik yerinizden bile kalkmadan ve ücretsiz olarak!

i l k s a y ý d a y a y ý n l a n ý y o r. B u h i z m e t i n ( ! ) b e d e l i i s e 3 0 0 $ !
Ancak editörün iki önemli uyarýsý var:
1- Siz parayý banka hesabýna yatýrmadan deðerlendirme kesinlikle baþlatýlmýyor
2- Yatýrýlan paranýn makalenin kabulü ile hiçbir ilgisi yok
Eðer genel cerrah iseniz ve bu hizmet ilginizi çektiyse gerekli bilgiyi aþaðýdaki
a d r e s t e n e d i n e b i l i r s i n i z : w w w. e l s e v i e r. n l / i n c a / p u b l i c a t i o n s /
11- Orijinal Makaleyi Edinmek
Yayýmlanan makalenizin orijinal metnine e-mail yoluyla, basýldýðý gün
ulaþabilirsiniz. Dergi size bunu “Adobe Acrobat Reader” programýnda gönderir.
Makalenizin orijinalinin size posta ile ulaþmasý ise haftalar sürecektir.

9- Kabul Yazýsý Almak
Online makale kabul eden dergiler genelde kabul yazýnýzý da online (e-maille)

12- Dizin(ler)e Çýkmak ve Adýný Dizinde Görmek
Bir bilimsel makalede yaþanan tüm zorluklarýn, sýkýntýlarýn unutulduðu an, hiç

gönderirler. Dergi hangi yolu kullanýrsa kullansýn, kabul yazýsýný bir an önce

þüphesiz onun saygýn bir dizinde görüldüðü andýr. Bu aný yaþamak için Medline

almak için dergiye sýkça aralýklarla e-mail göndermenizi öneririm.

tarayabileceðiniz herhangi bir siteye girmeniz yeterlidir.

Bu gerçekten iþe yarar; hem yayýn tarihini öne çeker, hem de yayýnlanýncaya

Soru: Makalesi yayýmlanan kiþi, dergiyi eline aldýðýnda ilk nereye bakar ?
Cevap: Kendi adýna (%93)
Soru: Kaç kere bakar ?
Cevap: Ortalama 8 (3-17)

kadar makalenizden “yayýnlanmýþ gibi” yararlanmanýzý saðlar.
10- Basým Tarihi Almak
Her ne kadar makaleniz kabul edilmiþ olsa da, hatta kabul yazýsý almýþ olsanýz da,
dergiler basým tarihi vermekte nazlanýrlar. Bu süre dergiden dergiye çok deðiþir;
3-24 ay! Çok geç verilen tarihler uygun dille yazýlmýþ e-maillerle öne alýnabilir.
Ancak ciddi dergiler bir kez tarih vermiþse genelde geri adým atmazlar. Bu
durumda çözüm yok... Bekleyeceksiniz! Ancak bazý dergiler bu konuda da belli
hizmetler (!) vermekten geri durmuyorlar.
istiyorum:

BÖLÜM-2
Yayýncý (Dergi Editörü/Editörler Kurulu) Açýsýndan
Bilgisayar ve Ýnternet Editörler...

Konuyu bir örnekle açmak

Bilim toplumunda genelde pek sevilmezler! Sevilmeme düzeyleri de genelde,

American Journal of Surgery cerrahinin A sýnýfý dergilerinden

dergilerinin “impact factor” deðeriyle doðru orantýlýdýr. Yani dergileri ne kadar

biridir. 2001 yýlýnda yeni bir hizmet (!) baþlattý: “Rapid Communication”.

saygýnsa onlar o kadar az sevilirler. Bu durumun nedeni ise kesinlikle onlarýn

Bu hizmet (!) þunu saðlýyor: Makaleniz onlara ulaþtýktan sonraki 24 saat içinde

kiþilikleri deðildir. Gerçek neden; basýmý reddedilen makalelerin yazarlarýna

deðerlendiriliyor ve size yanýt e-maille iletiliyor. Ve eðer makale kabule dilmiþse

g ö n d e r i l e n m e k t u p l a r ý n a l t ý n d a o n l a r ý n i m z a s ý n ý n o l m a s ý d ý r.
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Bir editör ve bir yazar...
Bir editör anlatýyor: “Dergiye Dr. Smith imzalý bir makale geldi. Bu bilimci kötü

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

hýzlý oluþu hem yazar, hem dergiye kolaylýk saðlar. Üstelik derginin posta

yazýlmýþ, karmaþýk metinler göndermekle ünlüydü, defalarca makalelerini geri

masraflarýný da azaltýr.
6- Yazarýn makalesini webden izlemesi: Birçok gereksiz telefon, mektup, e-

çevirmiþtik. Ama bu kez gönderilen makale çok iyi yazýlmýþ ve düzenlenmiþti.

m a i l i n ö n l e n m e s i n i s a ð l a r. Ü s t e l i k d e r g i y e p r e s t i j g e t i r i r.

Hakemlerin deðerlendirmesi de olumluydu. Metni baþtan-aþaðý inceledikten

7- Dergi içinde kaynak arama: Dergide makalelerin kullanýlmasýný arttýrdýðý

sonra Dr. Smith'e bir mektup yazdým:
“Çok güzel yazýlmýþ makalenizin dergimizde yayýmlanmak üzere kabul

gibi, onlarýn site edilme oranýný da yükseltir. Ülkemizdeki lokal dergilerin
tümünün ortak ve en büyük sorunu; makale azlýðý, nitelikli makale yokluðudur!

edildiðini bildirmekten mutluyuz. Fakat lütfen söyleyin, bunu sizin için kim

Bu saptamamý bir örnekle belgelemek istiyorum.

yazdý”?
Birkaç gün geçmeden Dr. Smith'den cevap geldi:
“Makalemi kabul ettiðiniz için çok mutluyum. Fakat lütfen söyleyin, onu sizin

Türk HPB Dergisi Ocak-2005'de ilk sayýsýný yayýmladý. Bu sayýda dergi editörü
þöyle diyor:

için kim okudu”?

olmaktadýr. Bunda, meslektaþlarýmýzýn yabancý dergileri tercih etmeleri sonucu

Bir editör ve bir din adamý...
Bir dergi editörü ve önemli bir din adamý ayný gün ölmüþler. Öteki dünyada

makale sýkýntýsý çekmeleri en önemli sorundur. Sonuçta, yeterli materyal
bulamayan dergide kalite düþmekte ve bir süre sonra yayýn hayatýna son

gerekli iþlemleri beraber yapýlmýþ; hesap-kitap, sorgu-sual... Sonra ikisi de

vermektedir”.

cennete gönderilmiþ.
Din adamý bakmýþ kendi mekaný pek sade, editör ise muhteþem bir mekanda

yararlanmasý çok önemli yararlar saðlar: Bu baðlamda kurguladýðým düþünce

saltanat sürüyor. Hemen cennet görevlisine gidip, çýkýþmýþ: “Yahu, ben koskoca
din adamýyým koyduðunuz þu yere bak, bir de þu sefil editörünkine; herhalde bir
yanlýþlýk yaptýnýz”. Cennet görevlisi kendinden emin: “Bir yanlýþlýk falan yok,
þimdiye kadar onbinlerce din adamý kabul ettik, fakat bu gelen ilk editör”.
Bir bilim dergisinin internetten yararlanmasýnda olmazsa olmaz; dergiye bir
web sitesi açýlmasýdýr. Web sayfasýnýn olmazsa olmazý ise, siteyi profesyonelce

“Ülkemizde yayýnlanan týbbi dergilerin çoðu kýsa ömürlü

Bence bu problemin aþýlmasýnda, derginin internetten

sistemi þöyle:
Makale azlýðý, nitelikli makale yokluðu çeken dergi...
Ýnternetten yararlan (web sitesi kolaylýklarý)
Böylece yazarlara pratik baþvuru olanaðý saðla, zaman kazandýr
Gelen makale kantite ve kalitesinde artýþ
Atýf sayýsýnda artýþ
Dergi saygýn dizinlere kabul edilsin
Makale kantite ve kalitesinde daha çok artýþ

yönetecek iyi bir network þirketidir.Peki, bilim dergisinin web sitesi ne iþe yarar?

BÖLÜM-3

1- Özet yayýmlama: Makale hakkýnda fikir edinilmesini saðlar. Olumlu fikir
edinilen her makalenin fulltext'i aranacaktýr.
2- Fulltext yayýmlama: Fulltext'ine kolayca ulaþýlan makalenin kullanýlmasý,
yani site edilmesi artacaktýr.
3- Yazým kurallarý4- Online makale kabulü: Bu iþlemin kolay ve ucuz olmasý

Bilimsel Yazýmda Bilgisayar ve Ýnternet...
Baþka Ne iþe Yarar ?
Ýnternetin inanýlmaz kolaylýk ve zaman kazanýmý saðladýðý birkaç baþlýk daha

sayesinde dergiye gönderilen makale sayýsý ve niteliði artacaktýr.
5- e-maille iletiþim (yazarlarla, hakemlerle, editörle, sekreterle): Pratik ve

312

var:
1- Bilimsel makale sayýsýný öðrenmek
2- Atýf sayýsýný öðrenmek
3- Makalemi hangi dergiye göndermeliyim?
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4- e-dergilere ulaþmak
5-Bilimsel makale yazým kurallarýný, son deðiþiklikleri öðrenmek

kullanmalýsýnýz.
4- e-dergilere ulaþmak e- dergilerin sayýsý son zamanlarda oldukça arttý. Bu

1-Bilimsel makale sayýsýný öðrenmek Bu konuyu bir örnekle tartýþmak

dergiler henüz herhangi bir saygýn dizinde yer almýyorlar, üstelik onlarý

istiyorum: Örnek: Yanik H'nin Medline Dizininde kaç makalesi var?

makalelerinizde kaynak gösterirken de sorunlar yaþayabiliyorsunuz. Ancak

- Medline tarayabileceðiniz yüzlerce siteden herhangi birine girerek “Add

gerçekten deðerli bilgiler içeriyorlar ve ne yazýk ki þu anda sadece bir bilgi

Author” bölümüne Yanik H yazmanýz yeterli. Ekranda Yanik H'nin Medline

kaynaðý olarak iþlev görüyorlar.

Dizinindeki tüm makaleleri görünecektir. Peki, Yanik H'nin SCI Expanded
Dizininde kaç makalesi var? Bunu öðrenmek için ISI'ya üye olan bir üniversite
yada eðitim hastanesinin bilgisayarýný kullanmalýsýnýz. Bu bilgisayardan
üniversite yada eðitim biriminin web sitesine girin ve buradan “Web of Science”ý
klikleyin ”Author” bölümüne Yanik H yazmanýz yeterlidir.

Böylece Yanik

H'nin SCI Expanded Dizininde yer alan tüm makalelerini görebilirsiniz.
2- Atýf sayýsýný öðrenmek Bu konuyu da ayný örnek üzerinde tartýþmak istiyorum.

5- Bilimsel makale yazým kurallarýný ve son deðiþiklikleri öðrenmek
Uluslararasý medikal dergi editörleri kurulu (ki bu kurul Vancouver Grubu
olarak da tanýnýr) biyomedikal dergilere gönderilen bilimsel makalelerin hangi
formatta hazýrlanmasý gerektiðini belirleyen bir gruptur. Bu konuda her yýl
toplantýlar yaparlar ve yeni kriterler belirlenir. Bu geliþmeleri öðrenmenin en
pratik ve hýzlý yolu onlarýn web sitesini takip etmektir:
www.icmje.org

Az önce sözünü ettiðim yöntemle “Web of Science” sayfasýna girmelisiniz. Yanik
H'nin her makalesinin altýnda “Times Cited” isimli bir bölüm bulunur. Eðer
makale site edilmiþ yani atýf almýþsa buradaki rakam mavi renklidir ve üzerine
kliklediðinizde Yanik H'nin bu makalesine atýf yapan makaleleri görebilirsiniz.
3- Makalemi hangi dergiye göndermeliyim?Makalenizin editörden geri
dönmemesi için doðru dergi seçimi ve doðru zamanlama çok önemlidir.
- Makalenizi göndermeyi düþündüðünüz dergi ne tür makaleler kabul ediyor?
Sizin makaleniz bu formatta mý?- Derginin son makale durumu nedir? Makale
sýkýntýsý yaþýyor mu? Bazý dergiler makale davet eden e-mailler gönderir,
bazýlarýysa web sitelerinde “üstü kapalý” davet duyurularý yayýnlarlar. Bunlara
dikkat etmek, gözden kaçýrmamak gerekir.- Derginin son sayýlarýndan sizin
makalenizin konusuyla ayný yada benzer konularda baþka makale(ler)
yayýmlanmýþ mý? Bu çok önemlidir. Makaleniz ne kadar iyi olursa olsun, eðer
yakýn bir zamanda benzer bir makale yayýmlanmýþsa tercihinizi baþka dergide
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