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ÝNTERNET ÜZERÝNDEN MAKALE
DEÐERLENDÝRME SÝSTEMLERÝ
Önder KILIÇOÐLU

5.Geciken danýþmanlarýn zamanýnda ve daha kolay uyarýlmasý,
6.Danýþmanlarýn iþ yüklerinin ve performanslarýnýn takip edilebilmesi,
7.Geliþmelerin, revizyon basamaklarýnýn kaydýný daha kolay tutabilmek
8.Yedeklemenin mümkün olabilmesi,
9.Dizgi iþlemlerinin kolaylaþmasý
10.Yayýnlanan makalelerin standart kodlamalarýnýn (HTLM, SGML veya XML
verileri gibi) daha kolay ve hýzlý hazýrlanabilmesi

1990'lý yýllarýn ikinci yarýsýnda belli baþlý tüm dergilerin internet adreslerinin
açýldýðýna ve tam metinlerin bu adreslerde okuyuculara sunulduðuna þahit
olduk. 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren de bu dergilerin giderek artan bir hýzla
internet üzerinden makale deðerlendirme sistemleri (ÝÜMDS) ile hizmet
vermeye baþladýklarýný gözlemledik. Makale deðerlendirme yazýlýmlarýnýn
kullaným oranlarýndaki ve çeþitlerindeki artýþ bu yazýlýmlarýn genel kabul
gördüðünün bir iþaretidir.
Bu makale bahsedilen yazýlýmlarýn amaçlarý ve çalýþma sistemleri konusunda
bilgi vermeyi amaçlamaktadýr. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
(AOTT) dergisinin internet üzerinden makale deðerlendirme sistemine geçiþ
süreci ile ilgili deneyimlerimiz ve beklentilerimiz aktarýlacak, ardýndan halen
piyasada bulunan sistemler hakkýnda kýsa bilgiler verilecektir.
ÝÜMDS'lerden genel beklentiler
Editörlerin ve yazarlarýn bu sistemlerden beklentileri birkaç ana grupta
toplanabilir:
1.Yazarlarýn makale gönderme iþlemlerini kolaylaþtýrmak,
2. Makalelerin çoðaltýlmasý iþlemlerinden kurtulmak,
3. Postalama masraflarýndan kurtulmak,
4.Posta ile gönderme sürecinde kaybedilen zamanýn önlenmesi ve
deðerlendirme sürecini kýsaltmak,

ÝÜMDS'lerin ortak fonksiyonlarý ve bazý farklarý
Farklý firmalarýn yazýlýmlarý arasýnda ekran görünümleri, metin veya þekillerin
standartlarý, haberleþme yöntemleri gibi özellikler açýsýndan farklar olsa da
sonuçta birçok fonksiyonlarý ortak olmak zorundadýr. Bu basamaklarý sýralarken
sistemlerin farklýlaþtýðý noktalarý da vurgulamaya çalýþacaðýz.
1.Otomatik baþvuru: Yazarlara birbirini takip eden basamaklarda birçok kalýp
sunarak makale baþvurusunun standart bir yapýda hazýrlanmasýný saðlarlar.
Baþvuru tamamlandýktan sonra bazý sistemler tüm verileri tek bir dosyaya
toplarken bazýlarý farklý ayrý ayrý dosyalar þeklinde takibe alýr. Hemen tüm
sistemlerde metin dosyalarý otomatik olarak PDF þekline dönüþtürülür. Yine
bazý sistemlerde baþvurunun tamamlanmasý için dergi sekretaryasýnýn onayý
gerekirken bazýlarýnda bu kontrol mekanizmasý bulunmamaktadýr.
2.Otomatik uyarýlar: Baþvuru tamamlandýktan sonra editöre ve yazara otomatik
uyarý mesajlarý gönderilir. Makaleden sorumlu olanlar ve danýþmanlar
belirlendiðinde de ilgili kiþilere otomatik uyarýlar gider. Bazý sistemlerde
danýþmanlar öngörülen deðerlendirme sürelerini aþtýklarýnda otomatik mesajlar
ile uyarýlýrlar.
3.Makalelerin danýþmanlara yönlendirilmesi ve geliþmelerin kaydý:
Sistemlerde danýþmanlarýn ve onlara yönlendirilmiþ makalelerin listesi bulunur.
Danýþmanlarýn ilgi alanlarý da bu listede yer alýr. Editörler veya teknik ekip
makalelere bu verilere göre danýþman atar. Danýþman sayýsý dergi politikalarýna
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göre belirlenmektedir. Az sayýda dergi ÝÜMDS'lerin ayný verilere dayanarak
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danýþmanlarý otomatik olarak atamasýna izin vermektedir. Sistemlerin bir

makalelere yapýlan atýflar da takip edilmektedir. Makalelere gelen yorumlarýn

kýsmýnda danýþmana yalnýzca PDF dosyalarý gönderilirken bazýlarýnda

yazara ve okurlara ayný site üzerinden ulaþtýrýlmasý da mümkündür. Sistemde

danýþman kendi þifresi ile girerek makalenin verilerini ayrý ayrý

yayýnlanan her yeni sayýnýn arzu eden okur kitlesine duyurulmasý seçeneði

yükleyebilmektedir.
4.Hakem deðerlendirmesi ve revizyon süreçleri: Tüm sistemlerde danýþmanlarýn

hemen tüm sistemlerde bulunmaktadýr.

makalelerin izin verilen kýsýmlarýný görmelerini saðlayacak ekranlar bulunur.

AOTT'nin ÝMDS'e geçiþ sürecindeki hedefleri

Danýþmanlar gereðinde metnin içinden kolayca alýntýlar da yaparak yorumlarýný

2003 yýlýnýn baþýnda dergimiz için bir ÝÜMDS kullanma kararý verildikten sonra

editöre iletirler. Editöre gönderilen yorum ekranda ayrýlan özel bölümlere

dergi teknik kurulumuz bazý olmazsa olmaz koþullar belirledi:
1.Yazýlým yukarýda sýralanmýþ, ÝÜMDS'lerinden beklenebilecek özelliklerden

yazýlabileceði gibi ek dosya þeklinde de hazýrlanabilir. Yazarýn revizyon
sonrasýnda gönderdiði metin ve þekiller de ayrý bir sürüm olarak sistemde
bulunur. Sistemlerin hiçbirinde metin içinde yapýlan deðiþiklikleri otomatik
olarak takip edecek bir yapý bulunmamaktadýr.
5.Kalite ve sýnýflama iþaretleri: Makalelerin kalitelerine ve konu veya türlerine
göre sýnýflanabilmeleri için iþaretlenmeleri gereklidir. Bu iþlemi genellikle izin

olabildiðince fazlasýna sahip olmalýdýr.
2.Sistemin yedeklemeleri güvenli olmalýdýr. Firmalarýn güvenlik önlemleri
danýþmanlarýýzý ikna edebilecek seviyede bulunmalýdýr. Herhangi bir nedenle
çalýþmaz hale gelmesi durumunda muhatap olduðumuz kurum karþýlaþtýðýmýz

verilen editör veya editör yardýmcýlarý yaparlar.
6.Kör çift kör seçenekleri: Danýþmanlar ve yazarlar arasýndaki iliþkinin

zararlarý tazmin edebilmelidir.
3.Sistem mümkünse Ýngilizce yanýnda Türkçe olarak da kullanýlabilmelidir.
4.Hem ilk giriþ ücreti makul seviyede olmalý, hem de idame ücretleri

seviyesini belirler. Tercih dergi yönetimi tarafýndan yapýlýr. Yazarýn danýþmaný,

olabildiðince düþük olmalýdýr. Bu ücretin ileride yükselmeyeceði garanti

danýþmanýn yazarý veya her ikisinin de birbirini bilmesi veya tam kör çalýþma

edilmelidir.
5.Sistem ayný zamanda dergiyi yayýnlamak için de kullanýlabilmelidir.
6.AOTT'nin daha önce kullanmakta olduðu sitede bulunan 1988 2002 yýllarýna

olasý seçeneklerdir.
7.Zaman aþýmý uyarýcýlarý: Danýþmanýn öngörülen zamaný aþmasý durumunda
otomatik olarak uyarýlmalarýný saðlar.
8.Yayýnlama: Piyasada bulunan yazýlýmlarýn hemen tümünde yayýnlanmak
üzere onay almýþ makalelerin internet üzerinden sunulmasýný saðlayacak
eklentiler bulunmaktadýr. Makalelerin kabul edilmesi ile doðrudan sistem
tarafýndan yayýnlanmasýna izin veren az sayýda dergi varken henüz mevcut
dergilerin büyük çoðunluðu bir yayýncý kurum tarafýndan yapýlacak
düzenlemelerden sonra makalenin son halini vermektedirler. Makalenin bu son
hali farklý yapýlarda sisteme yüklenerek kullanýcýlara açýlmaktadýr. Derginin
internet sitesinin ÝÜMDS ile ayný sistemde olmasý zorunluluðu yoktur.
9.Atýf takibi ve okurlarý / yazarlarý bilgilendirme: Bazý sistemlerde yayýnlanan
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ait verilerin yeni sisteme aktarýlabilmesi teknik olarak mümkün olmalýdýr.
2002 yýlý baþlarýnda bu koþullarý dikkate alarak yaptýðýmýz inceleme sonucunda,
Türkçe kullanýlmasý koþulunu dikkate almasak bile koþullarýmýzý tam karþýlayan
bir sistem bulamadýðýmýzý gördük.
ÝÜMDS'lerin kullaným ve fiyatlandýrma politikalarý
Belli baþlý ÝÜMDS'ler kendi servis saðlayýcýlarý üzerinden hizmet
vermektedirler. Bu sistemlerde yazýlým satýlmamakta, yalnýzca kullaným kirasý
ödenmektedir. Derginin sisteme ilk kabulü sýrasýnda yapýlan uyarlama iþlemleri
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yükselebilmektedir. Daha sonra genellikle makale baþýna 10 30 USD arasýnda

(www.pkp.ubc.ca/ojs/ ; Public Knowledge Project ve Ýnteraktif A.Þ.)
Kanada'da British Columbia Üniversitesi tarafýndan saðlanan bütçe ile

olduðunu gözlemlediðimiz bir deðerlendirme ücreti talep edilmektedir.

yürütülen bir araþtýrma projesinin ürünü olan bu yazýlým ücretsiz olarak

Revizyon yapýlýp yapýlmamasý ve yapýlan revizyon sayýsý ücrete

daðýtýlmaktadýr. Halen dergimiz AOTT tarafýndan da bu yazýlým

yansýmamaktadýr. Bunlara ek olarak bir yýllýk aidat ödenmesi sözkonusu

kullanýlmaktadýr. OJS'nin dergimizin teknik kurulu ve danýþmanlarý ile

olabilmektedir.

Kanada'daki merkezin yetkililerinin ortak çalýþmasý sonucunda birden fazla
dilde

kullanýlýr

hale

getirilen

sürümü

þu

anda

Piyasadaki yazýlýmlarýn bir kýsmýný satýn alýp kendi sunucumuz üzerinden

http://pkp.ubc.ca/ojs/ojs_download.html adresinden yüklenebilmektedir.

kullanmak mümkünse de bu yolu kullanan bir dergi tespit edemedik. 2003 yýlý

Türkçe yanýnda ayný anda Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyanca, ispanyolca ve

baþýnda yaptýðýmýz araþtýrmalarda paket þeklinde satýlan ve Türkçeleþtirmemize

Portekizce olarak da kullanýlabilmektedir.
Temel fonksiyonlarýn çoðuna sahip olan yazýlýmýn en büyük eksikliði gelen

izin veren bir ÝÜMDS yazýlýmý da bulamadýk.
Halen dergimizin de kullandýðý sistem (OJS) ücretsiz olarak daðýtýlmaya devam
edilmektedir. Bu sistemi kullanabilmek için yazýlýmýn bir servis saðlayýcý
üzerine kurulmasý gerekmektedir. Bu donanýmýn ve internet ulaþýmýnýn ücretsiz
saðlanabilmesi durumunda iþletim masraflarý oldukça düþük tutulabilmektedir.
Mart 2005 itibariyle piyasada bulunan bazý ÝÜMDS yazýlýmlarý
ÝÜMDS'ler Türkçe kullanýmýna göre iki alt grupta incelenecektir:
Türkçe Kullanabilen Sistemler

baþvurularýn PDF formatýna dönüþtürülmemesidir. Bizim kullandýðýmýz
deðiþtirilmiþ þeklinde ise bu eksiklik giderilmiþtir. Sistemin eski sayýlarý online
hale getirmek için yazýlmýþ, XML dosyalarýný dönüþtüren bir alt programý da
bulunmaktadýr.
Mart 2005 itibariyle 33 dergi tarafýndan kullanýlan sistem tüm dünyadaki
kullanýcýlarý tarafýndan gönderilen uyarýlar dikkate alýnarak sürekli
geliþtirilmektedir.
Yalnýzca Ýngilizce Olarak Kullanýlan Sistemler

E-Collittera
(www.e-collittera.com; Pleksus Biliþim Teknolojileri A.Þ.)
Ülkemizdeki ilk ÝÜMDS'dir. Halen 10 dergi bu sistemi kullanmaktadýr.
Sistemin online dergi yayýnlamaya yönelik, 15 dergi tarafýndan kullanýlan bir
modülü de bulunmaktadýr (e-littera). Yazýlým satýlmamakta, belirli bir ücret
karþýlýðýnda internet üzerinden kullanýlabilmektedir. Temel fonksiyonlarýn
tümü bulunmaktadýr. Kullanýmý kolay arayüzlere sahiptir. Uyarý mektuplarý

Manuscript Central
(www.scholarone.com/products_manuscriptcentral.html ; ScholarOne Inc. )
1999'dan beri kullanýmda olan bu yazýlým piyasaya ilk çýkandýr. En yüksek
kullanýcý sayýsýna sahip olan sistemdir (IEE dergileri ve Thieme Yayýncýlýk).
Bench>Press™
(benchpress.highwire.org ; HighWire Press® highwire.stanford.edu)
Stanford Üniversitesi Kütüphanesi'nin bir ürünüdür. Tüm fonksiyonlara

SMS ile de gönderilebilmektedir.
Yalnýzca Türkçe arayüzü vardýr, yabancý dillerde kullanýlan ekraný yoktur.

Halen 53 dergi tarafýndan kullanýlmaktadýr. Ürünün sahibi olan HighWire

Open Journal System

Yayýnevi yalnýzca týp alanýnda 256 derginin online sitesini de idare etmektedir.
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sahiptir. Bu yazýlým da kullaným oranýnda ücretlendirilerek kiralanmaktadýr.
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BioMed Central
(http://www.biomedcentral.com/home/ ; BioMed Central)
Bilgiye serbest ulaþým ilkesini destekleyen kurumlardan birisi olan BioMed
Central'in kurduðu sistemde çok sayýda serbest ulaþýma açýk dergi
yayýnlanmaktadýr. Merkez bu makalelerin telif haklarýna sahip deðildir, telif
haklarýnýn yazarda olmasýný desteklemektedir. BioMed Central'in bünyesinde
bulunan makale kabul ve deðerlendirme sisteminde 130 dergi yer almaktadýr.
EdiKitSM
(http://www.bepress.com/ ; The Berkeley Electronic Press (bepress))
Berkeley Üniversitesi'ne ait bu yazýlým deðerlendirme aþamasýndan yayýnlama
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Elsevier firmasýnýn hem online hem de offline gelen makaleleri takip etmek için
kullandýðý E-Journal Publishing System'in bir parçasýný oluþturmaktadýr. Dýþ
kullanýcýlara kapalýdýr. Yazarlar makalelerini yayýnlanana kadar bu sistemden
takip edebilmektedirler.
Editorial Express®
(http://gemini.econ.umd.edu/e-editor/ )
2002 yýlýnda yazýlmýþ. Ücretlendirme konusunda çok iddialýlar. 28 dergi
kullanýyor. 6 ay ücretsiz deneme süresi, 1000 USD yýllýk ödeme ve daha ucuz bir
sistem çýktýðýnda ayný fiyata inme garantisi veriyorlar.

eserler de (tezler, toplantýlarýn tam metinleri gibi) bu sistemde

Editorial Office System
(http://www.fontismedia.com/media/works/index_en.html ; FontisMedia SA,

yayýnlanabilmektedir. Önemli bir diðer özelliði de daha önce basýlmýþ olan

Ýsviçre)

sayýlarýn online sisteme dönüþümünün sistem tarafýndan kabul edilebilmesidir.

JournalSoft
(http://www.journalsoft.com)
Paket þeklinde satýlan ve kullanýcýlarýn kendi sunucularýna yükledikleri bir

sürecine kadar tüm hizmetleri vermektedir. Makaleler yanýnda diðer bilimsel

CRS (Complex Review System) ve EJPress (ejournalPress Peer Review
System)
(http://www.ejournalpress.com/crsae.shtml ; eJournalPress)
CRS için makale baþýna 25 USD takip ücreti alýnmakta, sisteme giriþ için ek bir

®

yazýlým.

ücret talep edilmemektedir. EJPress için 5000 USD giriþ ücreti de istenmektedir.

Journal Assistant™
(http://www.journalassistant.com/ )

ESPERE: (Electronic Submission and Peer Review)
(www.espere.org ;
2000 yýlýndan beri hizmet veren oldukça eski bir sistemdir.

journalPro
(www.journalpro.com ; Barium Nordic Oy & Cureco Finland Ltd.)

Editorial Manager™
(www.editorialmanager.com ; Aries Systems Corporation)
1990'larýn ilk yarýsýndan hatýrladýðýmýz Knowledge Finder yazýlýmýný üreten
firmanýn diðer bir ürünüdür. Son yýllarda kullanýcý sayýsý en hýzlý artan
sistemlerden birisidir.
EES Elsevier Editorial System
(http://asia.elsevierhealth.com/demo/authorgateway/ees_demo.asp ; Elsevier)
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Rapid Review™
(cpc.cadmus.com/rapidreview/ ; Cadmus Professional Communications)
Manuscript Manager
(www.manuscriptmanager.com)
AllenTrack
(www.allentrack.net ; Allen Press Inc.)
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XpressTrack
(www.xpresstrack.com )

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

Kaynaklar:
http://spo.umdl.umich.edu/monthly/peerreview.html : Bibliography and Summary: Electronic Peer Review
Management. A report prepared by Kam Shapiro for the Scholarly Publishing Office.

ScholarlyExchange
http://www.scholarlyexchange.org/ ; Scholarly Exchange Inc. ve International
Consortium for the Advancement of Academic Publication - )

http://www.soros.org/openaccess/index.shtml : Budapest Open Access Initiative
w w w . l i b r a r y . u n r . e d u / e j o u r n a l s / e d i t o r s . h t m l : To o l s a n d R e s o u r c e s f o r
Online Journal Editing & Publishing: Peer Review and Manuscript Management Systems

Temple Peer Review Manager
(http://peerreview.temple.edu/;Temple Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri
Departmaný)
Sonuç

http://hermia.emeraldinsight.com/vl=7668431/cl=52/fm=html/nw=1/rpsv/cw/mcb/07419058/v19n7/s7003/
p3l : Gerry McKiernan. Web-Based Journal Manuscript Management and Peer-Review Software and Systems
http://www.press.umich.edu/jep/works/PeterHundr.html : John Peters. The Hundred Years War Started
Today: An exploration of electronic peer review.
http://www.cc-ims.net/ModMan/TrackingEval.pdf : Evaluation of identified tracking software. Based on:

Günümüzde piyasada bulunan ÝÜMDS'lerin hemen tümünün gerekli
fonksiyonlarýn tamamýný karþýladýðýný söyleyebiliriz. Ürünler arasýndaki seçim
kullanýlacak dilin tercihi, fiyatlandýrma politikalarýnýn uygunluðu, servis

Specification for a tracking system (28 January 2003)
http://www.espere.org/pdf/lp14_153.pdf : Dee Wood. Online peer review: current options. Learned Publishing
2001; Vol:14 No:2 (April).

saðlayýcýnýn güvenilirliði gibi ikincil parametreler ile yapýlacaktýr. Bir sistemden
diðerine geçiþ sýkýntýlý olacaðý için seçim aþamasýnda özen gösterilmeli,
gereðinde uzun bir deneme sürecinden sonra yazýlým tercihi yapýlmalýdýr.
Son yýllarda baðýmsýz firmalarýn geri planda kaldýðýný ve büyük yayýnevlerinin
kullandýðý veya geliþtirdiði yazýlýmlarýn piyasadaki en büyük sistemler haline
geldiðini gözlemlemekteyiz. Ülkemizde de kýsa süre içinde benzeri geliþmelerin
olacaðýný tahmin edebiliriz.
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