KAN KAYBEDEN SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ULUSAL
SÜRELÝ YAYINCILIÐIMIZ ve TÜRK TIP DÝZÝNÝ
Orhan YILMAZ
Ülkemizde saðlýk bilimlerinde uluslararasý alanda yapýlan araþtýrmalarýn
yayýnlandýðý süreli yayýnlara “Index Medicus”, “gibi dizinlerden kolaylýkla
ulaþýlabilmesine karþýn, son 10 yýla kadar ulusal düzeyde yapýlan yayýnlara
ulaþmak ise güçtü. Herhangi bir dizinleme sisteminin ülkemizde olmamasý
bilimsel iletiþim açýsýndan da oldukça düþündürücüydü. Bilimsel iletiþimin
dýþýnda, akademik yükseltmelerde önemli bir yere sahip olan akademik dergiler
de yetersiz sayýlmaktaydý.
Saðlýk Bilimleri alanýnda uluslararasý dizinlere kabul edilmiþ birkaç dergi
dýþýnda 150'nin üstünde ulusal derginin

çoðu

kendi dizinlerini

çýkaramamaktaydý. Türk týp dergilerinin abone sayýlarý ne olursa, olsun
periyodik bir dizinleme sistemi içerisinde yer almamalarý nedeniyle, bu
dergilerden yararlaným ve eriþim de son derece sýnýrlý kalmaktaydý. Diðer
taraftan ulusal bir dizin oluþturulmadan baþlatýlan yayýn taramalarý zaman
kaybýna ve araþtýrýcýlarýn birbirinden habersiz olarak benzer araþtýrmalar
yapmalarýna da neden olmaktaydý.
1994 yýlýnda TÜBÝTAK Saðlýk Bilimleri Araþtýrma Grubu bünyesinde, Saðlýk
Bilimleri alanýnda ulusal bir dizinleme sistemini ülkemize kazandýrmak, yurtiçi
yayýn kalitesini yükseltmek, dergilerimizin uluslararasý düzeyde kabul
görmesini saðlamak ve belirlenen kriterlere göre dergileri standardize etmek
için “Türk Týp Dizini” nin

oluþturulmasý amacýyla “ Türk Týp Dizini

Oluþturma Kurulu” çalýþmalarýna baþladý.
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Merkezi (ULAKBÝM) ile birlikte yürüttüðü çalýþmalarýn sonucu 1993, 1994,
1995, 1996 ve 1997 yýlý konu ve yazar dizinleri yayýnlandý. 1998 yýlýndan
baþlayarak ULAKBÝM web sayfalarýnda INTERNET ortamýnda da
araþtýrýcýlarýn kullanýmýna sunuldu. 2001 yýlýndan baþlayarak da makalelerin

- Süreli yayýnlarýn kalitesini arttýrmak ve sürekliliklerini saðlamak.
- Týp veri tabaný uygulamasýnda öncülük yaparak bu konuda danýþmanlýk
hizmetleri sunmak ,
- Bilim dilinin geliþmesine katkýda bulunmak.

önemli bölümünün özet ve tam metinlerine ulaþmak mümkün olmaktadýr.

Süreli Yayýnlarýn Türk Týp Dizinine Alýnma Kriterleri
Süreli yayýnlarý Türk Týp Dizinine alýnma kriterleri az da olsa her yýl geliþen

Türk Týp Dizini Oluþturma kurulunun çalýþmalarý 30 Mart 2001 tarihinde

teknoloji ve iletiþim araçlarý doðrultusunda deðiþen dinamik kararlardýr. Süreç

ULAKBÝM bünyesinde devam etmiþtir.

içinde deðiþimlere uðramaktadýr. Þu anda uygulanan kriterlere:

Türk Týp Dizini Oluþturma Kurulu' nun bugüne kadar yaptýðý çalýþmalardaki

http://www.ulakbim.gov.tr/servisler/uvt/tip/

hedefi; “Index Medicus” benzeri bir dizin oluþturabilmek ve öncelikle dergilerin
þekil ve bir takým olmazsa olmaz kurallar açýsýndan standardizasyonunu

Türk Týp Dizini'nin baþarýsý:
Saðlýk Bilimleri konusunda ulusal bir dizinleme sistemini ülkemize

saðlamak idi. Diðer taraftan Kurulun görevi tüm dergileri dizinlemek deðil,

kazandýrarak yurtiçi yayýn kalitesinin yükseltilmesi ve standardizasyonunu

bazý evrensel kurallar

deðerlendirme yapmaktý. Baþlangýçta

saðlamayý amaçlayan Türk Týp Dizini'nin, saðlýk bilimleri alanýnda önemli bir

hakemli, danýþmanlý olduðu söylenen ya da olduðu sanýlan dergiler dizine

eksikliði giderdiðine inanmaktayýz. Bu zaman süresince, ülkemizde saðlýk

alýnýrken, dizine katýlabilmeye iliþkin ve akademik yeterlilik eþeli oluþturan

bilimleri alanýnda yayýmlanan dergilerin büyük bölümünün belirlenen kurallar

çýta geçen süre içerisinde kademe kademe yükseltilmiþ ve ilk yýllarda dizine

doðrultusunda, uluslararasý standartlarý yakalamýþ olmasý sevindirici bir

alýnan dergilerin bir kýsmý daha sonra kurallara uymadýðý için dizinde yer

geliþmedir. Bunu Ýndex Medicus'ta dizinlenen ulusal dergi sayýsýndaki artýþla

almamýþtýr. Ayrýca, Türk Týp Dizini'ne alýnan dergilerde yayýnlanan makalelerin

görebildiðimiz gibi giderek artan kullaným istatistiklerinden de görmek

akademik yükseltme ve kabullerde önem kazandýðý, YÖK ve üniversitelerde

olanaklýdýr.

çerçevesinde

gündeme gelmiþ olup, gün geçtikçe artan oranda uygulamaya geçilmesi de dikkat
edilmesi gereken olumlu bir geliþme olmuþtur.
Türk Týp Dizininin diðer amaçlarý da þu þekilde sýralanabilir :
- Saðlýk bilimleri alanýnda araþtýrma makalelerinin bibliyografik verilerini
depolayarak onlarý gelecek nesillere aktarmak,
- Saðlýk bilimleri alanýndaki bilim insanlarýna ulusal bilgileri sunarak
çalýþmalarýna destek olmak,
- Araþtýrmalarýn yaygýnlaþmasýný saðlamak,
- Böylece araþtýrma kalitesini arttýrýrken, kaliteli çalýþmalarýn rekabetini de

adresinden ulaþýlabilir.

Dizin, 1993-1997 yýllarýnda 'Türk Týp Dizini' adýyla basýlý olarak yayýmlanmýþ,
1996 yýlýndan itibaren de ULAKBÝM web sayfasý üzerinden elektronik ortamda
taramaya açýlmýþtýr. 2000 yýlýndan itibaren makalelerin Türkçe ve yabancý
dildeki özleri web ortamýna aktarýlmaya baþlanmýþ, 2001 yýlýnýn tamamýna yakýn
kýsmý, 2002 ve 2003 yýlýnýn tamamý özleri ile birlikte veri tabanýnda yerini
almaya devam etmektedir. Ayrýca web sayfasý olan dergilerin að sayfalarýna
verilen linkler ile araþtýrmacýlar dergi sayfalarýndan tam metinlere de eriþim
saðlayabilmektedirler.

saðlamak,

334

335

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

Hedefler:
Türk Týp Dizini çalýþmalarýnda bundan sonrasý için gerçekleþtirilmesi

Saðlýk Bilimlerinde Süreli Yayýncýlýk konusunda bu olumlu geliþmeler olurken,

düþünülen ve istenen hedefler:
- Dergilerin 10 yýllýk süreç içerisindeki fiziksel standartlarýnda göstermiþ olduðu

Uluslar arasý Dizinlerdeki dergilerin öne çýkarýlmasý bu süreçte olumsuz

baþarýyý, makalelerin nitelikleri açýsýndan da yakalamak, tüm dergilerin tam
metinlerine ulaþým saðlayabilmek,
-Saðlýk bilimleri konusunda terminolojide birlik saðlanmasýna katkýda
bulunmak, Türkçe tezarus oluþturabilmek,
- Saðlýk alanýnda uluslararasý eriþilebilen Ulusal kaynaklarýn sayýsýný arttýrarak
Türkiye'nin bilgi düzeyini arttýrmak,
- Çok sayýda kullanýcýya eriþim saðlanmasý, tüm dergilerin elektronik ortamda
ULAKBÝM'e ulaþtýrýlmasý,
-Türk Týp Dizinine giren dergilerin Science Citation Index (SCI) ' deki atýf
sayýlarýnýn arttýrýlmasý
- Türkiye'de e-dergi yayýmcýlýðýnýn özendirilmesi
- Daha kýsa sürede eriþimi saðlayacak teknolojileri ülkemize getirerek verimliliði
ve ulusal düzeyde artýþý saðlamak.
- Yayýn etiðine dolaylý yollardan katký saðlamak
- Veri tabaný iþletmeciliðinde öncülük ve danýþmanlýk yapmak.
- Dünya saðlýk bilimleri enformasyonuna tam bir entegrasyon saðlayarak Türk
Týbbýnýn bilgi birikimini uluslar arasý alana taþýmak.
- Ulusal Etki deðeri ve Atýf sýralamasý oluþturmak,
- Editörlere ve kullanýcýlara yönelik tanýtým ve eðitim toplantýlarý düzenlenmesi
sayýlabilir.
Toplantý olarak önceki yýllarda TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen yayýncýlýk ile
ilgili toplantýlara destek ve etkin katýlým yapýlýrken, Türk Týp Dizini Kurulu
ilkini 2003 yýlýnda gerçekleþtirdiði “ Saðlýk Bilimlerinde Süreli Yayýncýlýk “
Ulusal Sempozyumlarý düzenlemeye baþlamýþtýr. 28 Mayýs 2004 te yine Ankara
TÜBÝTAK Feza Gürsey salonunda Türk Týp Dizini Kurulu'nun 10.yýlý onuruna
yapýlan 2.Ulusal sempozyuma 300 kadar editör, editör yardýmcýsý ve yayýn
kurulu üyesiyle yayýncý katýlmýþtýr. Büyük bir ilgi ile izlenen sempozyumlarýn
gelecek yýllarda deðiþik konu baþlýklarý ile yinelenmesi planlanmaktadýr.
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son yýllarda YÖK yasasýnda yapýlan deðiþikliklerle akademik yükseltmelerde
geliþmelere yol açtýðý ve daha da açacaðý bilinen bir gerçektir. Ulusal süreli
yayýncýlýðý sorunlu yýllar beklemektedir. Yazarlar, araþtýrýcýlar yazýlarýný
bazýlarýnýn kalite ve bilimselliðinden kuþku duyulan yurtdýþý dergilere
göndermekte, ulusal dergilerimiz yazý sýkýntýsý çekmekte ve birçok dergi yayýn
yaþamýna son vermek tehlikesiyle karþý karþýya kalmaktadýr.
“ SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK -2004 “
2.ULUSAL SEMPOZYUMU
Sonuç bildirgesi
1- Akademik yükseltmelerde ticari bir kuruluþ olan SCI (Science Citation
Index)'deki yabancý dergilerin, Üniversitelerarasý Kurulca esas almasý ve ön
plana çýkarmasý nedeniyle, Saðlýk Bilimlerinde Ulusal Yayýncýlýðýmýzý daha zor
günler beklemektedir. Türkiye'de yayýnlanan araþtýrma dergilerimize
gönderilen makale baþvurularý giderek azalmaktadýr.
2- Üniversitelerarasý kurul akademik yükseltme ölçütleri içinde yer alan “
yabancý tarama dizinlerine giren dergiler ” tanýmýna

“yabancý tarama

dizinlerine giren yerli ve yabancý dergiler “ þeklinde farklýlýk getirilmesi bu
dergilerin baþarýlarýnýn deðerlendirilmesi olarak düþünülmelidir.
3- Týp, Diþ hekimliði, Eczacýlýk, Hemþirelik, Hastane yöneticiliði, Týbbi
teknisyenlik gibi Saðlýk Bilimleri alanýndaki ulusal yayýnlarýmýzýn bilimsel ve
akademik ölçütlerle seçilerek dizinlendiði TÜBÝTAK/ ULAKBÝM “Türk Týp
Dizini” 1994'den baþlayarak ciddi bir düzenleme getirmiþtir. Bu nedenle “ Türk
Týp Dizini'ne alýnan “ dergiler, Saðlýk Bakanlýðýnýn 2002 yýlýnda oluþturduðu
Týpta Uzmanlýk Tüzüðünde yer alan yan dal uzmanlýðý baþvurularýnda
belirlenen ölçütler içinde yer aldýðý gibi, Üniversitelerarasý Kurul akademik
yükseltmeler yönergesinde de ayrýcalýklý olarak yer almalýdýr.
4- Üniversitelerimizin akademik yükseltme ölçütlerinde “ Türk Týp Dizini ne
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alýnma “ mutlaka ayrýcalýklý olarak puanlanmalýdýr. Ayrýca, hiç zaman
kaybetmeden “ulusal bir atýf dizinlemesi” de gerçekleþtirilmelidir. Ancak esas
olanýn atýf sayýsýndan çok gerçek anlamda keþif, buluþ ve yenilikler getiren
bilimsel gözlem ve araþtýrmalarýn Türkiye içinde yapýlmasýdýr.
5- Ulusal Süreli Yayýnlarýmýzda bir ulusun düþüncelerini gerçek anlamda
yansýtan, yaþayan Türkçe' mizin kullanýlmasýna özen gösterilmelidir. Saðlýk
bilimlerinde kullanýlan dil halktan kopuk ve anlaþýlmaz olmamalýdýr.
6- Ulusal Saðlýk bilimlerinin bilimsel toplantýlarýnda Türkiye Bilimler
Akademisinin (TUBA) ve deðiþik üniversiteler gibi çok sayýda bilimsel
araþtýrma kuruluþunun öncülük ettiði gibi Türkçe'nin kullanýlmasý ve
terminolojik birlik saðlanmasý yönünde çaba gösterilmelidir.
7- Ülkemizde yabancý dilde basýlan süreli yayýnlarýmýzda Türkçe'ye öz olarak da
olsa yer verilmelidir.
8- Ülkemizde adlarý var olan ancak denetim ve yaptýrýmlarý konusunda
çalýþmalarýný bilemediðimiz; “ etik kurullar” ýn uygulamalarýný tarafsýz ve
ödünsüz yapmalarý ve tüm akademik kurullarda ve süreli yayýnlarda
etkinliklerini göstermeleri saðlanmalýdýr.
9- Ulusal süreli yayýnlarýmýzda Dünya Saðlýk Editörleri Birliðinin önerdiði “
Biyomedikal dergilere gönderilecek yazýlarda uyulmasý gereken kurallar “ göz
önünde bulundurulmalýdýr. (Http://www.icmje.org )
10- Çaðdaþ bilgi teknolojileri editörlük ve dergi iþlemlerinde kullanýlmalý ve
okuyucusuna ulaþmasýnda da ek olarak ULAKBÝM að hizmetlerinden
yararlanýlmalýdýr.
11- Sempozyum çalýþmalarý doðrultusunda katýlýmcýlara eðitsel ve bilimsel
oturumlarýn gerçekleþtirilmesi öngörülmektedir.
Kaynaklar:
1-National Library of Medicine web: http://www.nlm.nih.gov
2-ULAKBIM web: http://www.ulakbim.gov.tr
3-Saðlýk Bilimlerinde Süreli Yayýncýlýk. Ed Yýlmaz O, TÜBÝTAK matbaasý. 2003. Ankara.
4-Saðlýk Bilimlerinde Süreli Yayýncýlýk-2004. Ed Yýlmaz O, TÜBITAK matbaasý. 2004. Ankara.
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