ULUSAL SÜRELÝ YAYINLARIMIZA ELEÞTÝREL
BAKIÞ
Yeþim Gökçe KUTSAL, Nurten KORKMAZ

GÝRÝÞ
Saðlýk sorunlarýnýn çözümüne yönelik klinik araþtýrmalarý “iyi, güvenilir ve
nitelikli” kýlan baþlýca özellikler; doðru ve bilimsel ilkeler doðrultusunda
hareket etmek, yeterli eðitim, bilgi ve beceri ile donanmýþ olmak, organizasyona
önem vermek ve iletiþimi saðlamaktýr.
Akademik ve mesleki yaþamda iletiþimin temel taþlarýný oluþturan süreli
bilimsel yayýnlar, araþtýrmalarýn sonuçlarýnýn, birikimlerin ve denetimlerin
paylaþýlmasýnda en önemli rolü üstlenmekte ve adeta bir forum ortamý
yaratmaktadýrlar.
Bilim literatürü 1665 yýlýnda Ýngiltere'de “Philosophical Transactions of the
Royal Society of London” ve Fransa'da “Journal des Scavans” ile baþlamýþ ve
sayýsý giderek artan süreli yayýnlar ile bugüne gelinmiþtir.

Prof. Dr.Yeþim Gökçe KUTSAL, Dr.Nurten KORKMAZ
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Ülkemizde akademik ve mesleki çalýþmalarýnýn yaný sýra süreli bilimsel

araþtýrma görevlisi idi. Çalýþtýklarý kurum açýsýndan incelendiðinde %65.7'si

yayýnlara da emek vererek ulusal saðlýk ortamýna katký sunmayý ilke edinen

üniversitede, %31.4'ü eðitim hastanesinde, %2.9'u özel bir kurumda çalýþýrken

özverili meslektaþlarýmýzýn çabalarý ile yayýn hayatýna devam eden dergilerin

hizmet hastanesinde çalýþan hiç katýlýmcý bulunmamaktaydý.

standardýnýn yükseltilmesi, okunulurluðunun artýrýlmasý ve düzenli
yayýnlanabilirliðinin saðlanmasý noktasýnda farklý nedenlerle sýkýntýlar
yaþanabilmektedir.

Katýlýmcýlarýn %94.3'ü akademik yükseltme ve atamalarda ulusal süreli
yayýnlarýn göz önüne alýnmasýný istemektedir. Ulusal süreli yayýnlar göz önüne
alýnacaksa uluslar arasý/ulusal yayýn oranýnýn 3/ 10

(% 28.6) olmasý

Bu araþtýrma; Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Uzmanlarýnýn bakýþ açýsýndan

önerilmektedir.. Ulusal dergilerin yayýn sürecindeki aksamalarýn nedenlerine

ulusal süreli yayýnlarýmýz ile ilgili olarak yaþanan sorunlarýn belirlenmesi ve bu

bakýldýðýnda; % 77.2 ile danýþmanlýk sisteminin yavaþ iþlediði en sýk neden

görüþler doðrultusunda gerçekleþtirilecek uygulamalar ve düzenlemeler ile

olarak belirtilirken, % 48.7 ile kayýt sisteminin yetersizliði, % 48.5 ile bilimsel

dergilerin kalitesinin ve okunulurluðunun artýrýlmasýna katký sunulmasý

danýþmanlý dergilerin maddi destek bulamadýðý, %37.1 ile makale gönderimi

düþüncesinden hareketle kurgulanmýþtýr.

için ulusal dergilerin tercih edilmediði belirtilmektedir.%80 katýlýmcý dergilere

MATERYAL METOD
Çalýþma, Türkiye Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon mektup listesine gönderilen
toplam 20 soru içeren anketin gönüllü hekim katýlýmcýlar tarafýndan
doldurulmasý ile gerçekleþtirildi. Ankette katýlýmcýlarýn yaþý, ünvaný, halen
çalýþmakta olduðu kurum soruldu.Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon uzmanlýk dalý
perspektifinden, akademik yükseltmelerde ulusal süreli yayýnlar, ulusal
dergilerin yayýn sürecindeki aksamalar, danýþmanlýk sistemi, editörlük görevi,
ulusal yayýnlardaki eksiklik ve/veya yetersizlikler göz önüne alýnarak çeþitli
sorular yöneltildi.

gönderilen tüm makalelerin danýþmana gönderilmesinden yanadýr..
Danýþmanlarýn belirlenmesinde (% 62.8) unvan ve ( %62.8) editöre/yayýn
kuruluna yakýnlýk en sýk aranan kriter iken olarak görülmektedir. %42.8
oranýnda konu ile ilgili klinik/lab/cerrahi deneyim-birikim ve yine %42.8
oranýnda popülarite/karizma danýþman belirlemede göz önüne alýnan ikinci en
sýk nedenler olarak belirtilmiþtir. Yaþ ise en az aranan kriter olarak
belirtilmiþtir(%2.9). Katýlýmcýlarýn % 97.1'i iki danýþmanýn çeliþen raporlarý
karþýsýnda

tavrýn üçüncü bir danýþmana gönderilmesi þeklinde olmasý

gerektiðini belirtmiþlerdir. %94.3 oranýndaki katýlýmcý danýþmanlara standart
deðerlendirme formu gönderilmesini önermiþ ve % 48.6 katýlýmcý danýþman

Toplam 35 katýlýmcýnýn gönderdiði yanýtlar Statistical Package for the Social

isimlerinin her sayýda yayýnlanmasýný uygun görürken % 14.3 katýlýmcý yýlýn

Sciences SPSS 10 .0 ile istatistiksel olarak analiz edildi.

son sayýsýnda toplu olarak yayýnlanmasýný tercih etmiþtir.

BULGULAR

Katýlýmcýlarýn %85.7’si editörlerin müdahale/düzeltme yetkisi olduðunu ifade

Çalýþmaya yaþ ortalamasý 39.8 ± 7 yýl (27-54) olan 8 erkek, 27 bayan toplam 35
kiþi katýldý. Katýlýmcýlarýn % 22.9'u profesör veya klinik þefi, %37,2'si doçent veya
þef yardýmcýsý, %22.9'u yardýmcý doçent veya baþasistan, %11.4'ü uzman %5.7'si
340

etmektedir. Dergi editörünün müdahale edebileceði konular sorulduðunda;
katýlýmcýlarýn %68.5'i dilbilgisi/imla hatalarý olabileceðini belirtirken, %57.1'i
makalenin þekli formatý, % 48.5'i dili, %42.8'i bilimsel içeriði olarak tercihlerini
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açýklamýþlardýr. Dergilerin fiziksel özelliklerinden % 60 oy oraný ile dergiyi
yayýnlayan kuruluþ sorumlu tutulurken, %45.7 ile editör,

%37.1 ile de

Tablo 1: Ulusal dergilerde spesifik danýþmanlarýn gerekli olup olmama
durumlarý

yayýnevi/matbaa sorumlu tutulmuþtur. Katýlýmcýlarýn %68'i yazarlardan
kaynaklanan yazým hatalarýnýn yazara geri gönderilerek düzeltilmesini uygun
görürken, % 25.7'si danýþmanýn düzeltmesini, %22.8 ise editör/yayýn kurulu
üyelerinin düzeltmesini uygun görmüþtür.
Ulusal süreli yayýnlardaki en büyük eksiklik/yetersizlik % 65.7 oraný ile
yayýndaki orjinallik olarak belirtilirken, % 45.7 ile bilimsel içerik, % 40 ile
metodoloji, %17.1 ile yazým dili olarak belirtilmiþtir ( Þekil 1). Davetsiz
derlemeler için ise; %54.3 oranýnda yayýnlanmasýn denilirken, %45.7 oranýnda
yayýnlansýn denilmiþtir. % 60 katýlýmcý ulusal dergilerde yabancý dil
danýþmanýnýn olmasý zorunlu derken, % 57.1 katýlýmcý etik danýþmanýnýn, %71.4
katýlýmcý ise biyoistatistik danýþmanýnýn

olmasýný zorunlu gördüklerini

bildirmiþlerdir (Tablo 1).

TARTIÞMA VE SONUÇ
Bilimsel süreli yayýnlar bilim insanlarýnýn çalýþmalarýný aktardýklarý , çalýþma
yöntemlerinin tam açýklýðý ile belirterek yinelenebilir veya doruluðu
denetlenebilir konumda sunduklarý iletiþim araçlarýdýr. Ulusal

süreli

yayýnlarýmýzýn , tüm dünyada olduðu gibi ,belirli dönemlerde geliþmeyi
gözlemek ve eksiklikleri ve / veya yetersizlikleri fark etmek için kendi
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kendilerini deðerlendiren çalýþmalar yapmasý gerekmektedir. Bu çalýþmada da
Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon hekimlerinin ulusal süreli yayýnlarýmýza yönelik
eleþtirileri irdelenmiþtir.

20

Araþtýrmada dikkat çeken noktalarýn baþýnda; katýlýmcýlarýn %94.3'ünün
akademik yükseltme ve atamalarda ulusal süreli yayýnlarýn göz önüne alýnmasýný
istemesi gelmektedir.Bu durum; ulusal süreli yayýnlarýmýza daha fazla özen

10

göstermenin geçerli bir gerekçesi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ulusal
Sýklýk

dergilerin yayýn sürecinde aksaklýklar oluþmaktadýr ve bunlarýn en önemlisi
0

danýþmanlýk sisteminin yavaþ iþlemesidir. Bilimsel literatürün danýþmanlar
Meteoloji

Bilimsel
Ýçerik

Yazým dili

Orjinallik

olmadan daha iyi iþlediðini ifade eden otörler de mevcuttur ve bu yol ile
bilgilerin ve düþüncelerin gecikme olmadan ilerleyeceðini ve paylaþýlacaðýný
savunmaktadýrlar, fakat bu çalýþmadan çýkan sonuçlar da, günümüzde hemen
tüm dergilerde uygulanmakta ve geçerliliði artýk tartýþýlmamakta olan;

Þeki 1: Ulusal yayýnlardaki en büyük eksiklikler / yetersizlikler
342
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danýþmanlýk sisteminin süreli yayýnlar için vazgeçilmez olduðu düþüncesini

kiþilik özelliklerine sahip olmalarýdýr. Eðer dergiyi yayýnlamayý üstlenen editör

desteklemektedir. Geçerliliði kabul edilmekle birlikte; danýþmanlýk sistemine

ve yardýmcýlarý yaptýklarý iþten zevk almýyor ve her yeni sayýyý bir öncekinden

yönelik eleþtiriler bulunmaktadýr Danýþman seçiminde unvan ve editöre/yayýn

daha iyi bir düzeye çýkarmayý hedeflemiyorlar ise, yayýnevi yetkilileri kaliteli

kuruluna yakýnlýktan daha farklý kriterlerin de göz önünde bulundurulmasý

bilimsel süreli yayýnlarýn týp ortamýna olasý katkýlarýnýn bilincinde deðil ise;

gerektiði görüþü hakimdir. Danýþmanlar, konunun uzmaný olan, halen aktif

okuyucu kitlesinin ilgisi giderek azalacaktýr.

olarak araþtýrmalar yapan ve araþtýrmacýlýðýn sorunlarýna hakim, zamanlamaya
dikkat ve özen gösteren deneyimli kiþiler arasýndan seçilmelidir. Danýþmanlara
standart bir deðerlendirme formu gönderilmesi de hemen hemen herkesin
hemfikir olduðu bir konudur.
Ulusal süreli yayýnlardaki yetersizlikler/eksiklikler incelendiðinde en büyük
eksikliðin yayýnýn orjinalliði olduðu görülmektedir. Daha sonraki sýrada
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artmasýna neden olacaktýr. Biyoistatistik , etik ve dil danýþmanýnýn da süreli bir

*TEÞEKKÜR
FTR-Türk Yahoogroups yolu ile çalýþmamýza katký sunan tüm meslektaþlarýmýza teþekkürü bir borç biliriz.

bilimsel yayýnýn kalitesini artýrmada önemli faktörler olduðu göz önüne
alýnmalýdýr.
Dergilerin bilimsel içeriði yanýnda fiziksel özelliklerine gösterilen özen de
önemli bir kriter olarak vurgulanmaktadýr.Bu süreçte yayýncýnýn yanýnda
editörler kurulu üyeleri de birer araþtýrmacý ve okuyucu olarak katkýlarýný
esirgememelidirler.Göz ardý edilmemesi gereken bir baþka konu da
okuyuculardan ve genç meslektaþlardan gelen deðerli eleþtiri ve önerilerdir.
Bilindiði gibi ciddi ve güvenilir nitelikteki süreli yayýnlarýn bilimsel arenada var
olabilmeleri için gerekli ön koþullar; okunuluyor olmalarý, içerdikleri bilgilerin
kullanýlýyor ve makalelerine de atýfta bulunuluyor olmasýdýr.
Okunulurluðunu artýrmanýn temel koþulu; editörün, yayýn kurulu üyelerinin ve
yayýnevi sorumlularýnýn istekli, meraklý, iyimser ve geliþmeye, ilerlemeye yatkýn
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