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ELEKTRONÝK DERGÝ KBB-FORUM' UN ÜÇ YILI

Bunlarýn bazýlarý yayýn yaþamlarýna son vermek zorunda kalmýþlar, bazýlarý uzun
yýllar sayýlarýný basamayarak sürekliliklerini yitirmiþlerdir.
Bu dergilerden baþka bazý çeviri dergileri de KBB topluluðuna sunulmuþ ve

Orhan YILMAZ

çeþitli dönemlerde KBB ortamýnda bulunmuþlardýr.
Ülkemizde yayýnlanan tüm KBB dergilerine baktýðýmýzda 2001 yýlýnýn son
günlerinde planlanarak yaþam geçirilen “ KBB-Forum” Elektronik KBB BBC
Özet :

Ülkemizde KBB süreli yayýnlarý az sayýdadýr. Bu dergiler çeþitli

sorunlarla uðraþmaktadýr. Ancak içlerinden biri olan KBB-Forum olumlu
farklýlýklar taþýmaktadýr. Bu derginin geçen üç yýlý retrospektif olarak
deðerlendirilmiþtir. Bu deðerlendirmede derginin çeþitli parametreleri
incelenmiþ ve basýlý dergilerle karþýlaþtýrýlarak elektronik dergi olmanýn

Dergisinin tüm bu dergilerden olumlu yönde farklýlýk gösterdiðini görmekteyiz.
Bu yazýda ülkemizin ilk bilimsel ve tamamen elektronik KBB-BBC dergisi olan
“ KBB-Forum” un geçirdiði üç yýl gözden geçirilecek ve bazý farklýlýklarýndan
söz edilecektir..
Ülkemizde 2001yýlý sonlarýnda 4-5 kadar basýlý KBB dergisi periyodisitelerinde

avantajlarý ve üç yýlýn getirdikleri incelenmiþtir.
Anahtar sözcükler : Bilimsel yayýncýlýk, KBB periyodikleri, KBB-Forum
Dergisi

aksamalar olsa da yayýn yaþamýna devam etmekteydi. Ancak ülkemiz ulusal
süreli yayýncýlýðýný bekleyen birçok sorunla boðuþmakta ve ortamda kalmaya
çalýþmaktaydýlar. Artan ekonomik zorluklar ve maliyet ve gönderim sorunlarý

Ülkemizde Týbbi Periyodiklerin baþlangýçlarý Takvimi Vekayi' ye kadar uzanýr.
Baþlangýçta Genel Týp Dergileri gözlenirken, Saðlýk Biliminin geliþimine paralel
olarak Medikal Periyodikler de geliþerek spesifik Branþ Dergiciliði geliþmeye
baþlamýþtýr.

tüm dergileri etkilemekteydi.
Ýþte tam bu olumsuzluklarýn yaþandýðý bu dönemde Ülkemizde bir ilk yaþandý.
Tamamen elektronik olarak hazýrlanýp okuyucusuna sunulan bir bilimsel dergi
ortaya çýkarýldý. Bu dergi bizim uzmanlýk alanýmýzdan bir dergiydi. KBB-

Kulak Burun Boðaz özelinde de Uzmanlýk dalý Dergiciliði baþlangýcý 1962'lere

FORUM adýndaki bu dergi her aþamasýný sanal ortamda gerçekleþtiriyor ve

uzanmaktadýr. " Türk Otolarengoloji Arþivi "

alanýmýzda ilk Dergi

gönderim ve deðerlendirme aþamalarýndan baþka tüm editöryel iþlemleri de

özelliðindedir. Ülkemizde KBB alanýnda günümüze kadar Türk

burada yapýlýyor ve en kýsa sürede okuyucusuna ulaþýyordu. Sözcüðün tam

Otorinolarengoloji Bülteni, ORL ve Stomatoloji Dergisi, KBB Ýhtisas Dergisi,

anlamýyla “ kaðýtsýz dergi “ olarak deðerlendirilmekteydi. Hale sadece yayýn

KBB ve BBC, KBB Postasý, KBB Klinikleri, Türk ORL Klinikleri, Türkiye

hakký formu imzalý olarak hazýrlanýp dergi adresine gönderilmektedir.

klinikleri-KBB, Otoskop gibi dergiler basýlmýþtýr.

Editörlüklerini Dr.Ýrfan Yorulmaz ve Dr. Orhan Yýlmaz' ýn, yardýmcý
editörlüklerini de Dr.Levent Özlüoðlu ve Dr.Onur Çelik'in yaptýklarý derginin

Doç.Dr. Orhan YILMAZ - KBB-Forum Dergisi Editörü - ANKARA orhan@kbb-bbc.org
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yýlý ocak ayý olarak 74 deðerlendirici-danýþma kurulu ve 34 onur kurulu üyesi

Yayýmlanan yazýlarýn 45' i Üniversite KBB kliniklerinden, 23'ü Eðitim

bulunmaktadýr. Künyesinde “KBB-Forum'un danýþma kurulu üyeliði dinamik

hastaneleri KBB kliniklerinden gelirken sadece birisi devlet hastanesinden

bir yapýya sahiptir. Aktif bilgisayar ve internet kullanýcýsý olan, KBB-Forum

gönderilmiþtir. Bu yazýlarýn 28'i Ankara, 9' u Sivas, 7'si Konya, 5'i Ýstanbul ve

Tartýþma Listesi'nde aktivite göstermiþ, makale deðerlendirme trafiðini internet

Zonguldak' tan gönderilmiþ iken 2' þer yazý Afyon, Aydýn, Ýzmir ve Van dan birer

üzerinden gerçekleþtirebilecek ve bilimsel yazý danýþmanlýðý iþlevini "kanýta

yazý ise Mersin, Karabük, Denizli, Tokat, Kocaeli, Maraþ ve Malatya'dan

dayalý týp" prensipleri çerçevesinde yürütecek üniversite doçenti veya profesörü

gönderilmiþti.

ünvanýna sahip tüm akademisyenler, editor@KBB-Forum.net adresine
isteklerini ilettikten ve editörler kurulu tarafýndan onaylandýktan sonra danýþma
kurulu üyesi olabilirler” þeklinde bir yazý yer almaktadýr. Yayýn kurulu üyelikleri
de bu cümleden olarak 62 den 74 sayýsýna ulaþmýþtýr.
Danýþma kurulu üyeleri, hakemli dergi olma özelliðini ön planda tutmak isteyen
dergi için gelen her yazýya en az 2-3 deðerlendirici olmak üzere tüm yazýlarý
elektronik ortamda deðerlendirmektedirler. Tüm düzeltme ve deðiþim istekleri
elektronik ortamda gerçekleþerek son þeklini almaktadýr. 69 yazýnýn
yayýmlanabildiði dönemde 18 yazý ise reddedilmiþtir.

Yayýmlanan yazýlarda görsel materyel olarak toplam 210 resim-þekil
kullanýlmýþken toplam 88 adette tablo yer almaktadýr. Ortalama olarak yazý
baþýna 3.04 resim-þekil ve 1.28

tablo bulunmaktadýr. Ancak burada KBB-

Forum'un en özgün özelliði olan multimedya özelliði olarak toplam 8 adet video
görüntüsü de yer almaktadýr.
Yayýmlanan yazýlarda kaynak gösterimi konusunda ise þu sonuçlar ortaya
çýkmýþtýr: Kaynak sayýsý ortalamasý toplamda 18.47 iken, araþtýrma yazýlarýnda
19.02, olgu sunumlarýnda 13.42 ve derlemlerde 55 olarak bulunmuþtur. Tüm
kaynaklarýn % 12 sinin ilk ismi Türk isimli olarak gözlenirken, kaynaklarýn

KBB-Forum elektronik KBB-BBC dergisinde geçen üç yýl içinde toplam 69 yazý

sadece % 6.19' u Türk Dergisi olarak bulunmuþtur. Kaynaklarýn % 7' si kitap (

yayýmlanmýþtýr. Bu yayýnlarýn 40'ý araþtýrma yazýsý, 26 sý olgu sunumu ve 3' ü ise

Türk ve yabancý ) referansý þeklindedir.

derleme niteliðindedir.

Kaynaklarýn veriliþinin KBB-Forum'da önemli farký multimedya

Yayýmlanan tüm yazýlarda yazar ismi sayýsý ortalamasý 4.18 olarak bulunmuþtur.

olanaklarýndan yararlanarak Pubmed numaralarý verilerek yazýnýn sonunda

Bu sayý ortalamalarý araþtýrmalarda 4.35, olgu sunumlarýnda 4.19 ve

linklerinin de yer alabilmesidir. Geliþen elektronik yayýncýlýk ve dergilerin

derlemelerde ise 2 olarak gerçekleþmiþtir.
Yayýmlanan bu yazýlarýn 29'u multidisipliner çalýþmalar iken 5 'i de çok merkezli

önemli bir kýsmýnýn çevrim içi

kaynaklarýn % 83' ünün linki bulunmakta veya bir baþka deyiþle tüm kaynaklarýn

çalýþmalardýr.

% 83 ünün özetine danýþman da okuyucu da ulaþabilmektedir.

Yayýmlanan 69 yazýnýn 10' u ana metin Ýngilizce olarak yazýlmýþtýr. KBB-Forum'

KBB-Forum ilk yýlý sonunda yapýlan deðerlendirme sonrasý ULAKBÝM Türk

u diðer dergilerden ayýran önemli özellik olan yorum özelliði ise 8 yazý için

Týp Dizini' ne alýnmýþtýr.

versiyonlarýnýn oluþu nedeniyle tüm

kullanýlmýþtýr.
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TARTIÞMA :

Yazýlarýn deðerlendirme süreleri basýlý dergilere göre çok belirgin olarak kýsa

2005 yýlýnýn bu ilk günlerinde KBB basýlý dergiciliðine genel olarak bakýlacak

sürelerdir.
Ancak KBB-Forum' u diðer basýlý dergilerden ayýran ve üstün kýlan baþlýca

olursa yaþamýna son vermemiþ tüm dergilerin yayýn aralýklarýna uyamadýklarý

özellikler þu þekilde sýralanabilir :

gözlenmektedir. Bazý dergilerin iki yýlý aþan süredir basýlamadýklarý gözlenirken
en profesyonel olarak hazýrlandýðýný bildiðimiz derginin bile 5-6 ay gecikerek

·Dergi kesinlikle zamanýnda okuyucusuna ulaþabiliyor, herhangi gecikme veya

basýldýðýný görmekteyiz. Geçen yýllarda en sevindirici olayý yaþadýðýmýz ve

çoklu basým olmuyor.

Ýndeks Medikus'a dahil edilen ilk KBB dergisi olan “ KBB Ýhtisas” dergisinin de

·Okuyucu her zaman ve yerde makaleye ulaþabiliyor.

bir yýlý aþkýn süredir basýlamayarak bu konuda sýkýntýlý dönemden geçtiðini
görüyoruz.

·Yazar kolayca ve masrafsýz gönderebildiði gibi, yazýsýnýn konumunu sürekli
izleyebiliyor.

Ýþte bu ortamda 2002 yýlýnýn ilk günlerinde yayýmlanmaya baþlayan KBB-Forum
çaðýn iletiþimi Ýnterneti kullanarak KBB-BBC ortamýnda farklý bir bilimsel

·Danýþman yazýyý kolaylýkla deðerlendirebiliyor. Kaynaklara ulaþým çok kolay

dergi olmayý amaçlamýþtýr. Multimedya olanaklarýný kullanarak tümüyle sanal

olduðu için kaynaklarýn doðru ve konuyla ilgisi olup olmadýðý kolaylýkla

ortam dergisi olmak ve basýlý olmanýn olumsuz yanlarýndan kurtularak süreli

belirlenebiliyor. Yanlýþ ve uygunsuz kaynak kullanýmý gerçekleþemiyor.

yayýncýlýk yapma amacý içinde üç yýldýr yayýmlanmaktadýr.
KBB-Forum ülkemizde ve KBB topluluðunda bir ilk olmanýn olumlu ve
olumsuz yanlarýný taþýyarak bugünlere ulaþmýþtýr. Ýlk günlerinde hem bazý yazar
ve hem de danýþmanlarýn iþlemleri gerçekleþtirme konusunda aksamalar
yaþamlarýna karþýn artýk bu türde yakýnmalarý yaþamamaktadýr.

·Yazar yararlandýðý kaynaklarýn Pubmed numaralarý istendiði için özellikle son
yýllarýn kaynaklarýný kullanma eðiliminde oluyor.
·
Yazar sayfa sýnýrý olmadýðý için daha fazla görsel malzeme kullanabiliyor. Daha
fazla tablo ve resim yer alýyor ancak en önemlisi hareketli görüntü verilebilmesi.
Video görüntüleri artýk konunun daha ayrýntýlý ve kanýtlý olarak anlatýlmasýna

Yazý ve yazar profili basýlý dergilerden farklý olmamasýna karþýn yazarlarýn

olanak saðlýyor. Ses ve hareketli görüntülerin kullanýmý süreli yayýncýlýkta çok

genellikle bilgisayar ve teknolojiler konusunda aktif kullanýcý olduklarýný

önemli bir avantaj oluþturacak bir durumdur.

söylemek olanaklýdýr. Bu deneyim ve bilgisayar kullanma etkinliðini doðaldýr ki
danýþmanlarýmýz için de söylemek yerinde olacaktýr.

·Dergilerde basýma kadar sadece yazar, editör ve deðerlendirici yazýya katký
yapabiliyorken, KBB-forum'da yazýlara tüm ilgililer ve ilgi duyan hekimler “

Yayýmlanan yazýlar Ankara aðýrlýklý ancak tüm ülke kurumlarýndan gelen yazýlar

yorum “ yolu ile katký yapabilmektedirler. Bu yöntem ülkemiz için yeni olsa da

olarak deðerlendirilebilir. Yazýlarda üniversite klinikleri daha aðýrlýklý olarak

bilimsel geliþim için bu sistemin çok yararlý olacaðý düþüncesindeyiz.

bulunmuþtur.

·Derginin basýlý olmamasý ve her aþamasýnýn elektronik ortamda oluþmasýnýn
ekonomi ve çevre saðlýðý açýsýndan olumlu olduðu da bir baþka gerçektir.

390

391

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

·Daha çok kiþiye ve okuyucuya ulaþmasý ise Editöryel ekibe daha büyük bir
mutluluk vermekte ve baþarý nedeni olmaktadýr.
·Kaynaklarýmýzda ulusal kaynaklarýn her ne kadar diðer KBB dergilerine oranla
daha fazla kullanýlýyor olmasýna karþýn, linklerinin olmayýþý geçici bir eksiklik
olarak düþünülebilir. ULAKBÝM' in çalýþmalarýný yaptýðý “ Ulusal Atýf Dizini”
kullanýma açýlýnca bu eksiðin de giderileceðini düþünüyoruz.
Bu güne gelmemizi saðlayan Editöryel ekipten yayýn kuruluna ve özellikle
danýþman meslektaþlarýmýza ve yazarlarýmýza teþekkür ve minnet borçlu
olduðumuzu düþünüyoruz.
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