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Sonuçlar incelendiðinde, MMJ'ye baþvurularýn süreli yayýmlamayý zorlayacak

Berrak Ç. YEÐEN, Seza ARBAY, Oya GÜRBÜZ, Tolga E. DAÐLI

görülmektedir. Yayýmlanan çalýþmalarýn daha çok klinik bilimlerden

derecede kýsýtlý olduðu, dergiye baþvurularýn yarýsýndan fazlasýnýn kurum
içinden olduðu, daha çok Ýstanbul ve çevresindeki diðer üniversiteler ve eðitim
hastanelerinden olmak üzere kurum dýþýndan da önemli oranda baþvuru olduðu
kaynaklandýðý ve çoðunun araþtýrma makalesi olduðu ortaya konmuþtur. Bu
veriler doðrultusunda, MMJ'nin daha fazla kurum tarafýndan tercih edilmesi ve

Marmara Týp Fakültesi'nin bilimsel yayýn organý olarak yayýn yaþamýna 1988

daha yüksek sayýda baþvuru alabilmesi için tanýtýmýna gereksinim vardýr.

yýlýnda baþlayan Marmara Medical Journal (MMJ; ISSN: 1019-1941) yýlda dört

Derginin dilinin Ýngilizce olmasýnýn, yabancý indekslere kabul edilme þansýný

kez Ýngilizce olarak yayýmlanmaktadýr. Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi

artýracaðý öngörülmekle birlikte, yazarlar tarafýndan tercih edilme oranýný

öðretim üyelerinin yer aldýðý editörler kurulu, yurtiçi ve yurtdýþýndan görev

düþürdüðü de tahmin edilmektedir. Ulusal süreli yayýmcýlýðý desteklemek ve

almýþ hakemlerden görüþ alarak çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ulusal

niteliðini yükseltmek için fakültelerin bireysel giriþimlerinin paylaþýlmasý,

yayýncýlýða ve akademik yükseltilmeye destek saðlayan birçok ulusal yayýn gibi,

akademik yükseltilmelerde ulusal yayýn yapmaya özendirecek ölçütlerin

MMJ'nin sürekliliðinde aksaklýklar olmaktadýr. Bu aksamalarýn nedenlerini

yürürlüðe konmasý ve ulusal etki deðerleri ile atýflar konusunda ortak çalýþmalar

ortaya koymak ve MMJ'nin ulusal yayýnlardaki katkýsýný irdelemek amacýyla,

yapýlmasý gereklidir.

1998-2002 yýllarý arasýnda dergiye yapýlan baþvurular ve yayýmlanan tüm yazýlar
deðerlendirilmiþtir.
Yayýmlanan makalelerde ilk isim olan yazarlarýn % 79.7'si klinik bilimlerden, %
20.3'ü ise temel bilim disiplinlerindendir. Yýlda ortalama 39.8 2.8 baþvuru
olmakta ve baþvurular % 11.0 3.2 oranýnda reddedilmektedir. Yayýmlanan tüm
yazýlarýn ortalama % 57.7 3.8'i Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi'nden, % 20.5
2.0'si diðer týp fakültelerinden, % 10.6

1.5'i Saðlýk Bakanlýðý eðitim

hastanelerinden ve % 4.3 1.0 kadarý da diðer kurumlardan yapýlmýþtýr.
Yayýmlanan yazýlarýn ortalama % 53.5 3.2'si orijinal araþtýrma makalesi, % 38.3
2.9 kadarý olgu sunumu ve % 8.1 2.2'si de derleme türündedir.
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