TÜRK ÜROLOJÝ DERGÝSÝ: DÜNÜ BUGÜNÜ
YARINI

Murat TUNÇ, Ahmet TEFEKLÝ

Türk Üroloji Dergisi, Türk Üroloji Derneði'nin resmi yayýn organýdýr. Ortalama
yýllýk bütçesi 100 bin YTL'nin üzerinde olan Türk Üroloji Derneði, 1933 yýlýnda
kurulmuþ olup, halen 1069 kayýtlý üyesi bulunmaktadýr. Türk Üroloji Dergisi ise
1975 yýlýnda (Resim-1) yayýn hayatýna baþlamýþtýr ve düzenli olarak üç ayda bir
yayýnlanýp, üyelerinin adreslerine gönderilmektedir.
Günümüze dek toplam 30 cildi basýlan (Resim-2) ve 121. sayýsý baskýya
hazýrlanan dergide, sýrasýyla Dr. Sedat Tellaloðlu, Dr Armaðan Öner, Dr Vural
Solok ve Dr Haluk Ander Editörlük yapmýþ olup, 2000 yýlýndan günümüze Dr
Murat Tunç Editörlük görevini yürütmektedir. Derginin ilk 'Yayýn Kurulu', 1992
yýlýnda, dönemin Editörü Dr Haluk Ander tarafýndan oluþturuldu. Derginin
yeni yapýlanma sürecinde Yayýn Kurulu ve Bölüm Editörlerinde Dr Murat Tunç
baþkanlýðýnda deðiþiklikler ve güncellemeler yapýldý.ürk Üroloji Dergisi'nin ilk
sayýlarýnda basýlan makalelerin önemli bir kýsmýný derlemeler ve olgu sunularý
oluþturmaktaydý.
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Türk Üroloji Derneði'nin iki yýlda bir düzenlenen Ulusal Kongresi

ve bilimsel katkýsý, Yayýn Kurulunun baðýmsýzlýðý, kalitesi, ve baský niteliði ile

kapsamýndaki bildirilerin özetleri de Dergide basýlmaktadýr. Halen Ulakbim'in

ilgili puanlama sonucu, 5 puan üzerinde ortalama 1.5 puan alarak, 'baþarýsýz'

tarama indeksinde olan Türk Üroloji Dergisi'nin her sayýsýnda, yine Ulakbim'in

kabul edilmiþtir. Yapýlan incelemede, Yayýn Kurulu'nun 'uluslar arasý' nitelikte

kriterlerine uygun olarak makalelerin en az %50'si araþtýrma yayýný olmak üzere,

olmasý, dergi kapaðýnda 'Peer-review' olduðuna dair bilgi olmasý, basýlan

14-16 adet araþtýrma yayýný, 3-5 adet olgu sunumu, 1-2 deneysel çalýþma,

yayýnlarýn orijinal ve bilime katký yapacak düzeyde olmalarýna dikkat edilmesi

gereðinde bir veya 2 derleme yayýný basýlmaktadýr.

önerilerin bulunulmuþ, Pubmed veritabanýna girebilmek için, gerekli
düzenlemeler yapýldýktan sonra, tekrar deðerlendirilmek üzere 2-4 yýllýk bir süre

Dergiye gönderilen her makale, Editör ve iki hakem tararýndan incelenmektedir.

verilmiþtir.

Dergiye, 1997-2005 Þubat ayý arasýnda toplam 850 yazý gönderilmiþtir. Bunlarýn,
227'si (%26.7) deðerlendirme sonrasý kabul edilmiþ, 421'i (%49.5) Editör ve

Türk Üroloji Dergisi'nin gelecekteki ana hedefi, derginin bilimsel niteliklerini

Hakemler tarafýndan gerekli görülen düzeltmeler yapýldýktan sonra kabul

yükselterek, 'uluslar arasý atýf indeksine' girebilmektir. Bu sýrada Türkçe'nin

edilmiþ, ve 144'ü (%16.5) deðerlendirme sonucu basýlmaya uygun görülmeyerek

korunmasý ve standardizasyonu da göz ardý edilmeyecektir.

ret edilmiþtir. Yazýlarýn 58'i (%6.8) halen hakemler tarafýndan incelenme
aþamasýndadýr.

Günümüzde, Türk Üroloji Dergisi ne yazýk ki çoðu araþtýrmacýnýn uluslar arasý
dergilerde kabul edilmeyen veya kabul edilmeyecek çalýþmalarýný gönderdiði bir

Türk Üroloji Dergisi'nin 2000 yýlý ve sonraki sayýlarýnda yayýnlanan tüm

dergi konumundadýr. Özellikle, Doçentlik ve Þeflik sýnavlarýnda, az da olsa, bir

makalelerin PDF formatý, Türk Üroloji Derneði'nin web sayfasýnda yer almakta

miktar akademik puan alýp, dosyayý 'þiþkin' göstermek için makale

ve dileyen her okuyucu tarafýndan ulaþýlabilmektedir. Derginin 1975-1999

gönderilmekte, ve ne yazýk ki makale azlýðý nedeniyle kalitesiz çalýþmalar da

yýllarýndaki sayýlarýnda basýlmýþ makalelerin ise özetleri ayný web sayfasýnda yer

basýlmak zorunda kalýnmaktadýr. YÖK, haklý olarak SCI kapsamýnda makaleleri

almaktadýr. Dergi halen Ulakbim tarama indeksinde yer alan tek Türkçe üroloji

göz önüne almakta, ve bu karar Türkçe makalelerin ve Türkçe'nin deðerini daha

dergisi olmasýnýn yaný sýra, British Library ve Elsevier tarafýndan izlenmektedir.

da azaltmaktadýr. Bu aþamalar, Türkçe'nin devre dýþý kalmasýyla

Derginin her sayýsý bu uluslar arasý merkezlere postalanmaktadýr.

sonuçlanabileceði hissini uyandýrmaktadýr.

Türk Üroloji Dergisi'nin, uluslar arasý tarama indekslerine girme yolunda

Türkçe'nin kullanýmý ile ilgili çeliþkiler yaratan durumlar sýklýkla

verdiði en önemli sýnav ise, 2004 yýlýnda 'United States National Library of

yaþanmaktadýr. Gerçek bir örnek verilecek olursa; ' Bilateral staghorn

Medicine (NLM)-Pubmed'nin yaptýðý inceleme olmuþtur. Bu incelemede,

kalküllerde ESWL' adlý makalede, Editör baþlýðý 'Ýki taraflý geyik boynuzu

dergide basýlan makalelerin bilimsel deðeri, doðrululuðu, güncelliði, orjinalliði

böbrek taþlarýnda þok dalga tedavisi' olarak deðiþtirdiðinde, yazarlarýn tepkisi ni
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olmamaktadýr. Oysa, böyle bir durumda yazarlarýn ya teþekkür etmesi, ya da izni

hakemlere ulaþtýrýlmasý, düzeltmelerin yazarlara geri verilmesi kapsamýnda,

olmadan yapýlan deðiþiklik için itiraz etmesi gerekirdi. Bu durumlarda hiç tepki

internet üzerinden hizmet veren uluslar arasý þirketlerle de yakýn iliþkiler

alýnmamasý, Türkçe'ye ve dergiye olan ilgisizliðin en önemli göstergesi olarak ön

kurulmakta, gerekli alt yapý çalýþmalarý yapýlmaktadýr.

plana çýkmaktadýr.
Özetlenecek olursa, 30 yýldýr basým yaþamýnda olan, Türk ürologlarýnýn en fazla
Türk Üroloji Dergisi, Türkçe'nin kullanýmý ve standardizasyonu ile ilgili TUBA

faydalandýðý Türkçe üroloji dergisi olma özelliðini sürdüren Türk Üroloji

ile ortak çalýþmalara devam etmekte, diðer yandan ise, ULAKBÝM ve NLM'nin

Dergisi'nde, dergiye daha nitelikli araþtýrmalarýn gönderilmesi, ve bunlarýn

kriterleri doðrultusunda yeni yapýlanmaya gitmektedir. Bu kapsamda, Bölüm

uluslar arasý atýf indekslerine girmesi hedeflenmekte, bu kapsamda Türkçe'nin

Editörleri ve yeni Yayýn Kurulunun oluþturulmasýnýn yanýnda, dergiye daha

standardizasyonuna da önem verilmektedir.

nitelikli araþtýrma makalelerinin gönderilmesini teþvik etmek planlanmaktadýr.
Türkçe'nin kullanýmýnda gösterilecek özenin yanýnda, yazarlara Ýngilizce özete

Kaynaklar

de büyük dikkat verilmesi önerilmektedir. Her sayýda, yayýnlanacak

Resim 1: Türk Üroloji Dergisinin 1975'de yayýnlanan ilk sayýsý.

makalelerden 6'sý seçilerek bunlardan 'Sürekli Týp Eðitimi' için soru

Resim 2: Türk Üroloji Dergisinin son baskýlardan birinin kapaðý:

hazýrlanmasý düþünülmektedir.

Resim 3: Türk Üroloji Dergisinin ilk sayýlarýnda bazý makale baþlýklarý:
Resim 1:

Türk Üroloji Dergisinde, ULAKBÝM kriterleri acýsýndan uygun görülemeyecek
tek nokta ise, Yayýn Kurulunun önemle üzerinde durduðu, makalelerin Ýngilizce
Resim 3:

Özet bölümünün yeterince anlaþýlýr tarzda uzun olmasýna özen gösterilmesidir.
Genelde, Türkçe Özetten daha uzun olmasý istenen Ýngilizce Özetin,
yurtdýþýndan gelen makale taleplerini karþýlamasý, yabancýlarýn en azýndan
Ýngilizce Özeti okuyarak çalýþma hakkýnda bilgi edinmesidir.
Dergide, 2006 yýlý itibariyle, tanýnmýþ Uluslararasý Yayýn Kurulu olan, Ýngilizce
makale yayýnlanan 'International Section' bölümünün oluþturulmasý
hedeflenmektedir.
Bunlarýn yanýnda, dergiye yollanan araþtýrmalarýn, gönderilmesi, incelenmesi,
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