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I. Ulusal T›bbi Bilgi Yönetimi ve
Teknolojileri Sempozyumundan
‹zlenimler
I. Ulusal T›bbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, Üniversite ve Araflt›rma Kütüphanecileri Derne¤i (ÜNAK) taraf›ndan 19-20 Eylül 2002’de ‹stanbulda
düzenlendi. Sempozyumda öncelikle ülkemizde yay›nlanan bilimsel içerikli t›p dergilerinin genel istatistik bilgilerine yer verildi.Daha sonra söz alan konuflmac›lar
t›p dergilerinin ulusal ve uluslararas› indekslenme sorunlar›na ve dergilerimizin editörlük sorunlar›na de¤indiler. Önemli oldu¤unu düflündü¤üm baz› konular› ana hatlar›yla sunuyorum.

Türkiyede Yay›nlanan T›p Dergileri
Ülkemizde ilk t›bbi dergi 1849 y›l›nda Vekay-i T›bbiye
ad›yla yay›nlanm›fl olup en uzun ömürlü dergi “Gülhane T›p Dergisi‘ dir.fiinasi Özsoylu, 1991 y›l›nda yapt›¤›
araflt›rmada 116 t›p dergisinin yay›nland›¤›n›, Rag›p
Kayar 1994 y›l›nda yapt›¤› araflt›rmada Son 65 y›lda,
443 t›p dergisinin yay›nland›¤›n›, 187’sinin çal›flman›n
yap›ld›¤› y›llarda yay›n hayat›na devam etti¤ini, 199194 y›llar› aras›nda 71 derginin yay›n hayat›na girdi¤ini
belirtmifltir.
ÜNAK araflt›rmalar› sonucunda toplam ülkemizde t›p
alan›nda yay›n yapan 438 dergi belirlendi. Bu dergilerden 292’sinin aktif olarak (2000 y›l› ve sonras› sonras›) yay›na hayat›na devam etti¤i belirlendi. 146 derginin ise yay›n hayat›na devam edip etmedi¤i belirlenemedi.2002 y›l› verilerine göre tüm dünyada Index
Medicus / Medline’da 3800,Excerpta Medica / Embase’de ise 4300 derginin indekslendi¤i belirlenmifltir.Araflt›rma neticesinde yay›nlanan ülkemizde yay›nlanan t›p dergilerinin
- Say›sal olarak fazlal›¤›,
- Bibliyografik denetime uygun yap› tafl›mad›klar›,
- Konular aras›nda Genel T›p’›n a¤›rl›kl› oldu¤u ve
- Dergilerin s›k ad de¤ifltirdikleri saptanm›flt›r.
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Hakemli Yay›nc›l›k ve Editörlük Sorunlar›
T›p dergilerinde editörlük sorunlar› üzerine söz alan
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuas›
(TARCM) editörü Prof.Dr.Mois Bahar dinleyicileri bir t›p
dergisinin yönetim ve iflleyifl bak›m›ndan nas›l olmas› gerekti¤i ve bu sistem içerisinde editör ve hakemlerin konum ve sorumlulu¤u üzerine bilgilendirdi.
Dergi Kadrosu
- Editör
- Yard›mc› Editörler
- Editör Yard›mc›lar›
- Yay›n Kurulu
- Hakemler
- Teknik Kadro
Bilimsel Yaz› Tipleri
- Rasgele Prospektif/Retrospektif Çal›flmalar
- Klinik Çal›flmalar
- Deneysel Çal›flmalar
- Olgu Sunumlar›
- Derlemeler
- Editöryel Derlemeler
- Sistematik Derlemeler
- Editöre Mektuplar
Bilimsel Yaz›n›n Ön Tetkiki
- Yay›n ifllemlerine girifl kriterleri
- Konu/Dergi iliflkisi
- Yazar da¤›l›m›/onay
- Yerel etik kurul raporu
- ‹çerik tetkiki
- Ön de¤erlendirme
- Yaz›m kurallar›na uygunluk
- Bilimsel özellikler
- Yaz› dili
- Bölümlerin da¤›l›m›
Editörün Sorumluluklar› ve Özellikleri
- Editör somut bilgilere de¤er vermelidir.
- Tarafs›zl›k ilkesine ba¤l› olmal›d›r.
- Her aflamada dürüstlü¤ü incelemelidir.
- Afl›r›ya kaçmamal›d›r.
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- E¤itici olmal›d›r.
- Yazarlara yard›mc› olmal›d›r.
- Haks›z durumlar› saptamal›d›r.
- Yanl›fllardan uzak kalmal›d›r.
- Dergisini korumal›d›r.
‹deal Hakem Kimdir ?
- Yaz›n›n konusuna yazar› kadar bilgili olmal›,
- Objektif karar verebilecek etik kaliteye sahip olmal›,
- Yaz›n›n de¤erlendirilmesinde bilimsel amaç ve kaideleri bilmeli,
- Bütün bu kurallar› uygulayabilecek kararl›l›¤› gösterebilmelidir.
Hakem Özellikleri
- Hakem görevin alg›lanmas›nda e¤itici yönü de¤erlendirmelidir.
- Profesyonelli¤ine katk›/zarar yönünü de¤erlendirmelidir.
- Hakemlik için zaman ay›r›p ay›ramayaca¤›n› tesbit
etmeli, ay›ram›yorsa kesinlikle yapmamal›d›r.
- Makaleyi kritik bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmelidir.
- Yaz› de¤erlendirmesi için verdi¤i süre konusunda sözünü tutabilmelidir.
- De¤erlendirme için gönderilen yaz›y› kaybetmemelidir.
- Hakem yaz›n›n kalitesini belirleyen konusunda eksper kifli olmal›d›r.
- Yaz› hakk›nda sadece görüflünü belirtmeli “yay›nlanabilir-yay›nlanamaz” fleklinde de¤erlendirme yapmamal›d›r.
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- Hakem editörün konsültan›d›r.
Eti¤e Ayk›r› Davran›fllar
- Uydurma (Fabrication)
- Çarp›tma (Falcification)
- Afl›rma (Plagiarism)
- Kopyalama/Tekrar (Duplication)
- Dilimleme (Least Publishable Units)
- Yazarlar›n say›s›,s›ralamas› ve katk›s›n›n olup olmamas›
- Sahibinin fark›nda olmadan yaz› haline getirilen tezler.

Sonuç
Medikal yay›nc›l›k ülkemizde organize olamam›fl da¤›n›k bir yap›dad›r.Dergilerin çok büyük bir bölümünün
yay›nlan›p yay›nlanmad›¤›,hangi periyodlarda yay›nland›¤›, tirajlar›n›n kaç oldu¤u, editör ve yaz›iflleri bölümlerinin kimlerden olufltu¤u gibi önemli bilgilere
ulafl›lamamaktad›r.
I. Ulusal T›bbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu bu sorunlara çözüm bulunmas› için bir bafllang›ç ve
f›rsatt›r. Gelecekte kurulabilecek olan bir birlik veya dernek ülkemiz t›bb›n›n gelifliminde önemli bir kurum olan
bilimsel yay›nlar›n daha düzenli takibini ve denetimini
sa¤lamada önemli bir ifllev sa¤layacakt›r.

‹brahim Kara

