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ÖZETÇE
Bilimsel araştõrmalarõn çoğalmasõ ile

birlikte, istenen makalelere tam olarak
ulaşmak, bilişim teknolojisinin yardõmõ
olmaksõzõn imkansõz hale gelmiştir.
Uluslararasõ alanda buna çözüm
bulunmakla birlikte, ülkemizde yayõmla-
nan ve uluslararasõ indekse girmeyen
dergilere ulaşõlmasõ sorunu yõllardõr tam
olarak çözümlenememiştir. Bunun en
büyük nedeni, tüm dergilerin tek elden
incelenerek bir veritabanõna aktarõlmasõ-
nõn büyük emek, işgücü ve kaynak
gerektirmesidir.

Tõp Bilişimi Derneği olarak dünyada en
yaygõn kullanõlan sistem olan PubMed'i
inceledik. Bu sistemde temel mekanizma-
nõn makalelere ait bilgilerin yayõncõ
tarafõndan standart bir XML formatõnda
hazõrlanarak National Library of Medicine,
PubMed merkezine gönderilmesi olduğu-
nu gördük. Gönderilen hazõr bilgilerin
veritabanõna aktarõlmasõ harcanan emeği
en aza indirmekteydi. Bunun üzerine
PubMed sistemini temel alan bir XML
şablonu hazõrladõk. Bu şablonla
hazõrlanmõş XML dokümanlarõnõ PHP
yardõmõ ile "parse" ederek veri tabanõna
işleyen bir pilot site oluşturduk
(http://www.turkmia.org/utd/). Oluşturdu-
ğumuz pilot sitede hazõrlanmõş bir XML
dokümanõnõn standartlara uygun olup
olmadõğõnõn da sõnanmasõ mümkündür.

Bu sistemin geliştirilmesi için
veritabanõnda yer almanõn dergiler
açõsõndan çekici hale getirilmesi için yeni
önerilere, maddi destek ve yayõncõlarla
iletişimimize gerek vardõr.

Anahtar kelimeler: Makale, Ulusal,
XML, PHP, veritabanı, web

Giriş
Bilimsel araştõrmalarõn çoğalmasõ ile

birlikte, istenen makalelere tam olarak
ulaşmak, bilişim teknolojisinin yardõmõ
olmaksõzõn imkansõz hale gelmiştir. Yõlda bir
milyon kadar bilimsel makale yayõnlanmak-
tadõr ve uluslararasõ indekslere giren
makalelere yer veren veritabanlarõ hazõrlan-
maktadõr.

Science Citation Index
Uluslararasõ indekslerin en önemlisi

Institute of Scientific Information tarafõndan
hazõrlanan �Science Citation Index�tir. Bu
indekste 3500 dergi, bu indeksin
genişletilmiş hali olan �Expanded Science
Citation Index�te ise 5700 dergi
bulunmaktadõr1. �Science Citation index�e
alõnacak dergilerin neler olduğuna karar
verirken incelenen kriterler şunlardõr2;

•  Derginin basõm tarihinde gecikmeler
olmamasõ
•  Makalede uygun başlõk, anahtar
kelimeler, özetçe, yazar adresi, referans-
larõn belirtilmesi gibi temel özelliklere
dikkat edilmesi
•  Makalede İngilizce başlõk, özetçe ve
anahtar kelimeler bulunmasõ
•  Makalelerin basõmõna hakem değer-
lendirmesi yardõmõ ile karar verilmesi
•  Derginin içeriğinin araştõrmada
öncelik taşõyan alanlarda olmasõ
•  Derginin yazarlarõnõn ve referans
gösterilen kişilerin değişik ülkelerden
olmasõ
•  Atõf (citation) verileri

�Science Citation Index� elektronik
dergileri de indekse alabilmektedir.

�Science Citation Index�te Türkiye�de
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basõlan dergi yoktur. �Expanded Science
Citation Index�te ise üç dergi vardõr. Bunlar,
Turkish Journal of Chemistry, Turkish
Journal of Pediatrics ve Turkish Journal of
Veterinary & Animal Sciences�tõr.

Medline
Biyomedikal alanda en çok bilinen ve

kullanõlan indeksi �Index Medicus� adõ
altõnda Amerikan Ulusal Tõp Kütüphanesi
(NLM, National Library of Medicine)
sunmaktadõr. Bunun on-line veritabanõ haline
dönüştürülmüş şekline �Medline�
denmektedir. PubMed isimli web servisinde
�Medline�a giren dergiler yanõsõra bazõ
biyomedikal dõşõ dergiler ve tam metin
ulaşõm hakkõ veren, NLM onayõndan geçmiş
dergiler vardõr3. �Medline�da yaklaşõk 4500
dergi vardõr4.

�Medline�a alõnacak dergiler için aranan
kriterler şunlardõr;

•  İçerik ve kapsam: Derginin içeriğinin
biyomedikal ağõrlõklõ olmasõ.
•  İçeriğin niteliği: İçeriğin değeri,
önemi, orijinalliği, alanõna katkõsõ.
•  Editörlüğün niteliği: Objektiflik,
saygõnlõk, içeriğin nitelikli olmasõ,
tarafsõz hakem değerlendirmesi, etik
ilkelere uyma, yazarlarõn finans
kaynaklarõ ile sorunu olmadõğõna ilişkin
kanõt aranmasõ, düzeltmelerin zamanõnda
yayõnlanmasõ, yorum ve karşõ görüşlere
açõk olma. Sponsorluk ve reklam
ilişkilerinin dergi içeriğini etkilemesine
izin verilmemelidir.
•  Baskõ niteliği
•  Hedef kitle: �Medline� ve �Index
Medicus� birincil olarak sağlõk
çalõşanlarõna yöneliktir.
•  İçerik tipi: Aşağõdaki tiplerden bir
veya birkaçõnõ içeren dergiler alõnõr;
-Orijinal araştõrma raporlarõ
-Analiz ve tartõşma içeren orijinal klinik
gözlemler
-Sağlõk uygulamalarõ veya biyomedikal
bilimlerin felsefi, etik, sosyal yönlerinin
analizi
-�Review�ler
-İstatistiksel değerlendirmeler

-Yöntem veya işlemlerin değerlendiril-
mesi
-Tartõşma bölümü içeren olgu sunularõ
•  İngilizce dõşõndaki dillerde yayõnlanan
dergilerde bu kriterlere ek olarak İngiliz-
ce özetçe bulunmasõ göz önüne alõnõr.

Türkiye�den ancak bir dergi (Turkish
Journal of Pediatrics) bu dizine
girebilmektedir.

Türkiye�nin durumu
Sözü edilen dizinlerde Türkiye�den çok az

sayõda dergi girmesi, ülkemiz adõna üzücü bir
durumdur. Oysa TÜBİTAK, uzmanlõk
dernekleri, Üniversiteler ve özel yayõnevleri
tarafõndan çok sayõda, bazõlarõ gerçekten
nitelikli olan dergiler basõlmakta ve bunlar
bilim dünyasõna yeterli katkõyõ sağlayama-
maktadõr.

Dergilerin indekslere girmesi için gerekli
koşullardan en önemlileri derginin düzenli
yayõnlanmasõ, yazõlarõn tarafsõz hakemlerce
değerlendirilmesi, derginin formatõnõn
uluslararasõ kurallara uygunluğu ve makale
niteliğidir. İlk üç kritere uyan dergiler
olmakla birlikte içerik konusunda sõkõntõlar
vardõr. Bu durumun da nedeni var olan
durumun oluşturduğu kõsõr döngüdür.
Öğretim üyelerinin akademik yükseltmeleri
için uygulanan puanlama sisteminde
uluslararasõ indekslere giren yayõnlar daha
yüksek puan almakta, bundan dolayõ kaliteli
yayõnlarõn yabancõ dergilere gönderilmesi
tercih edilmektedir. Türkiye�den gönderilen
ve 2000 yõlõnda �Science Citation Index�e
giren dergilerde yayõnlanan yaklaşõk 6000
makale vardõr. Diğer yandan yerli dergiler
indekslere girmediği için atõf alma şansõ çok
azdõr, yerli dergilere atõf yapõlmak
istendiğinde de bu kaynaklara erişmek için
yeterli tarama araçlarõ yoktur, bu da impakt
faktörünün düşük olmasõna yol açmakta,
derginin uluslararasõ indekse girmesi daha da
zorlaşmaktadõr.

Bu kõsõrdöngüden çõkmak için yapõlmasõ
gereken temel işlerden birisi bu yurtiçinde
yayõnlanan kaliteli dergilerdeki makaleleri
kapsayan bir veritabanõ oluşturulmasõdõr. Bu
veritabanõ, en azõndan yerli bilim insanlarõnõn
ülkemizde yayõnlanan makaleleri takip etme
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ve gereğinde referans gösterme olanağõna
kavuşmasõnõ sağlayacaktõr.

Böyle bir veritabanõnõn bilimsel kalitesi
yüksek, fakat yerel sorunlara ilişkin olduğu
için (Tüberküloz gibi hastalõklar, Türkiye�nin
sağlõk sistemine özgü sorunlarõ) uluslararasõ
dergilere giremeyen makaleleri de içermesi
çok önemlidir. Bunlar kimi zaman
Türkiye�de yaşayan sağlõk çalõşanlarõ için
uluslararasõ dizinlere giren dergilerde
yayõnlanan makalelerden daha önemlidir.

Türk Tõp Dizini
Ülkemizde yayõmlanan ve uluslararasõ

indekse girmeyen dergilere ulaşõlmasõ sorunu
yõllardõr tam olarak çözümlenememiştir. Bu
konuda en önemli çalõşmalar ULAKBİM
(Ulusal Akademik Bilgi İşlem Merkezi)
tarafõndan yapõlmõştõr ve Türk Tõp Dizini adõ
altõnda 1996 yõlõndan bu yana Türk Tõp
Dizini Komisyonu'nun belirlemiş olduğu
kriterlere uygun olan dergilerin indekslemesi
yapõlmaktadõr. Bu kriterler şunlardõr5:

•  Dergiler periyodik olarak düzenli
şekilde yayõmlanmalõdõr. Dergilerin her
sayõsõ, yayõmlanmasõ gereken tarihten
itibaren en geç altõ ay içerisinde
TÜBİTAK ULAKBİM (YÖK Binasõ)
Türk Tõp Dizini Komisyonu Bilkent-
Ankara adresine ulaştõrõlmalõdõr.
•  Dergilerde kesinlikle hakem
değerlendirme sistemi bulunmalõ ve bu
değerlendirmeler en az 5 yõl süreyle saklõ
tutulmalõdõr. Komisyon, ilgili yõl içinde
dergilerden rastgele seçtiği bir veya
birkaç makalenin hakem raporlarõnõ
denetleyebilecektir.
•  Dergilerde araştõrma yazõlarõ ağõrlõklõ
olmalõdõr. Derleme yazõlarõndan oluşan
veya derleme ve olgu sunularõnõn
toplamõ, araştõrma makalelerinden fazla
olan dergiler dizine alõnmayacaktõr.
•  Makaleler İngilizce özet ve başlõk
içermelidir.
•  Makalelerde "İndex Medicus:
Medical Subject Headings" standartlarõna
uygun İngilizce anahtar sözcükler
bulunmalõdõr.
•  Dergiler her yayõn yõlõ sonunda kendi

yõllõk dizinlerini (konu ve yazar dizini
olarak) çõkartmalõdõr.
•  Kültür Bakanlõğõ'ndan dergi için
sürekliliği belgeleyen ISSN numarasõ
alõnmalõdõr ve derginin ön kapak
sayfasõnda sağ üst köşede basõlmalõdõr.

Dizine, 1999 yõlõnda 60 dergi, 2000
yõlõnda 33 dergi alõnmõştõr. Türk Tõp Dizini,
önemli bir aşama olmakla birlikte yeterince
verimli çalõşmamaktadõr. Başlõca sorunlar
şunlardõr:

•  Makalelerin dizine alõnmasõnda ciddi
gecikmeler olmaktadõr. Bunun en büyük
nedeni, tüm dergilerin tek elden incelene-
rek bir veritabanõna aktarõlmasõnõn büyük
emek, işgücü ve kaynak gerektirmesidir.
•  Tarama sonucu çõkan yayõnlarõn
özetçelerine ulaşõlamamaktadõr.
•  Bazõ yayõnlara internetten tam metin
ücretsiz ulaşma olanağõ varken, bunun
için gerekli bağlantõ (link) yapõlamamak-
tadõr.
•  Elektronik Tõp Dergileri kapsanma-
maktadõr.
•  Oluşturulan veritabanõ uluslararasõ
standartlarla uyum gösteremeyebilir.

Ulusal Tõp Dizini
Tõp Bilişimi Derneği olarak daha verimli

bir sistem arayõşõna girdik ve dünyada en çok
kullanõlan sistem olan PubMed'i inceledik.
Bu sistemde temel mekanizmanõn makalelere
ait bilgilerin yayõncõ tarafõndan standart bir
XML formatõnda hazõrlanarak National
Library of Medicine, PubMed merkezine
gönderilmesi olduğunu gördük6. Gönderilen
hazõr bilgilerin veritabanõna aktarõlmasõ
harcanan emeği en aza indirmekteydi.

XML nedir?
XML (Extendable Markup Language),

HTML�den esinlenmiş bir dildir. HTML�den
farklõ olarak, yeni ayraçlar (tag) eklenebilir
ve bu ayraçlarõn içinde  içeriğe ait bilgi
verilebilir. Örneğin dosya içinde
<ad>Ahmet</ad> yazõyorsa, kullanõcõ ayraç
içindeki ifadeleri görmez fakat web
sayfasõnda bu verinin içeriğine göre
kullanõlmasõ sağlanabilir.
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Tablo: UTD xml şablonuna uygun dosya örneği.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9" ?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//UTD//DTD Turkmia UTD 1.0//EN"
"http://www.turkmia.org/utd/dtd/turkmia-utd.dtd">
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>Toraks Derneği</PublisherName>
      <JournalTitle>Toraks Dergisi</JournalTitle>
      <Issn>1302-7808</Issn>
      <Volume>1</Volume>
      <Issue>3</Issue>
      <Language>TR</Language>
      <PubDate PubStatus = "ppublish">
        <Year>2000</Year>
        <Month>Ara</Month>
      </PubDate>
    </Journal>
    <ArticleTitle>Tavşanlarda Plevral Sklerozan Ajan Olarak Klaritromisin</ArticleTitle>
    <FirstPage>40</FirstPage>
    <LastPage>43</LastPage>
    <Language>TR</Language>
    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>Birgül</FirstName>
        <LastName>Kõranr</LastName>
        <Affiliation> Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi, Göğüs Hastalõklarõ, Bornova, İzmir. </Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>Hikmet</FirstName>
        <MiddleName>Mustafa</MiddleName>
        <LastName>Özhan</LastName>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>Ali</FirstName>
        <LastName>Veral</LastName>
      </Author>
    </AuthorList>
    <PublicationType>RESEARCH</PublicationType>
    <FullTextUrl>http://www.toraks.org.tr/journal/text.php3?id=93</FullTextUrl>
    <Keywords>rabbit, bleomicine</Keywords>
    <Abstract>
Lokal inflamasyon ve kimyasal flebit klaritromisinin periferik ven yoluyla uygulanmasõnõn
komplikasyonlarõdõr. İlacõn buözelliği plevra boşluğunda benzer etkilere neden olabilir. Bu çalõşmada,
hayvan modelinde plevral sklerozan ajan olarak     klaritromisinin etkinliği ve tolerabilitesi
araştõrõlmõştõr. On adet tavşanõn plevral boşluğuna klaritromisin 15 mg/kg dozunda ve kontrol grubunu
oluşturan diğer 10 tavşana bleomisin 1 mg/kg dozunda verilmiştir. Tüm tavşanlar çalõşmayõ
komplikasyonsuz olarak tamamlamõştõr. Enjeksiyondan 28 gün sonra tavşanlar öldürülmüş ve plevra
boşluğu makroskopik ve mikroskopik olarak incelenmiştir. Makroskopik incelemede, klaritromisin
verilen 10 tavşanõn dördünde birkaç dağõnõk yapõşõklõk ve ikisinde inflamasyon ve fibrin depolanmasõ
bulgularõ gözlenmiştir. Mikroskopik incelemede ise klaritromisin verilen 10 tavşanõn sekizinde visseral
plevrada değişik derecelerde kalõnlaşma ve fibrozis saptanmõştõr. Bleomisin grubunda makroskopik
olarak plevral boşluktaki yapõşõklõklarõn yoğunluğu anlamlõ olarak daha az bulunmuştur (p <0.05). Bu
çalõşmada, klaritromisinin tavşanlarda fibrozis oluşturmada bleomisinden daha etkili ve iyi tolere
edilebilen bir ajan olduğu gösterilmiştir.
    </Abstract>
  </Article>
</ArticleSet>
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Bunun üzerine PubMed sistemini temel
alan bir XML şablonu hazõrladõk7.

Bu şablona uygun olarak hazõrlanmõş bir
makale tablodaki gibi olacaktõr.

Bu şablonla hazõrlanmõş XML
dokümanlarõnõ PHP yardõmõ ile "parse"
ederek veri tabanõna işleyen bir pilot site
oluşturduk; http://www.turkmia.org/utd/.
Oluşturduğumuz pilot sitede hazõrlanmõş bir
XML dokümanõnõn standartlara uygun olup
olmadõğõnõn da sõnanmasõ mümkündür.

Tartõşma
Bu veritabanõnõn getirdiği avantajlar

şunlardõr;
•  Veritabanõna girecek içerik yayõncõ
tarafõndan hazõrlanacağõ için yoğun iş
gücü gereken ve maliyeti yüksek bir
süreç gereksizdir.
•  Özetçe ve tam metine ulaşma olanağõ
vardõr.
•  Esnektir ve modifiye edilebilir
•  Uluslararasõ standartlarla uyumlu
olduğu için gelecekte uluslararasõ
veritabanlarõ ile birleştirilebilir.
•  Elektronik dergiciliğin yapõsõ ile
uyumludur.

Öte yandan bazõ sorunlarõ da vardõr;
•  Maliyeti düşük olmakla birlikte bir
internet sunucusu ve en az bir teknik
elemana gereksinim vardõr.
•  Şimdilik �anahtar kelimeler�
verilmesi şeklinde tasarlanmõştõr, fakat
NLM�nin kullandõğõ MESH (Medical
Subject Headings) terimleri kullanõlmalõ
mõdõr? Bunlar Türkçeye çevrilmeli midir?
Çevirilecekse kim ve nasõl çevirecektir?
•  Ulusal Tõp Dizini, yayõncõlarõn aktif
katõlõmõnõ gerektirmektedir. Bu katõlõm
nasõl sağlanacaktõr?

•  Hangi dergiler dizine girecektir?
Bilindiği gibi, akademik yükseltmelerde

yayõnlarõn puanlandõrõlmasõna gidilmektedir.
Ülkemizdeki tõp dergilerinin belli bir formata
sokulmasõ için bu iyi bir fõrsattõr. Ulakbim,
YÖK ve Tõp Bilişimi Derneği�nin katkõlarõ
ile bir komisyon oluşturulmalõ ve Ulusal Tõp
Dizinine girecek dergilere ilişkin kriterler
elektronik dergiler ve elektronik sürümü olan

dergileri de kapsayacak şekilde yeniden
düzenlenmelidir. PubMed�de de elektronik
olarak tam metine erişim veren dergiler için
kolaylõklar gösterilmektedir. Daha sonra bu
standartlara uyulmasõnõ sağlayabilmek için
akademik puanlandõrma sistemlerinde dizine
giren dergilere ciddi bir ayrõcalõk tanõnmalõ,
bu şekilde diğer dergiler de bu standartlara
uymaya teşvik edilmelidir.

Görüldüğü gibi bu sistemin yürüyebilmesi
için konunun resmi muhataplarõ YÖK ve
ULAKBİM�in katkõda bulunmasõnda büyük
yararlar vardõr.

Ulusal Tõp Dizini�ni kim yönetecektir?
Bunun iki seçeneği vardõr. Birinci

seçenek, ULAKBİM�in Türk Tõp Dizini
deneyimini kullanarak, Tõp Bilişim
Derneği�nin dizinini kendi sistemine
implante etmesidir. Bu durumda Tõp Bilişimi
Derneği ULAKBİM�e gerekli danõşmanlõk
hizmetini verecektir. İkinci seçenek ise Tõp
Bilişimi Derneği�nin sözü edilen resmi
kurumlarla kooperasyon içinde olmasõ, mali
kaynaklar için bir/birkaç sponsor bulmasõ ve
Ulusal Tõp Dizinini şimdiki zeminde
geliştirmesidir. Bu dizinin Türk Tõp
Dizini�nden farkõ elektronik ortama yönelik
çözümler de getirmesi olacak, Türk tõbbõna
hizmet veren iki ayrõ dizin bulunacaktõr.
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http://www.isinet.com/isi/products/citation/sci/index.h
tml
2 The ISI Database: The Journal Selection Process:
http://www.isinet.com/isi/hot/essays/selectionofmateri
alforcoverage/199701.html
3 Fact Sheet; What's the Difference Between
MEDLINE and PubMed?
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.
html
4 Fact Sheet; Journal Selection for Index
Medicus/MEDLINE:
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html
5 Türk Tõp Dizini: http://uvt.ulakbim.gov.tr/cgi-
bin/uvt/uvt.cgi?cwid=2&db=TP96
6 NLM Standard Publisher Data Format:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/spec.
html
7 Tõp Bilişim Derneği Ulusal Tõp Dizini XML
Standartlarõ: http://www.turkmia.org/utd/xml.php
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http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.html
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