Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):49-50
© TAHUD 2013

Baﬂmakale | Editorial
doi:10.2399/tahd.13.00049

Yazarl›k
Authorship
Okay Baﬂak1

Yeni bir say›da yine birlikteyiz. Bu say›da da sizlerle
paylaﬂacak çok ﬂeyimiz var. Sizlere verece¤imiz güzel haberlerle baﬂlamak istiyorum.
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi’nin (TAHD) bilinirli¤ini ve okunurlu¤unu art›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Bunun en temel yollar›ndan biri, ulusal ve uluslararas› endekslerce taranmakt›r. TAHD bugün için Türkiye At›f Dizini (Turkish Citation Index), Google Akademik (Scholar), Index Copernicus ve EBSCOHost endekslerince taranmaktad›r.
2004-2006 y›llar› aras›nda tarand›¤› Türk T›p Dizini’nde
yeniden yer alma süreci ise sona yaklaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r.
Öte yandan uluslararas› aç›l›mlar›m›z sürmektedir. Hemen her say›m›zda uluslararas› aile hekimli¤i toplulu¤unun
önde gelen isimlerinden, alanlar›yla ilgili durum raporlar›
yay›nlamaktay›z. Bu say›m›zda, aile hekimli¤inde hasta
merkezli klinik uygulaman›n kuramc›lar›ndan Moira Stewart’› sizlerle buluﬂturuyoruz. Biliyorsunuz Moira Stewart,
geçen say›m›zda bir yaz›s›n› yay›mlad›¤›m›z Tom Freeman
ile birlikte, McWhinney ekibinin önemli üyelerinden biridir. Geçti¤imiz y›l Aile Hekimli¤i Akademisi Derne¤i taraf›ndan yap›lan Aile Hekimli¤i Araﬂt›rma Günlerine konuk
konuﬂmac› olarak kat›lm›ﬂ ve hasta merkezli klinik yöntem
konusundaki güncel çal›ﬂmalar›n› bizlerle paylaﬂm›ﬂt›.
Moira Stewart’›n bu toplant›da yapt›¤› konuﬂman›n ayr›nt›l› raporunu bu say›m›zda okuyabilirsiniz.
ﬁimdi çok önemli iki ad›m daha at›yoruz. WONCA
Avrupa’n›n bilimsel yay›n organ› olan The European Journal of General Practice (EJGP), SCI-expanded kapsam›nda taranan uluslararas› sayg›n bir dergidir. TAHUD
ve EJGP yay›nc› kuruluﬂu Informa Healthcare aras›nda
var›lan bir anlaﬂma ile EJGP’de yay›nlanan makaleler, geçici bir süre okurlar›m›z›n ve TAHUD üyelerinin kullan›m›na aç›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Ön denemesi baﬂlayan bu
uygulama, yine anlaﬂma sa¤lanmas› durumunda kal›c› hale gelecektir. Sizlerin ilgisi ve kullan›m› bu sürecin olumlu
geliﬂmesinde belirleyici olacakt›r. TAHUD üyelik izlem
sistemi TÜATS üzerinden bilgilerini güncelleyen tüm
Dernek üyeleri, Dernek web sitesi üzerinden bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilecektir.
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‹kinci önemli geliﬂme ise, EJGP ile TAHD aras›nda yap›lan ortak yay›n anlaﬂmas›d›r. Geçti¤imiz haftalarda imzalanan bu anlaﬂmaya göre, Dergimizde yay›nlanan baz› makalelerin eﬂ zamanl› olarak EJGP’de de yay›nlanmas› sa¤lanacakt›r. Böylece TAHD okurlar› ve TAHUD üyeleri
EJGP dergisine ulaﬂabilecek ve yazarlar›m›z, bir SCI-expanded dergisinde makalelerini yay›nlatma f›rsat› bulacaklard›r. Bunun Dergimiz için, uluslararas› alanda tan›nma,
at›f alma ve SCI kapsam›nda taranma sürecinde önemli bir
ad›m oldu¤unu düﬂünüyoruz. Konuyla ilgili ayr›nt›l› haberi
“Aile Hekimli¤inden Haberler” bölümünde bulabilirsiniz.
Ülkemizde aile hekimli¤inin akademik geliﬂimine koﬂut
olarak, üniversitelerde ve e¤itim birimlerindeki akademik
aile hekimlerinin bilimsel araﬂt›rmalar› giderek artmaktad›r. Öte yandan sahada çal›ﬂan uygulay›c› aile hekimlerinin
araﬂt›rma etkinliklerinin de artt›¤›n› görmekteyiz. Giderek
daha çok aile hekimi bilimsel çal›ﬂmalar yapmakta ve ulusal
ve uluslararas› düzeydeki bilimsel etkinliklere kat›lmaktad›rlar. Bunun do¤al sonucu olarak, sahadaki araﬂt›rmac›lardan Dergimize gelen ve yay›nlanan yaz›lar da artmaktad›r.
Bildi¤iniz üzere, Aile Hekimli¤i Araﬂt›rma Günlerinde
sunulan bilimsel çal›ﬂmalar›n özetleri, ciddi bir de¤erlendirme ve geliﬂtirme sürecinin ard›ndan Dergimizde yay›nlanmaktad›r. Dergi ﬂimdi de, TAHUD Ulusal Aile Hekimli¤i Kongresinde sunulan bildirilerin özetlerini yay›nlamaya haz›rlanmaktad›r. ‹lk olarak, 12. Ulusal Kongrede sunulacak bildirilerden, Kongre Bilimsel Kurulunca belirlenecek bir k›sm› gelecek say›m›zda yay›nlanacakt›r.
Bilimsel t›p dergilerinin sahada çal›ﬂan uygulay›c› hekimleri destekleme görevleri vard›r. Toplumun ve bireylerin
gereksinimleri ve sa¤l›k hizmet talepleri zamanla de¤iﬂim
gösterebilir. Bu nedenle aile hekimleri t›bbi bilgi ve becerilerini, bilgiyi kullanma tarzlar›n› geliﬂtirmek durumundad›rlar. Dolay›s›yla araﬂt›rmac›lar ve yazarlar, hekimlerin bilimsel ve klinik bilgiyi kullanma biçimlerindeki yeni e¤ilimleri
dikkate almal›d›rlar. Bu da sahadan araﬂt›rmac›lar›n ç›kmas›,
araﬂt›rma ekiplerine kat›lmas› ve uygulay›c› hekimlerin bilimsel çal›ﬂma tarzlar›n› geliﬂtirmesi ile en iyi sa¤lanabilir.
TAHD, aile hekimli¤i uygulamas›ndaki araﬂt›rmac› hekimlerimize özel ilgi göstermekte ve onlar›n yazarl›k giri-
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ﬂimlerine ve süreçlerine mentörlük yapmaktad›r. Genç
araﬂt›rmac›lara bilimsel makalelerini yap›land›rmalar› konusunda yard›mc› olmaktad›r. Bunun gerçekleﬂmesinde
editoryal ekibe büyük iﬂ düﬂmektedir. Bunun bilincinde
olarak, editoryal de¤erlendirme sürecini yeniden yap›land›rd›k. Editoryal de¤erlendirme sürecinde, hakem de¤erlendirmeleri de dikkate al›narak titiz bir çal›ﬂma sürdürülmektedir. Yazarlarla editörler aras›nda yaﬂanan canl›, heyecanl› ve verimli bir süreçle makale kalitesinin yükseltilmesi sa¤lanmaktad›r. Görüldü¤ü gibi, Editörler Kurulu
olarak ilk hedefimiz yazarl›k süreci olmuﬂtur.
Ülkemizde aile hekimli¤i araﬂt›rmas› son y›llarda iyi bir
geliﬂme göstermiﬂtir. Aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itimi
programlar›m›z, asistanlar›m›z›n araﬂt›rma becerilerinin
geliﬂtirilmesine ve araﬂt›r›c› uzmanlar yetiﬂtirilmesine büyük önem vermektedirler. Nitekim bir t›p dal› müfredat
oluﬂturma ve standartlar belirleme komisyonu, en iyi araﬂt›rma e¤itimi verilen üç t›p disiplininden biri olarak aile
hekimli¤ini örnek göstermiﬂtir.
Tüm bu geliﬂmelere karﬂ›n, Dergimize gönderilen yaz›larda baz› temel eksiklikler ve yanl›ﬂlar görmekteyiz. En
s›k gördüklerimize burada k›saca de¤inmek istiyorum:
1. Bilimsel bir makalenin baﬂl›¤›, okuyucular›n ilk de¤erlendirdikleri ve ilgi gösterdikleri bölümdür. Baﬂl›k bir
anlamda makalenin içeri¤i hakk›nda k›sa ve do¤ru bir
izlenim vermelidir. Oysa baﬂl›klar büyük ölçüde genel
ifadeler ﬂeklinde oluﬂturulmaktad›r. “… ‹ncelenmesi”,
“… de¤erlendirilmesi”, “… araﬂt›r›lmas›” gibi ifadeler
yeterince tan›mlay›c› olmamaktad›r. “… aras›ndaki iliﬂki”, “… s›kl›¤›”, “… etkenler” gibi araﬂt›rman›n temel
hipotezini sorgulayan tan›mlamalar daha özgündür.
2. Çal›ﬂma hipotezi ve amac› iyi tan›mlanmamaktad›r.
Amac›n gerekçelendirilmesinin yap›ld›¤› giriﬂ bölümlerinin kurgusu genellikle da¤›n›k olmaktad›r. Bu bölümde yaz›lanlar ile çal›ﬂman›n amac› aras›ndaki iliﬂki
genellikle zay›ft›r. Çal›ﬂma konusu, bu konunun niçin
seçildi¤i, konunun bilinen ve (iyi) bilinmeyen yönleri,
araﬂt›rmac›n›n bunlar›n hangisiyle ilgilendi¤i, alan›ndaki bilgi birikimine yeni olarak ne katmay› hedefledi¤i, ilgili hipotezleri ve amac›, birbiriyle iliﬂkili olarak ve
bir ak›ﬂ içinde aç›kça tan›mlanmal›d›r.
3. Yöntem bölümünde en s›k görülen eksiklik, çal›ﬂman›n
evreninin ve örnekleme yönteminin yeterince aç›klanmamas›d›r. Araﬂt›rmadan elde edilen sonuçlar›n genellenmesi aç›s›ndan bu ikisi çok önemlidir.
4. Tart›ﬂma bölümünde s›kl›kla, çal›ﬂman›n bulgular› yeniden ifade edilmekte ve yaln›zca sonuçlar›n literatürde yer alan di¤er çal›ﬂma sonuçlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lmas›
yap›lmaktad›r. Oysa elde edilen bulgular›n ne anlama
geldi¤i üzerine yorumlar yapmak da gerekir.
5. Tart›ﬂman›n, çal›ﬂmadan ç›kan sonuçlar›n özetlendi¤i
son k›sm›, s›kl›kla en yanl›ﬂ kurgulanan bölümdür. Çal›ﬂman›n özgün sonuçlar›na ya hiç de¤inilmemektedir
ya da çoklukla literatürde yer alan, konuyla ilgili genel
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bilgiler ve tavsiyeler verilmektedir. Oysa bu bölümde
yazarlar, kendi araﬂt›rmalar›ndan elde ettikleri ve okurlar›n ilgisini çekecek en önemli sonuçlar› k›saca özetlemelidirler. Yan›tlanmam›ﬂ sorular kald›ysa, bunlara yönelik öneriler ayr›ca yer alabilir.
Yazarl›k, bilimsel bir eylem ve önemli bir iﬂlevdir. Yazar, yapt›¤› araﬂt›rma ve yay›nlatt›¤› araﬂt›rma raporuyla
çok ciddi sorumluluklar üstlenmektedir. Bu süreçte baz›
temel etik koﬂullar›n yerine getirilmesi de gerekmektedir.
“Yazar” genellikle, yay›nlanan çal›ﬂmaya önemli entelektüel katk›s› olan kiﬂidir. Çal›ﬂman›n en az›ndan bir bileﬂeninde sorumluluk alm›ﬂ olmal›, di¤er bileﬂenlerden kimlerin sorumlu oldu¤unu tan›mlayabilmeli ve di¤er yazarlar›n
katk›s› ve yeterli¤i konusunda emin olmal›d›r. Giderek daha çok bilimsel dergi, yazarlar listesindeki kiﬂilerin çal›ﬂmaya katk›s› konusunda okuyucular›n bilgilendirilmesini
istemektedir. Dolay›s›yla yaln›zca çal›ﬂman›n bütününden
sorumlu yazar›n tan›mlanmas› de¤il ki bu genellikle birinci yazar olmaktad›r, tüm yazarlar›n katk›lar›n›n tan›mlanmas› bir yay›n politikas› haline gelmektedir.
Uluslararas› T›p Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE),
yazarl›k için aﬂa¤›daki ölçütleri önermiﬂtir:[1,2]
1. Yazar, çal›ﬂma fikrinin oluﬂmas›na ve tasar›m›na, verilerin iﬂlenmesine ya da analiz ve yorumlanmas›na
önemli katk›larda bulunmuﬂ olmal›d›r.
2. Makalenin yaz›m›na ya da entelektüel içeri¤inin eleﬂtirel olarak gözden geçirilmesine katk› vermelidir.
3. Yay›nlanacak son metne onay vermelidir.
Komite ayr›ca, araﬂt›rma için gerekli fonlar›n bulunmas›, ham verilerin toplanmas› ya da araﬂt›rma grubunun
genel süpervizyonu/dan›ﬂmanl›k gibi durumlar›n tek baﬂ›na, yazarl›k durumu oluﬂturmayaca¤›n› da vurgulamaktad›r. Çok merkezli çal›ﬂmalarda, yazarl›k araﬂt›rma grubuna atfedildi¤inde, grupta belirtilen tüm yazarlar yukar›daki ölçütleri karﬂ›lamak durumundad›r. Grup, yay›n için
makaleyi göndermeden önce yazarlar›n durumlar›na iliﬂkin ortak karar vermelidir. Sorumlu yazar, yazarlar›n varl›¤›n› ve s›ras›n› aç›klayabilmelidir. Yazarl›k konusunda karar vermek ya da yazarl›k konusundaki anlaﬂmazl›klarda
hakemlik yapmak editörlerin görevi de¤ildir.
Yukar›daki yazarl›k ölçütlerini karﬂ›lamayan, ancak teknik yard›m, yaz› deste¤i, finansal ya da materyal deste¤i sa¤lama gibi çal›ﬂmaya katk›s› bulunan di¤er kiﬂiler, “aç›klamalar” ya da “teﬂekkür” bölümünde ayr›ca listelenmelidir.
Dergimiz bu genel kurallara uyma konusunda titizlik
göstermektedir.
Sonraki say›m›zda buluﬂmak dile¤iyle…
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