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Book Review
On Publishing Periodicals in Health Sciences-2008. A collection of symposium papers
that was held on 21-22 November 2008 mainly dealing with issues on national science
policy, impact factors of scientific journal and indexes.

21-22 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen
toplantıda sunulan bildirileri içeren ve editörlüğü Doç. Dr. Orhan Yılmaz tarafından
yapılan yayın, bu alandaki literatüre önemli katkı sağlayacak niteliktedir. Açılış
konferansları, sunular, paneller, sözel sunular, basılı sunular gibi etkinlikleri içeren
toplantıda ele alınan konular beş başlık altında toplanmıştır. Bunlar;
◊

Ulusal Bilim Politikaları

◊

Kurgudan Yayına Bilimsel Araştırma

◊

Ulusal Etki Değeri ve Atıf Sıralaması

◊

Türk Tıp Dizini

◊

Uluslararası Dizinler’dir.

Süreli yayıncılık ağırlıklı olmakla birlikte bilim ile ilgili çeşitli konuların ele alındığı
toplantıda hakkında bilgi verilen Türk Tıp Dizini girişiminin dikkate değer önem taşıdığı
söylenebilir. Orhan Yılmaz ve Aytaç Yıldızeli tarafından sunulan bildiride Türk Tıp
Dizini çalışmasının Türk Tıp Veri Tabanının çekirdeğini oluşturduğu, böylece kaynak
kaybının ve bilgi yinelemelerinin önlendiği, bilginin denetlenmesi ve paylaşılmasının
kolaylaştığı belirtilmektedir. 1994 yılından bugüne kadar 129 toplantı gerçekleştiren
Türk Tıp Dizini Kurulu’nun, çalışmalarını halen ULAKBİM bünyesinde sürdürmekte
olduğu belirtilmektedir.
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Kitapta uluslararası süreli yayıncılıkta veri tabanı temelli gelişmelerin Türkiye’yi
de yakından etkilediği ve süreli yayınlar alanında ortaya yeni sorunların çıktığı
anlaşılmaktadır. Ulusal bilim politikaları, bilimsel araştırma süreci ve genel olarak
akademik yayıncılık ile ilgili olarak sunulan bildiriler konuyu çeşitli açılardan
değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, kitapta “Ulusal Atıf Dizini” çalışmalarına
başlandığı da belirtilmektedir. Bu son derece önemli bir gelişmedir.
Kitap, yayıncılık, süreli yayınlar, atıflar ve genel olarak bilim konusu ile ilgilenenler
için incelenmesi gereken bir yayındır. Her yıl gerçekleştirilen toplantıların aksatılmadan
kısa sürede kitaplaş-tırılması da ayrıca son derece olumlu bir çabadır.
Remziye YILMAZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi
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