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Bilimsel dizinler ve önemi
Deniz ERBAŞ
Bibliometrik veriler, yayınlanan materyalin etki ve prestiji yönlerinden ölçütüdür. Makale, yazar, enstitü ve dergi bazında olabilir. Bilgisayarlar sayesinde birçok bibliografik
bilgiye indeksler ve veritabanları aracılığıyla ulaşmak mümkün olmaktadır.(1). Veri
tabanları ve indeksler arasında Current contents, ISI Web of Knowledge, ISI Web of
Science, MEDLINE, PubMed Central, EMBASE, Scopus, Scirus, EBSCO, Google Scholar, VINITI database of RAS ve benzeri pek çok indeks, veri tabanı, arama motoru
gibi kaynaklar bilimsel yayınlara ulaşmaya ve/veya onların değişik karşılaştırmalı
değerlendirilmelerine olanak sağlamaktadırlar(2).
Bilimsel dergilerin sıralaması araştırmacı, enstitüler, departmanlar ve dergiler için
önem arzetmektedir. Atıflar, bilimsel çalışmanın etkisini değerlendirmek açısından
önemli bir kriterdir (3,4). Atıflarla ilgili analiz verebilen veritabanları/kuruluşlar arasında Web of science, Scopus, Google scholar, AGRIS, Index Copernicus, BIOSIS
sayılabilmektedir(4,5). Etki değeri (Impact factor), h-indeks, SCImago Journal Rank,
SNIP/Eigenfactor, Usage dergi karşılaştırmalarında kullanılan metrik değerlerdir. Institute of Scientific Information (ISI) tarafından her yıl yenilenen bu değer dergiler
hakkında oldukça önemli bir değerlendirme kaynağıdır(4,6). Etki değeri, aynı konudaki dergilerin karşılaştırılmaları için iyi bir kriterdir. 2 yıl önceki çalışmalara yapılan
atıfları içermesi nedeni ile yetersiz kabul edilmektedir. 5-yıl Etki değeri, bu amaçla
daha avantajlı görülmektedir (1). Bilimsellik ölçütü olarak daha yeni geliştirilmiş olanlar her geçen gün artmaktadır. Eigen factor, Journal Citation Report tarafından verilen bir ölçüt olup, derginin aldığı atıfların (5 yıl öncesine kadar olan yayınların)(6) yanı
sıra alınan atıfların sıralamada yüksek kalitedeki dergilerden gelişini de önceleyen bir
hesaplama ile bulunmaktadır. Doğaldır ki alanında etkisi yüksek olan derginin Eigenfactor skoru da yüksek olacaktır(7). SNIP(Source Normalized Impact per Paper),
derginin her bir makale için ‘ham etki değerinin’ ‘etki potansiyel’ değerine bölünmesi
ile bulunur ve farklı alanlardaki dergiler arasında karşılaştırma imkanı verir(1,8,9).
SCImago Journal Rank (SJR), yine daha yüksek kalitedeki dergiden alınan atıfların
dergiye daha çok prestij kazandıracağını belirleyen bir sıralama yapmaktadır(8). Bu
sıralama ayrıca kendine yapılan atıfları da(self citation) sınırlayan bir ölçüm metodu
sağlamaktadır. h-indeks, n sayıdaki yayının her birinin aldığı atıfın en az n kadar olmasıdır. Enstitü, yazar yada dergi için hesaplanabilmektedir(1). Benzeri bir hesaplama W yada WU indeks olarak bilinir. W-indeks yazarın en az her biri 10w atıf aldığını
gösteren bir değerlendirmedir. Diğer bir açıklama ile w-indeksi 24 olan yazarın her
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biri en az 240 atıf almış olan yayın sayısını vermektedir (7). Daha yüksek oranda atıf
alan yayınları açıklayabilmek için g-indeks kullanılabilir. g- indeks toplam atıfları en
yüksekten başlayarak toplamda g2 olan yayın sayısını vermektedir(10).
Usage, derginin değerini belirlemede bir başka ölçüt olup bir makalenin indirilmesi
veya incelenmesinin sayaç tarafından belirlenmesi esasına dayanır(6). Journal Usage
Factor, online olan bir derginin içeriklerinin ortalama kullanımları ile ilgili bilgi vermektedir ve hızla devreye girmesi, çok sayıda dergi içermesi nedeni ile ‘Etki değeri’nden
daha avantajlıdır. Yaklaşık 15.000 online dergi COUNTER uyumlu usage verisi kullanmaktadır. (11).
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