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32 milyon makale incelendi¤inde, bir bilimsel yaz›ya ortalama 15 kez at›fta bulunuldu¤u,
tüm yaz›lar›n % 55’ine 5 y›l sonra hiç at›fta bulunulmad›¤›, 1 kez at›fta bulunulan yaz›lar›n
% 5’ine 50’den çok, % 0.05’ine ise 500’den çok at›fta bulunuldu¤u görülmüﬂtür.
Bilimsel etkinli¤in bir ölçütü olarak at›f say›lar›n›n kullan›ld›¤› Scientometrics , Informetrics,
Bibliometrics, Journalology gibi bilim alanlar›nda ilk öne ç›kan kavram; Bradford’un
“Saç›lma kanunu” diye adland›r›lan, tüm bilimsel etkinli¤i de¤erlendirebilmek için önde
gelen 1000 derginin incelenmesinin yeterli olaca¤› fikridir. 1930’larda bu iﬂ için gerçekten
de 1000 dergi yeterli olabilirken, literatürdeki y›ll›k % 3-4 ü bulan art›ﬂ nedeni ile bu say›
günümüzde 8700’e ç›kar›lm›ﬂt›r.
Son y›llarda bir “EuroFactor” geliﬂtirmek üzere CWTS taraf›ndan bir tak›m giriﬂimler
baﬂlat›lm›ﬂ olsa da; y›llard›r tüm at›flar› izleyen tek kuruluﬂ olan “Institute for Scientific
Information (ISI)” 1958 y›l›nda Dr. Eugene Garfield taraf›ndan kurulmuﬂ, 1963 y›l›nda ilk
kez incelenen 613 derginin at›flar› yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂ, 1974 y›l›nda “Science Citation
Index” ve “Social Sciences Citation Index” birbirinden ayr›lm›ﬂ, 1994 y›l›nda ise ilk kez
elektronik dergiler de inceleme kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
Söz konusu indekslerde verilen at›f bilgilerini ve yine ISI taraf›ndan önerilen bir hizmet olan
“Journal Citation Reports (JCR)” ta verilen “At›f Kriterleri”ni, bir derginin kalitesini
belirlemek veya bir kiﬂinin bilimsel etkinli¤ini incelemek için de¤erlendirmeye al›rken
unutulmamas› gereken konu; derginin veya çal›ﬂmalar›n ait oldu¤u alan›n iç dinamikleridir.
Açacak olursak, Matematik ve Geneti¤in toplam at›f miktarlar›n›n eﬂit olmas› beklenemez.
‹lgili bilim alan›nda yaz› baﬂ›na düﬂen ortalama yazar say›s›n›n, bilim alan›nda en çok at›f
alan derginin at›f kriterlerinin ve de o alandaki dergi say›s›n›n da göz önüne al›nmas›
gerekmektedir. Çünkü sistemin yap›s› gere¤i bir dergi en çok 4 konu baﬂl›¤› alt›nda
s›n›fland›r›labilmektedir. Bu arada Sanat ve Sosyal Bilim alanlar›nda at›flar›n daha geç
al›nd›¤›n›; kimi at›flar›n bilimsel amaçlar d›ﬂ›nda yap›labildi¤ini ve de baz› at›flar›n olumsuz
olabilece¤ini unutmamak gerekir.
Her derginin ait oldu¤u bilim dal›nda “Prestij Faktörü” ad› verilen ve çok ta objektif olarak
ölçülemeyen bir önemi vard›r. Bunun d›ﬂ›nda bir derginin de¤erini saptamak amac› ile
kullanaildi¤imiz, JCR’da sunulan enstrümanlar aras›nda Etkinlik Katsay›s› da
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diyebilece¤imiz “Impact Factor” söz konusu dergide son 2 y›lda yay›nlananan makalelere o
y›l içinde yap›lan at›f say›s›n›n ayn› 2 y›l içinde o dergide yay›nlanan yaz›lar›n say›s›na
oran›d›r. “Immediacy Index” ise söz konusu dergide son y›lda yay›nlanan makalelere yap›lan
at›f say›s›n›n ayn› süre içinde o dergide yay›nlanan yaz›lar›n say›s›na oran›d›r ve derginin
yay›nlanma s›kl›¤›ndan olumlu etkilenir. Üstelik ayn› konudaki yaz›lar›n bir say›da
toplanmas› da bu faktörü düﬂüren bir yöntemdir. “Citing Half Life” dergide y›l içinde yap›lan
at›flar›n geriye do¤ru % 50’sinin kapsad›¤› y›l say›s›na denirken; “Cited Half Life” dergideki
gelmiﬂ geçmiﬂ tüm yaz›lara bir y›l içinde yap›lan at›flar›n geriye do¤ru % 50’sinin al›nd›¤› y›la
denir ve mektup yay›nlayan dergilere belirgin bir avantaj sa¤lar.
Bunun yan›s›ra ISI, 1981 y›l›ndan bu yana uzun süreli at›f dinamiklerini inceleyen ve kaynak
makale ile at›flar›n birebir iliﬂkisinin de¤erlendirildi¤i “Journal Performance Indicators”
hizmetini de sunmaktad›r. Bu kapsamda derginin son y›l içindeki yaz›lar›na 1981’den beri
yap›lan tüm at›flar› veren “Cumulated Impact Factor” ve al›nmas› beklenen at›f say›lar›n›
veren “Personal Citation Report” gibi bilgiler elde edilebilmektedir. Ayr›ca 1000 üzerinde
at›fta bulunulan yaz›lar›n irdelendi¤i “Citation Classics” ve son 6-18 ay içinde s›kça at›fta
bulunulmaya baﬂlanan yaz›lar›n irdelendi¤i “Science Watch” gibi hizmetler de
sunulmaktad›r.
ISI tarad›¤› 8700 dergiyi her 15 günde bir yenilemekte ve incelenme kapsam›na al›nma iste¤i
ile her y›l gelen 2000 dergiyi inceleyip bunlar›n yaklaﬂ›k %10-12 sini kabul etmektedir.
MEDLINE veri taban› ise 4300 dergiyi taramakta ve 3 ayda bir yaklaﬂ›k 140 dergiyi
incelemeye almaktad›r. Bu kuruluﬂlar›n dergi seçim kriterlerinden vurgulanmas› gerekenler
ﬂunlard›r: Editör ve yazarlar›n uluslararas› olmas› ve bu kiﬂilerin daha önceki baﬂka
yaz›lar›na yap›lm›ﬂ at›flar›n say›s› (ki bunlar›n saptanmas›nda Editöre a¤›r sorumluluk
düﬂmektedir); ilk temelleri 1978 y›l›nda at›lm›ﬂ bulunan ICMJE taraf›ndan saptanm›ﬂ
“Uluslararas› Editörlük Kurallar›”na tam uygunluk (bunlar aras›nda özellikle tüm etik
kurallara uyulaca¤›n›n belirtilmesini, yazarlar›n ekonomik ç›kar iliﬂkilerini tam olarak
aç›klamaya zorlanmas›n› ve düzeltmelerin hemen yay›nlanmas›n› an›msatmak istiyorum);
bas›m evi hakk›nda bilgi verilmiﬂ olmas›; derginin farkl› ve tek olan özelliklerini belirten bir
mektubun yaz›lmas› (bu da editöre düﬂmektedir); yazar ve at›flar›n co¤rafi da¤›l›m›n›n
homojen olmas›; ve ISI taraf›ndan taranmakta olan 8700 dergideki yaz›larda söz konusu
dergiye yap›lm›ﬂ at›flar olmas› (burada da gerekli taramay› editör yapt›rmal›d›r), tarama
yaz›lar›nda “Cochrane Colloborations Guide”a uyulmas› gibi özellikler say›labilir.
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