SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

TÜRK TIP YAYINLARI, AKADEMÝK TERFÝLER
VE YERLÝ DERGÝLERDE KALÝTE:
Gözden Geçiri ve Bir Öneri

Týp dergilerimizin geçmiþi ve proliferasyonu
1960'lý yýllarýn baþlarýnda öðretim üye yardýmcýlýðý ve öðretim üyeliði görevine
baþladýðýmda, ülkemizde týp dergilerinin sayýsý iki elin parmaklarý sayýsýndan
azdý. Bunlarýn arasýna Türk Týp Cemiyeti, Türk Týp Akademisi, Ýstanbul,

Altan ONAT

Ankara ve Ege Týp Fakültelerinin, Hacettepe Çocuk Hastanesinin dergileri ile
Istanbul Contribution to Clinical Science ve Dirim girmekteydi. Yani esas
itibariyle, týp dergilerini dernek ve fakülteler çýkarmakta bastýrmaktaydý. 1970'li

Týbbýn geliþmesi için üç gerekli öðe, akademik eleman, týbbi dergi ve týbbi
araþtýrma veya yayýn birbirinden ayrýlmaz biçimde baðlantýlýdýr. Hernekadar
bilimin üniversal olduðu üst kural olarak bir gerçektir, ama bu, bir ulusun
bilimsel potansiyeli varlýðýný dýþlamaz ve bu potansiyelin geliþme kapasitesi

yýllarda fakültelerin yurt sathýnda açýlmasýyla, neredeyse her fakülte kendi
dergisini çýkarmayý bir prestij vesilesi saydý. Bu arada ilk hakemli dergi,
editörlüðünü 1974-1982 yýllarýnda üstlendiðim Cerrahpaþa Týp Fakültesi
Dergisi'nde gerçekleþti.

mevcut ortama baðlýdýr. Bir kültüre benzeyen ortamýn yerli dergiler asli

Týpta alt uzmanlýk alanlarýnýn geliþmesini izleyen derneklere baðlý dergiler

unsurudur.

çoðunlukla 1980'li yýllarda hayata atýldý. Aralarýnda bir, ikisi o safhada sivrildiyse

Bu konuþmada önce týp dergilerimizin durumu, týpta araþtýrma ve
yayýnlarýmýzýn seyri, akademik terfi kriterlerinin geçmiþi ve günümüzdeki
durumunu açýklamaya çalýþacaðým. Sonra yerli týp dergilerimizin nicelik ve
nitelik yönünden geliþmesini ve “çöküþü”nü anahatlarýyla özetleyecek,
ülkemizde bilimin geliþmesinin göstergeleri üzerinde duracaðým. Konuþmamýn
sonunda týpta araþtýrmalarýmýza iliþkin yerli dergi kalitesini yükseltmeye
yarayacak akademik terfi yönetmeliðinde bir deðiþikliðe gidilmesi önerisinde
bulunacaðým. Bunun yanýsýra dergileri daha kaliteli konuma geçirmek üzere,
yerel yayýn kurullarýnýn alabileceði bazý tedbirlere de kýsaca deðineceðim.

de, çoðu silik kalmaða mahkumdu. 1990'lý yýllar reklam peþinde koþan ilaç ve
týbbi teçhizat þirketleri, birçok yeni sübspesiyalite dergisinin yayýna girmesine
vesile oldu. Bu furya giderek günümüze kadar sürdü. Türk Tabipleri Birliði Týp
Dergileri Kurulu'nun 1996'da hazýrladýðý Türkiye Týp Dergileri Kataloðu'nda
ülkemizde týp alanýnda 240 derginin çýkarýlmakta olduðu bildirildi (1). Ayný
kitapçýktan çýkaracaðýmýz bir sonuç, 1996'ya öncelik eden 30 yýlýn her on yýlýnda
týp dergileri sayýsýnýn ikiye katlandýðý keyfiyetidir. Bu sürecin o zamandan beri
hýzlanmýþ olmasý muhtemeldir.
Týbbýn geliþmesi, uzmanlýk alanlarýnýn daralmasý ve artmasý, doðaldýr ki,
faaliyetteki dergilerin sayýsýný artýrmalýdýr. Ama ne ölçüde? Bu sorunun cevabýný
sonraya býrakýp 1990'lý yýllarda týbbýn alanlarýnýn çoðunda kaliteli bazý
dergilerin yerlerini saðlamlaþtýrdýðý da bir vakýadýr. Editörlüðünü uzun süre
yürüttüðüm Türk Kardiyoloji Derneði Arþivi buna sadece bir örnektir. Bu tür
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kaliteli dergilerimiz ilk darbeyi reklam pastasýndan pay koparmak üzere yaþama
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geçirilen dergilerden aldýysa da, kaliteli dergilere ikinci ve daha büyük darbeyi

Araþtýrma ve yayýn disiplinini öðrenmiþ, yabancý dilde yayýn yapabilme

Üniversitelerarasý Kurul, 2001 sonunda yürürlüðe soktuðu yönetmelikle

yeteneðine sahip týp insaný sayýsýnýn sadece 100 dolayýndan birkaç bine çýkmasý,

indirdi. Bunu daha sonra açacaðým.

bir aþama sayýlmalý, çok kývanç duyulacak bir süreçti. Bir sonraki aþama olan
daha anlamlý araþtýrmalarý yapacak kiþilerin ortaya çýkmasýna zemin yaratacak

Týp yayýnlarýmýzýn seyri

bir önkoþuldu. Yeter ki, mevzuat ortamý elveriþli biçime sokula ve maddi, manevi

1980'li yýllarýn ortasýna kadar o dönem için bile iyi sayýlabilecek araþtýrmalar çok
azdý. Bunlar dýþ periyodiklerde yer bulurken, yerli dergilerde olgu bildirileri ve
derlemeler sahneye hakimdi. O zamandan beri, hýzla açýlmýþ olan týp

destek bu geliþmeye paralel yürütüle.
Akademik terfilerde kriterler nasýl seyretti?

fakültelerinde çalýþan ve sayýsý hýzla yükselen genç öðretim üye ve yardýmcýlarý

YÖK döneminde 1990'dan önce akademik terfilerde uyulacak üniform bir

Science Citation Index kapsamýna giren dergilerdeki ülkemiz kaynaklý yayýn

kurallar dizisi yoktu. Terfi için aday genç öðretim üyeleri de “son dakikada”

sayýsýný ve dünyadaki payýmýzý 10 kattan fazla artýrdýlar (Þekil).

hemen çýkabilecek dergilerde birkaç olgu bildirisi ve derleme ile yayýn listelerini
zenginleþtirmeðe kalkýþýr, jüri üyeleri de kendi düþünce ve inançlarýna göre karar
verirdi. Andýðým yýldan sonra yerli “iyi” dergilerdeki makalelerin yanýsýra, dýþ
yayýnlarýn önemi yetkili organlarca kriter olarak kondu. Esasta isabetli olan bu

SCI, SSCI, HASCI'te ortalama yýllýk atýflar
1999 +/-5 yýl
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21 Güney Kore
22 Polonya
23 Norveç
24 Brezilya
25 Tayvan
26 Y. Zelanda
27 Yunanistan
28 Macaristan
29 Çek Cumhur.
30 Meksika
31 Arjantin
32 Ýrlanda
33 Güney Afrika
34 Portekiz
35 Türkiye
36 Singapur
37 Ukrayna
38 Mýsýr
Hong-Kong
Iran

*1994-2003'teki yayýnlarýn 31 Aðustos 2004'e kadar aldýðý atýflar

kural, uygulamada zamanla adaylarýn toplantý özetleri, editöre mektup ve notlar
49521
44172
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42361
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23208
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20323
20084
19592
16319
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14406
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türündeki dýþ yayýnlara özellikle yönelmesiyle soysuzlaþtýrýldý.
Üniversitelerarasý Kurul'un 2001 yýlý sonunda çýkardýðý yönetmelik terfi ve
atamalarda haklý olarak daha talepkar niteliðe bürünmüþtü: makale dýþýndaki
yayýn türleri kredi almak için kapsam dýþý býrakýldý ve asgari üç makale yayýnýnýn
varlýðý terfilerde arandý. Ancak, uluslararasý dergilerdeki kalite uçurumu dikkate
alýnmadý, ayrý þartlar koþulmadý. Bu kurul, SCI'in bu tarihten üç yýl önce düþük
kaliteli binlerce dergiyi de içeren bir on-line sisteme (SCI Expanded'e) geçtiðini
hatta gözardý etti. Oysa, dahil edilen dergilerin daha sýký tutulduðu “baský
edisyonu” listesi devam ediyordu. Son üç yýlda genç týp araþtýrmacýlarýmýzýn
önemli bir bölümü yayýnlarýný, SCI'in yalnýzca Expanded kýsmýnda yer alan
dergilere sunup kabul ettirdiler. SCI'ýn ülke adres listelerinde Türkiye kaynaklý
yayýnlar böylelikle sayýca hýzlý biçimde artmaya devam etti.
Yerli dergilerimizde durum, kalite arayýþý ve dibe vuruþ
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Yerli týp dergileri 1980'li yýllarda dahi makale bulmakta güçlük çektiðinden,

anlamýna gelmektedir. Böylece, toplumumuz açýsýndan önem taþýyabilecek

yayýn kurullarý önlerine gelen yazýlarý reddetme yoluna gidemiyordu.

araþtýrmalar için motivasyon sönmektedir. Çünkü, üniversal düzeydeki önemi az

Zamanýnda çýkmaya özen gösterilmiyor, gecikmeler nedeniyle çok defa birden

görülebilecek birçok araþtýrma, toplumumuzun sosyoekonomik ve biyolojik

fazla sayý matbaaya birlikte sunulup ardarda yayýnlanýyordu. Yýl sonunda cildin

konumu açýsýndan son derece önemli olabilir. Yabancý dergilerde yer alamayacak

içeriðine iliþkin dizin, iþe yararlýlýðý az biçimde yüzeyel ya da geç çýkýyordu.

bu tür çalýþmalarý iyi yerli dergilerde yayýnlamanýn cazibesi ortadan kalkýnca,

Çaðdaþ anlamda editörlük ve yayýn kurulu teessüs etmemiþti. Türk Kardiyoloji

genç araþtýrmacýlar bu konularda motive olmazlar.

Derneði Arþivi 1988 baþýndan itibaren “peer review” anlayýþýný benimseyerek
harekete geçti. Ýlk iki yýlda sunulan makalelerin %23'ü ayýklandý, büyük
çoðunluðu da kýsmen esasa yönelik deðiþiklik ve kýsaltma önerilerinin
gerçekleþtirilmesinden sonra yayýmlandý (2). Bu tür hakemli týp dergileri 1990'lý
yýllarda, her alanda deðilse de, birçoðunda, üremeye baþladý. Bu dergiler
doçentlik jürileri veya atama komisyonlarý nezdinde haklý olarak prestij kazandý.
Dýþ yayýn arayýþý yanýnda, bu prestijli yerli dergilerdeki yayýnlar tercih nedeni
oluyordu.
Üniversitelerarasý Kurul'un 2001 yýlý sonunda yayýnladýðý yönetmelik uyarýnca
akademik krediler için sadece Index Medicus ya da SCI gibi bibliyografik
indekslerin taradýðý dergilerdeki yayýnlarla sýnýrlanmasý sonucu, kaliteli yerli
dergilere büyük darbe indirildi. Ülkemizde üretilip iyi denebilecek makalelerin
çoðu yurtdýþýna, bunlarýn önemli bir bölümü de düþük kaliteli SCI Expanded ya
da ona dahi girmeyen Index Medicus'ça taranan dergilere kaydý. Yerli dergilere,
yurtdýþýnda reddedilen makaleler ile vasatýn altýndaki derleme ve olgu bildirileri
ile yetinmek kaldý. Bu durumda kaliteyi düþürmek istemeyen yerli dergiler,
örneðin TKD Arþivi 2004 yýlýnda 12 sayý yerine 9 sayýya düþürme yolunu seçmek
zorunda kaldý.
Kaliteli yerli dergi niçin gerekli?
Yerli bilim dergilerinde çýkan yayýnlara bilimsel kariyer için hiç kredi
verilmeyiþ, bir ülkenin biliminin bindiði dalýnýn iki bakýmdan kesilmesi
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Ayrýca, yönetmeliðin hakemli, düzeyli yerli dergilerin yayýn hayatýný ciddi
biçimde tehlikeye attýðý vakýasý da asla küçümsenmemelidir. Bu dergilere ulaþan
makaleler hem nicelik, hem nitelik yönünden çarpýcý düþüþler sergilemiþtir.
Türk Týp Dizini Kurulu adýna yakýnda yayýnlanmýþ bir yazýnýn þu þekilde
sonlandýrýlmasý (3) anlamlýdýr: “...uluslararasý dizinlerdeki dergilerin öne
çýkarýlmasý bu süreçte olumsuz geliþmelere yol açtýðý ve daha da açacaðý bilinen
bir gerçektir... Ulusal dergilerimiz yazý sýkýntýsý çekmekte ve birçok dergi yayýn
yaþamýna son vermek tehlikesiyle karþý karþýya kalmaktadýr.”
SCI baský edisyonu kapsamýna Kenya, Estonya, Letonya, Slovakya, Trinidad,
Ukrayna gibi ülkelerden bir veya daha fazla bilim dergisi girerken, halen hiçbir
Türk dergisinin alýnmamasý durumunu ebedileþtirme anlamýna da gelmektedir,
bu yerli dergileri dýþlayýcý uygulama. Sonuç olarak, baþka öðretim üyeleri
tarafýndan da dile getirilen bu soruna çözüm bulunmasý ihtiyacý kritiktir.
Ülkemizde bilimin geliþmesinde evreler
Bilimin dünyada geliþtiði birkaç yüzyýl boyunca buna itibar etmemiþ, yalnýz
askeri çaðdaþlaþmada çok geri kalmamaya bakmýþ Osmanlý devleti ve - çok küçük
bir aydýnlar eliti dýþýnda - gereksiz görülen Cumhuriyet döneminde bilimde ne
kadar geri kaldýðýmýz 1970'e kadar farkedilmedi bile. Farkýna varýlmaya, SCI
verilerinin düzenli yayýnlanmaya baþlamasý önemli katkýda bulundu. Ýlk evre
olarak 1967-1986 arasý alýnýrsa, bu yurtdýþý yayýnlarda dünyada aldýðýmýz payýn
binde ½ dolayýnda sabit kaldýðý veya çok yavaþ ilerlediði dönem sayýlabilir. 1986
13
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ile 2001 arasýný hýzlý ilerleme olarak niteleyebiliriz. Bu dönemde bilimsel
yayýnlarda dünyadaki payýmýz 8 kat artarak binde 6.6'ya yükseldi. Yayýn
yapabilme erki öðretim üyeleri arasýnda hayli yayýlarak, ülkemizin diðer
alanlarýndaki genel düzeye yükselmiþti.
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halde, terfi kriterleri arasýnda artýk sitasyon alma aðýrlýk kazanmalýdýr.
SCI'in mucidi Garfield'e göre, iki dizinince taranan dergilerden 3000 kadarý
biyomedikal dergilerken, tüm yayýnlarýn yarýsý ve alýnan atýflarýn %75'i yalnýzca
500 önde gelen dergide yoðunlaþmaktadýr. Medline'da taranan yüzlerce düþük

Ondan sonra sitasyon elde edecek yayýnlara aðýrlýk verme dönemi gelmeliydi.

impaktlý dergi yer ve ekonomi gerekçeleriyle ISI tarafýndan taranmamaktadýr

Bilimin en üst düzeyi Nobel ödülü kazanan buluþlarsa, bir altta diðer uluslararasý

(6). Öte yandan, Rusya ve Ýtalya dahil, önde giden 8 ülke, yüksek atýf alan

ödüllere veya patent saðlama düzeyine ulaþan buluþlardýr. Bunlar ayný zamanda

yayýnlarýn %84.5'unu üretmiþlerdir (4). Sitasyonlarý en yüksek ülkelerle, geri

çok yüksek atýf kazanan yayýnlardýr. Atýf sayýlarý deðerli birer gösterge olarak

kalan ülkeler arasýndaki mesafenin giderek açýldýðý da bildirilmiþtir (4).

kullanýlýr, ama alanlarýnda (=her 100 yayýndan birinin aldýðý kadar) yüksek atýf
kazanan yayýnlar, bilimde söz sahipliði gibi deðerlendirmelerde daha güvenle

Toplumda bilime verilen deðer

kullanýlabilmektedir (4). Az sayýda da olsa, atýf elde etmek bir yayýn için

Bilim ve bilim insaný ileri gelen ülkelerde saygýnlýk bakýmýndan en ön sýralarda

tanýnmadýr, imtiyazdýr. Dünyadaki yayýnlarýn bir bölümüne hiç atýf yapýlmadýðý

yer almaktadýr. Bilinir ki, bilgi toplumundaki çaðýmýzda, toplumlarýn zenginliði

da bilinir. Biz þimdi akademik terfiler için atýf saðlama kriterlerini arama

bilgi ve teknoloji üretimi ile doðru orantý içindedir. Uzun, saðlýklý ve yaratýcý bir

evresine girmeliyiz. Atýflarýn en az birkaç yýllýk bir gecikme ile elde

hayat için gerekli ortamý yaratmayý hedefleyen insani geliþim için de, bilimde

edilmesinden doðacak sakýncayý önlemek üzere, terfi ve atamalarda makalenin

ilerleme kaçýnýlmazdýr. Orijinal bilimsel buluþlarý izleyen endüstrileþme ve

yayýnlandýðý derginin impakt faktörü yol gösterici olur. Bu deðer, o dergide

yarattýðý artý deðer, refahýn kökeninde yatar. Know-how ve transferi ile elde

yayýnlanan herhangi bir makalenin alacaðý ortalama atýf sayýsýný yansýtýr.

edilen gelir eksponansiyel biçimde artmaktadýr (7).

Dünyada bilim ve dallarýnýn geliþmesini, ülkelerin nisbi performansýný

Ülkemizde ise, bilime toplumca ihtiyaç duyulmamaktadýr. Bilim adamýna

incelemede, bilim alanlarýndaki izafi baþarýyý görmede, hükümetlerin, vakýf ve

eskiden bir ölçüde duyulan saygý, son 20 yýlda giderek azalmýþtýr. Görsel ve basýlý

kurumlarýn AR-GE tahsisatlarýný belirlemede en rasyonel yol, bu sitasyon

medya tiraj ve reyting peþinde koþmakta, bilim ve bilimsel konularý ancak

sayýlarýdýr. Geçen yýl Nature dergisinde King tarafýndan kaleme alýnan

sansasyon niteliðine dönüþebilecekse, ya da 1999 depremi gibi bir felaket

araþtýrmada, Türkiye bilime katkýda bulunan ilk 30 ülke arasýna girmemekteydi

durumunda geçici olarak hatýrlamaktadýr. Bilimsel gerçeklerin “sýkýcýlýðý”ný

(4). Tablo'da açýklanan bu sýranýn önyargýlý olmayýp gerçeði yansýttýðý

açýkça öne süren, þaka da olsa, bilime veya bilim adamýna kulak asmamayý dile

söylenebilir (5). Yayýnlarda ilgili dönemde 25'inciliðe yükselmiþ bir ülke,

getiren “popüler” programlar revaçtadýr. Siyasi iktidarlar akademisyenleri

sitasyonlarda (dolayýsýyla bilimde) 35. olabilir miydi? Evet. Demek ki biz,

daima karþýlarýnda görme alýþkanlýðýndadýr. Sanayiciler genelde bilim

ürettiðimiz yayýn sayýsýnýn altýnda bir oranda bilime katkýda bulunma dönemine

insanýmýzda iþbirliði yapma kapasitesi görmez, teknolojiyi sürekli ithal etmeyi

girmiþiz. Ne kadar diye sorulursa, 2.5 kat tahmini yürütülebilir. Bu fark, bize

yeðlerler.
Ama bilimle uðraþanlarýmýz ya da üniversite elemanlarýnýn çoðunluðu dahi,

benzer atýf sayýsý alan Portekiz ile aramýzdaki yayýn farkýný temsil etmektedir. Þu
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bilimi ancak belli bir yakýn-vadeli maddi amaç için araç olarak görmektedir. O

herhalde onda bir kadarý kaliteli, deðerli araþtýrma dergisi olarak bilime katký

amaçlarýna ulaþmak üzere geçici olarak, kariyerlerinde birkaç yýl süreyle, asgari

yapacak hale getirilmeye çalýþýlmalýdýr.

gerektiði kadar bilimsel yayýn üretimi ilgilerini çekmekte, doçentlik unvaný ya
da bir atama elde ettikten sonra, bu unutulmaktadýr. Bunda YÖK'ün çeyrek
yüzyýllýk döneminde ders ve asistan eðitiminin, öðretim üyesi için idarecilik

Týp araþtýrmalarýmýzý, akademik terfileri ve yerli dergi kalitesini yükseltecek bir
öneri

dýþýnda- neredeyse tek iþlev olarak aranmasýnýn rolü herhalde büyüktür.

Dergi kalitesini yansýtan ama bununla tam örtüþmeyen impakt faktörünü

Uluslararasý ve ulusal týp dergilerinde nicelik ve nitelik

yükseltmedeki unsurlarý, Garfield þöyle sýralamaktadýr (6).: alanlarýnda
otoriteler tarafýndan kaleme alýnan derleme yazýlar, tartýþmalý konularda

SCI'in konu kategorilerinin %35'ine denk gelen 59 kategori týbbý

araþtýrmalar, editörlerin deðerlendirmelerinde isabet, yazarlarýn geçmiþ

ilgilendirmektedir. SCI baský edisyonunun tüm bilim ve teknoloji kapsamýna

performansýnýn dikkate alýnmasý, çokmerkezli klinik ve epidemiyolojik

giren 3817 dergi bulunmaktadýr. Bunlarýn tahminen 1300 ila 1400 kadarý

çalýþmalarýn varlýðý. Yayýn kurullarýnýn deðerlendirmesi çerçevesinde,

tababetle ilgilidir. Dergilerin sayýsý 1995'e öncelik eden 27 yýlda ikiye katlandý ve

toplumumuzun kurtulamadýðý “kayýrma” hastalýðý (artý acýma, hoþgörü),

son 8 senede yýlda sadece %1.3 oranýnda artmaktaydý. SCI'in yalnýzca Expanded

kanýmca dergi kalitesinin yükselmesini engelleyen baþlýca kusurdur. Alanda

kapsamýna giren dergi sayýsý bu rakamlarýn üzerinde, 5000'e yakýndýr. Yani az,

yeterince uzmanýn bulunmadýðý konularda, geliþigüzel bir uzmanýn hakem

“ucuz” iþ yapan çok dergi vardýr.

kýlýnmasý, bunun hele yeterince sorumlulukla davranmamasý yine önemli

Hakemli týp dergilerimiz arasýnda gerçek peer review iþlevini layýkýyla yürüten
dergilerin varlýðý büyük önem taþýr. Týbbýn hemen hemen her alanýnda
ülkemizde böylesi birer derginin bulunduðunu sanýyorum. Bu dergilerin hem

aksaklýða yol açar. Turkish J Earth Sciences'ýn SCI Expanded kapsamýna
Türkiye'den 4'üncü dergi olarak yeni girdiðini kývançla öðrendiðimiz haberde,
baþarýnýn editörün derginin tek hakimi olmasýyla saðlandýðýný da duyduk.

araþtýrmacýlarýmýzca desteklenmesi, hem de yetkili kurullarca ayrýcalýklarýnýn

Dergi kalitesini yükseltecek bu ve benzeri “lokal” tedbirlerin yanýsýra, tüm iyi

tescili ve terfi ve atama komisyonlarý nezdinde prestijlerinin yeniden

yerli dergileri etkileyecek genel bir yöntem, akademik terfi yönetmeliðine

kazandýrýlmasý son derece önemlidir.

getirilmesi gereken þu deðiþikliktir. Kalitesiz yabancý dergilere giden makale

Türkiye'de týp alanýnda faaliyetteki dergi sayýsýnýn halen 400'ü aþtýðýný kabaca

akýmýna verilen primi bir miktar düþürmek, karþýlýðýnda seçme yerli bilim

tahmin etmekteyim. Birçok hekim için eðitim fonksiyonu görecek derlemelere,

dergilerine de - az da olsa - kredi vermekle, iki taraflý sakýncalar ortadan

genç araþtýrýcýlar için bilim dünyasýnýn ilgisini çekmeyecek çalýþmalarý için birer

kaldýrýlabilir. Akademik yükseltmeler için verilecek krediler üç hiyerarþik

dergiye gereksinim olduðu dikkate alýnsa, her alanda 3-6 derginin ülkemiz için

grupta toplanabilir. Journal Citation Report'un senelik verilerine göre, “impakt

yeterli olacaðý, diðerlerinin gösteriþten öteye gitmeyeceðine, bilime deðil,

faktörü” 2 ya da üstünde olan dergilerdeki araþtýrma, editoryal ve gözden

topluma bile katkýsýnýn olmayacaðýna inanýyorum. Bu durumda týpta optimal

geçiriler en çok, “impakt faktörü” 2'nin altýnda olup SCI Baský Edisyonu'na giren

dergi sayýsýnýn 200 ile 300 arasýnda olmasý uygun görünmektedir. Bunlardan

dergilerdeki yayýnlar orta dereceli krediyle puanlanýr. Bunlarýn dýþýnda olup SCI
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veya Index Medicus kapsamýna giren dergilerle, her bilim alanýndaki seçme yerli
dergilerdeki yayýnlara ayný þekilde “düþük” kredi puaný verilir (8). Türk
Kardiyoloji Derneði, üst düzey yayýnlarý destekleme programýnda bu tür
uygulamayý yýllardýr sürdürmektedir.
Böyle bir düzenlemenin gerekçesi, bilimdeki buluþlarýn önem hiyerarþisinde
ülkemizin konumunu düzeltmektir. Nisbeten düþük kaliteli uluslararasý
yayýnlarý bol sayýda gerçekleþtirebileceðini ortaya koymuþ olan
araþtýrmacýlarýmýzdan, Nobel ödülü kazanmak veya buna aday olmak yakýn bir
gelecekte beklenemez, ama patent getirecek ya da saðlýkta yanký yapacak
yayýnlarý hýzla artýrmamýz gerektiði konusunda görüþ birliði olmalýdýr.
Krediye layýk görülecek sýnýrlý sayýda yerli dergilerin titizlikle seçimi
TÜBÝTAK'a verilebilir, ya da YÖK'ün oluþturacaðý bir kurulca gerçekleþtirilir.
Ýlkelere baðlý bir kurul için adil bir seçim zor olmasa gerektir.
Böyle bir yola gidilmesi durumunda, hem ülkenin ihtiyacý bulunan bazý
araþtýrma projeleri hayata geçirilir, kaliteli ulusal periyodiklerimiz kapanma
tehlikesinden uzaklaþtýrýlýr, hem de niteliksiz uluslararasý dergilerdeki
yayýnlarýmýzýn sayýsý suni biçimde þiþmez (8). Yönetmelik deðiþikliðinin ne
denli güç olduðu bilinmekle birlikte, yetkili organlarýn bu sorunun çözümü
yolunda hýzla harekete geçmeleri gerekir.
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