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Son yıllarda ülkelerin bilim alanında dünyadaki yerlerinin belirlenmesinde üniversitelerin
bilimsel niteliklerinin ortaya konulmasında ve bilim insanlarının akademik performanslarının
değerlendirilmesinde uluslar arası yayın etkinliklerine ön plana çıkaran üç ölçüt genelde
kabul görmektedir :
1 – Uluslar arası bilimsel dergilerde yayınlanan bilimsel yayın sayısı ,
2 – Bu yayınların bilimsel dizinlerce taranan bilimsel dergilerde yayınlanması ,
3 – Bu bilimsel yayınlara yapılan atıfların sayıları ,
Bu değerlendirmenin ışığı altında Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların toplam sayısında son
10 yılda önemli artışların olduğu bilinmektedir. 2001 yılında Üniversitelerarası kurulun almış
olduğu karar doğrultusunda Doçentlik başvurularında yabancı yayınların ön plana çıkması
sözü edilen yayın sayısına olumlu yönde etki ederken diğer yandan Türkçe bilimsel yayınların
sayısında ve kalitesinde bir düşüşe neden olmuştur. Sadece SCI veya Indeks Medicus da
yayınlanan makalelere puan verilmesi sonucunda yurt içinde yapılan bilimsel çalışmaların
büyük kısmı düşük kaliteli SCI Expanded yada ona giremeyenlerde Indeks Medicus da yer
alan dergilere kaymıştır. Neticede kaliteli yerli dergiler ya sayılarını azaltmaya ya da dergi
içerisindeki araştırma makalelerinin sayısını düşürme yoluna gittiler.
Toplumumuzu yakından ilgilendiren sosyoekonomik ve biyolojik açılardan önemli çalışmalar
beklide uluslar arası platformda dikkate değer bulunmayabilir. Ancak bu çalışmalar bizler için
çok önem taşıdığı gerçeğini ortadan kaldırmaz.
Kendi diline ve yazınına sahip çıkmayan ulusların akıbetlerinin neler olduğunun örneklerine
tarih sayfalarında görebilmemiz her zaman mümkündür. Hitler rejimi döneminde kendi dilleri
yasaklanan Polonyalıların gizlice evlerinin bodrumlarında kendi dillerini öğretmeye çalışan
öğretmelerine “ uçan öğretmenler “ adı verildiği bilinmektedir.
Yukarıda da izah edildiği gibi ülkemizi ilgilendiren sosyoekonomik ve biyolojik alanlardaki
çalışmalarda motivasyon azlığının saptandığı bir gerçektir. İşte saydığımız bu gerçekler ışığı
altında ULAKBİM Türk Tıp Dizini yerli ve kaliteli bilimsel araştırmalar ve makalelerin Türkçe
bilim dergilerinde yayınlanması ve akademik yükseltmelerde dikkate alınması için yoğun
çabalar harcamaktadır.
Son yıllarda düzenlenen sempozyumlarda ve panellerde konu hep gündeme getirilip
dikkatlerin bu alana sarf edilmesi için çabalar harcanmaktadır. Bugün düzenlenen bu panelde
bunlardan bir örnek olarak gündemdeki yerini alacaktır.
Prof. Dr. Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
msbaskan@yahoo.com

75

