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Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimi, üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitimaraştırma hastanelerinde sağlanmaktadır. Eğitim –Araştırma hastanelerinde akademik
yükselme şef-şef muavinliği ile sınırlı olmakta ve bu kadroların sınırlı sayıda olması motivasyon
kaybına sebep olmaktadır . Son yıllardaki şef-şef muavinliği atamalarında profesörlük ve
doçentlik statüsünün belirleyici olması, asistan ve uzmanları akademik yayınlara özendirmekte
ancak yetersiz kalmaktadır.
1981-2006 yılları arasında sağlık alanında yapılan uluslar arası yayınların sayısı 52,482 dir. Bu
sayı tüm yayınların % 45.8’ine tekabül etmektedir. Üniversiteler haricinde sağlık alanında
yapılan yayın sayısı 8504 (%16.2) olarak saptanmıştır.
Eğitim-Araştırma hastanelerinde süreli yayınlara ilgi, Ulakbim veri tabanlarına tam metin
makale erişimin sağlanmasıyla birlikte artmıştır. Halen 46 eğitim-araştırma hastanesinde LWW,
Springer, Science Direct (Elsevier), Cochrane Library , ISI-Web of Science gibi veri tabanlarına
tam metin makale erişimi sağlanmaktadır.
Eğitim ve Araştırma hastanelerinin sahip olduğu %16.2’lik yayın oranının; bu hastanelerin
Türkiye’deki klinik dallardaki uzmanların yaklaşık %50’sini yetiştirdiği göz önüne alındığında
çarpıcı bir şekilde düşük bir oran olduğu açıktır.
Akademik yükselmeleri sadece yayına endekslemek acaba doğru bir yaklaşım mıdır? ABD’de
yapılan bazı çalışmalarda akademik yükselmelerde, yayın sayısının tek başına belirleyici
olmadığı ortaya konmuştur. Zamanının % 50’sinden fazlasını hatta tamama yakınını hasta
tedavisine ve asistan eğitimine ayıran bir uzmanın bilimsel çalışma yapması ne derece
mümkündür? O halde akademik yükselmelerde “ya yayın yap ya da yok olmaya hazır ol”
yaklaşımını sorgulamak gerekmektedir. Sadece yayın sayısının göz önünde bulundurulması
kaliteden çok kantite saplantısı oluşturmakta ve yayın etik kurallarının göz ardı edilmesine
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sebep olmaktadır.
Genç kuşaklar arasında kaliteli yayın yapmaya teşvik edici projeler ortaya konmalı, üniversiteler
ve eğitim-araştırma hastanelerinin akademik kadroları arasında işbirliği arttırılmalıdır.
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