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Bu yazı, 2000 y ılı Eylül'ünde Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan Doçentlik Sınav yönetmeliği
nin, ülkemizde bilimi baltalamaya yönelik yanı olduğ unun a l tı çizile rek okuyucularımızın dikkatine sunu l ması yoluyla, bu kararın modifiye edilmesine katkı umuduyla kaleme alınmıştır.
temel alanl arından biri bilimsel
Bir ülkede yalnız yüksek öğretimin g idişatının değil , o toplumun gelişmişlik göstergelerinden biri say ılan bilimsel ara ş tırm aların ne kadar ihtimam, ortam yaratma ve destek i stediği tüm ilgililerce bilinir. Araş tırm al arın yer a lı p tartı ş ıldığı forum
yerli ve u l uslararası bilimsel dergilerdir. Üniversite
öğret i m üyelerinin ve bilimle u ğ raşanl arın terfileri nde araştırmalara objektif ölçütlerin konması , bu kriterlerin üni versal niteli ğe kavu şması, zaman dilimi
içerisinde daha s ıkı kriterlerin getirilmesi akademisyenler tarafından yad ırgan m amalıdır.
Yüksek

öğretimin

araştı rmadır.

Bu doğrultud a, anılan yönetmelikle d oçent li ğe yükseltme kriterlerinin s ıkılaş tırılm as ı bağl amınd a, uluslararas ı dergilerde 3 yay ın va rlı ğ ının istenmesine
karş ı geline mez, olsa olsa ö nkoşulacak yay ın say ı s ı
tartı ş ılabilir. Ancak, yön etmeliğe konan puanlama
sisteminde ya lnı z yaba nc ı dergilerdeki performan s ın
d eğerlendirilmes i , buna karş ılık yerli hakemi i, rü ştü 
nü ispat e tmi ş dergile rde ç ık an yay ınl arın eskide n
dikkate alınırken , bir süredir hiç a lınm a ma s ı isabetten çok uzaktır. Ülke kendi bilim faaliyetini baltalamış o l maktadır.

Ülkemizde, her bilim dalında değilse bile, bilim dall arın ın birçoğunda birer yerli dergi, muhte melen
ulu s l araras ı dergiler aras ında nisbeten dü ş ük kote
edilenler kadar düzeylidir. Kardiyovasküler tıp alanınd a Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi buna bir örnektir. 30'uncu cildi çıkan, kendisine ulaşan makalelerin ancak yarı s ının hakemierin i s tedi ğ i biçimde düzeltmeyle yay ı mlandı ğı , ba z ı makalelerinin Science
Citation Index'in taradı ğ ı dergilerce site ed ildi ğ i ,
EMBASE veritabanına giren bir dergi, s ıfır krediye
l ayık görülmemelidir. Görülürse, kaybeden Türkiye
bilimi olur. Çünki, ülke için, toplumumuz için çok

önem serg ileyebilecek araştırm aların b i rçoğu , üniversal düzeyde az önem taşıyabileceği nden, yabanc ı
dergilerde yer alma şansına sahip olmaz. Yerli dergilerde akademik kredi al amayacağının genç a raşt ı r
macılarca bilinmesi nedeniyle, bu tür alanlardaki
araştırmalar için motivasyon k al maz. Bu süreç sonucunda hakemli, düzeyli yerli dergile r, bu yönetmelikten önce alı şageldikl eri sayıda makaleleri aylardı r
elde edememekte, araştı rma yazıları yerine, olgu bildirileri gibi yazı türleriyle karşı karş ı ya kalma du rumundadırlar.

Yerli dergi ler arasında hakemsiz dergi veya sözde
hakemli dergi ile gerçek "peer-review"Ju dergileri
aynı kefeye koymak, bilimi yaymay ı kısmi amaç l arı
arasına alan bir kurula uymaz, tersine, nüanslar bile
özenle değe rl endirilmeye l ayıktır.
Yerli dergileri hiçe saymak, dilimizde teknik terimlerin, kavramların geli ş mesini , yerleşmesini kösteklemeye yol açar, yalnı z "Amerikanca" terimler kullanılır, benimsenir. Uzun vadede bunun bilimi ge li ştir
meye, h a lkımı zda yayınağa engel o l acağ ı açıktı r.
Sözkonusu sa kın ca l a rda n kaçınmak hala mümkü ndür. Bu u ğurd a yöne tm el i ğ in mevcut hükümlerini korumak, ama ona ek olarak tüm bilim alanlarında toplam s ay ıs ı belki 50- IOO'ü bulan gerçek
"peer-reviewed" yerli derg ile r belirlenir; bu dergilerde yer verilen makaleleri de kredilendirmek doğru
olur. Bu durumd a, uluslar aras ı ve ulusal dergi
yay ınl arınd a eşdeğeriilik 3'e J g ibi bir oranda tutulabilir ve doçentlik için ulu s l a rar as ı dergi için önkoş ul a n yayın sayıs ı asgari 2 olarak öngörülebilir.
Üniversitelerarası Kurulca belirle nen dergiler yılda
veya 2 y ıl da bir gözden geç irilerek aç ı kl anab il i r.
Böyle bir seçimi objektif biçimde ve ehliyetle
işieyecek bir rnekanİ zınayı kurmak Üniversitelerarası Kurul için sorun o lmamalıdı r. Dergi belirlenmesinde Institute for Scie ntific Information'a b ir
araştırma s ipariş ederek, Türkiye'deki bilimsel dergilerin son 5 y ılda al anl arında sağ l adık ları toplam
sitasyon say ı sı ö ğre nilip seçimde bu bilg iden yararl anıl ab ilir.

Tiirk Kardiyo/ Dem Arş 2002; 30: 669-670

Üniversitelerarası Kurul'un bu önemli konuda ülkemizde bilim ve bilimsel dergiler için olumlu katkı
yapmayı göstermek isteyeceğin e inanıyoru z .

Halen "Index Medicus", "Pubmed" ve "Embase" gibi
bilimsel yayınların yer aldığı çeşitli veritabanı programları vardır. Bir konuda yayınlanan eserleri taramak amac ıyla , her 3 "database" programı tarandığı
takdirde bile ilgili konudaki yay ınların yak laşık %
40 na ulaşılacağı göz önüne alındığında, bu konuda
yapılacak pekçok şeye ihtiyaç olduğu açıktır. Ülkemizde, bilindiği gibi, index medicus'ta yer alan dergi
sayıs ı bile hayli sın ı rlıdır, ancak yeni doçentlik yönetmeliğine göre, yay ınl arı n Index Medicus'ta yer
alm ası da bir değer taşımamaktadır. Sadece "Science
Citation Index Expanded"e dahil dergilerde yer alan
eserlerle puan alınabilecektir.
S ınav kaygıları dışında

da, bir derginin "Science Cibüyük önem taş ı
maktadır_ Yayın hayatında 40 yı ldır yer alan, gerçek
anlamda hakemlik işlev i 15 yıldır sürdürülen, son 10
yıllık sayıları CD'de toplanan ve 2 yıldır Web sayfasında "on-line" yayınlan an, seviyeli ve seçici bir dergi olan, Türk Kardiyoloji Derneği resmi yayını organı "TKD Arşivi " adına, son kez 2 yıl önce olmak
üzere, toplam 3 kez "Science Citation Index"te yer
tation lndex"te yer
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alm ası şüphesiz

almak amacıyl a başv urud a bu lunulmuştur. Yukarı da
belirtilen geçm i ş ine ve (düzenli ve gecikmesiz yay ıml anması, her sayının ilgili kütüphanelere ulaşma
s ı, yayın türü dağılımı, reklamları n say ı sı gibi) tüm
teknik koşulların yerine getirilmesine rağme n , baş lı
ca şu nedenle Index'e seçilememiştir: impakt faktörünün yetersiz olması ...
Her alanda uzun bir dergi başvuru listesi bulunduğ u
ve dünyanın üst düzey dergilerinin impakt
faktörüne)
.
göre s ırala ndığı gerekçesi bildiril m iştir. Impakt fak
törünün de, dergilerde yay ınlanan makalelere atıflar
dan olu ştuğu bilinmektedir. Bunun için hep birlikte
yapabil eceğimiz iki şey var: yerli dergilerde olabildiğince İngilizce yay ın yapmak ve TKD Arşivi'nde
çıkan yayınl arı site etmek. Türkiye'den kardiyevasküler tıp al anında üst düzey yabancı dergilerde yılda
yaklaşık 100 yayın yapıldığı dikkate al ını rsa, her yazar her iki makalesinden birinde kendine ya da meslekda şları na ait TKD Arşivi 'nde yayınlanmış bir makaleye atıfta bulunsa, yılda 50 sitasyon alabilirdik ki
bu, dergimizin seçilmesine muhtemelen yeterd i. Avrupa Kardiyoloji De rneğ i bu şekilde gösterilen dayanışma ile çok kısa süre içersinde resmi yayın organlarının impakt faktörünü 2.5 dan, 5.3'e çıkarmı ştır.
Birlikte hareket etmedikçe başarıya ulaşmanın mümkün olm ad ığı çok açıktır.
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