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Ülkelerin geliflmifllik düzeylerinin en önemli ölçütlerin-
den biri de ürettikleri bilimsel yay›n say›s›d›r. Uluslarara-
s› bilimsel dergilerde yay›nlanan makale say›s› ve özellik-
le de Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citati-
on Index (SSCI) ve Arts & Humanities Citation Index 
(AHCI) gibi fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanat-insani
bilimler at›f dizinlerince taranan dergilerde bas›lan ya-
y›n say›s› ile bu yay›nlara di¤er makalelerde yap›lan at›f
say›s›   ülkelerin bilim alan›nda dünyadaki yerini belirler,
ülkelerin ve üniversitelerin bilimsel niteliklerinin karfl›-
laflt›r›labilmesini sa¤lar ve bir bilim insan›n›n akademik
performans›n› gösteren bir ölçüt olarak de¤erlendirilir1.
1945 y›l›ndan 1980 y›l› sonuna kadar uluslararas› dergi-
lerde ülkemizden toplam 2460 bilimsel eser yay›nlan-
m›flken, bu say› 1945-1990 y›llar› aras›nda 9243’e ve
2000 y›l› sonuna kadar da 49280’e ulaflm›flt›r. 2005-
2009 y›llar› aras›nda Türkiye kaynakl› yay›n say›s›
95411’e yükselmifl ve sadece 2008 y›l›nda 24764 tara-
nan yay›nla ülkemiz tüm dünya ülkeleri aras›nda 18. s›-
raya yerleflmifltir2. Bu son derece sevindirici geliflmeye
karfl›n, ülkemizden yap›lan yay›nlar›n ald›¤› ortalama
at›f say›s› dünya ortalamas›n›n yar›s› kadard›r. Bu da
Türkiye adresli uluslararas› makalelerin etki faktörü
düflük dergilerde yay›nlanan etki de¤eri düflük yay›nlar
oldu¤unu, bir baflka deyiflle bu yay›nlar›n nitelik soru-
nu oldu¤unu düflündürmektedir3.
Uluslararas› dermatoloji dergilerinde her y›l 2000’in
üzerinde bilimsel eser yay›nlanmaktad›r. Bu rakam›n
içinde, Index Medicus’ta yer almayan pek çok yerel der-
gide, genel t›p ve araflt›rma dergisinde, hakemsiz dergi-
lerde ve t›p bültenlerinde yay›nlanan çok say›da derma-
toloji makalesinin olmad›¤› düflünüldü¤ünde ve buna
karfl›n zaman›n k›s›tl›l›¤› göz  önünde bulunduruldu-
¤unda, dermatologlar›n yaln›zca de¤erli yay›nlar› oku-

malar› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. O halde tüm he-
kimler gibi dermatologlar›n da hangi t›p dergilerinin ve
yay›nlar›n “daha de¤erli” oldu¤unu bilmeye gereksi-
nimleri bulunmaktad›r. Hangi dergilerin ve yay›nlar›n
daha de¤erli oldu¤unu saptamaya yönelik pek çok yön-
tem bulunsa da bunlar›n hiçbiri bugün için ideal bir öl-
çüt niteli¤i tafl›mamaktad›r. Bir bilimsel yay›n›n gerçek
anlamda  de¤erini belirleyen unsurlar, asl›nda, o yay›n-
da sunulan araflt›rman›n bilimsel olarak geçerlili¤i, arafl-
t›rma sonucunda var›lan sonuçlar›n e¤itime, klinik uy-
gulamalara ve di¤er araflt›rmalara uyarlan›labilir nite-
likte olmas›, araflt›rman›n yay›nland›¤› derginin bilimsel
kalitesi ve bu dergide yay›nlanan araflt›rmalar›n di¤er
dergilerde yay›nlananlar ile karfl›laflt›r›labilme olana¤›-
n›n bulunmas› fleklinde düflünülebilir. 1958 y›l›nda Dr.
Eugene Garfield taraf›ndan kurulmufl olan Amerika Bir-
leflik Devletleri’nin Philadelphia kentindeki Bilimsel Bil-
gi Enstitüsü [Institute for Scientific Information (ISI)],
her bilim dal›na ait çok say›daki dergiyi analitik olarak
de¤erlendirerek at›f dizinleri (citation index) olufltur-
maktad›r. Bu kurum; fen bilimleri, sosyal bilimler ve sa-
nat-insani bilimler alan›ndaki etki faktörü (impact fac-
tor) yüksek olan dünyan›n sayg›n dergilerini taramakta
ve bu dergilerde yay›nlanan makaleleri yazar ad› ve gö-
rev yapt›¤› kurum, makale özeti, anahtar kelimeler ve
at›f say›lar› yönünden irdeleyip 3 ayr› dizin (SCI, SSCI ve
AHCI) halinde yay›nlamaktad›r. Bir derginin etki faktö-
rü’nü ise; o dergide yay›nlanan bir makaleye baflka ma-
kaleler taraf›ndan yap›lan at›flar belirler. fiöyle ki; bir
dergide önceki 2 y›l içinde yay›nlanan makalelere o y›l
içinde yap›lan toplam at›f say›s›n›n, o dergide önceki 2
y›l içinde yay›nlanan makalelerin toplam say›s›na bö-
lünmesiyle elde edilen rakam, o derginin o y›l için etki
faktörünü belirlemektedir. Bir makalenin etki faktörü
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yüksek olan bir dergide yay›nlanmas›, o makalenin niteli¤inin
yüksek oldu¤una iflaret eder.  Literatürde var olan bilginin bir
makaleden pozitif etkilenme oran› veya o makalenin t›p prati-
¤ini de¤ifltirme özelli¤i en de¤erli ölçüt olarak düflünülebilir;
ancak kullan›m kolayl›¤› aç›s›ndan bir makalenin kendinden
sonra yay›nlanm›fl makalelerde kullan›lma (at›f) s›kl›¤› günü-
müzde en çok kabul gören ve yayg›n olarak kullan›lan ölçüttür.
Bu anlamda at›fa seçenek oluflturabilecek ve onun kadar genifl
kabul gören ideal bir ölçüt bulunmamaktad›r. 
Bu yaz›da 1970-Nisan 2009 tarihleri aras›nda SCI kapsam›nda
yer alan 26 uluslararas› dermatoloji dergisinde (Tablo 1) ve son
y›llarda Türk dermatologlar›n›n yay›n amac›yla çok s›k tercih
etmeleri nedeniyle SCI-Expanded kapsam›ndaki Journal of the
European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)
isimli dergide, Türkiye adresli dermatoloji kliniklerinden yap›-
lan tüm yay›nlar (araflt›rma ve derleme niteli¤indeki makale-
ler, olgu sunumlar›, editöre mektup vb.) ve bu yay›nlara yap›-
lan at›flar incelenmifltir. Tablo 2’de bu dergilerin 2008 y›l›nda-
ki etki faktörleri ile 1970-Nisan 2009 tarihleri aras›nda bu der-
gilerde yay›nlanm›fl Türkiye adresli bilimsel eserlerin toplam sa-
y›s›, at›f alan eser say›s› ve yüzdesi, 25’in üzerinde at›f alan eser
say›s›, dermatologlar taraf›ndan yay›nlanm›fl ve 25’in üzerinde
at›f alan eser say›s› ile 25’in üzerinde at›f alan özgün araflt›rma
makalelerin say›s› sunulmufltur. 1999 y›l›nda Archives of Der-
matology’de yay›nlanan bir yaz›da; bir makale en az 100 at›f
alm›flsa ‘klasik’, en az 25 at›f alm›flsa ‘klasi¤e yak›n makale’ ola-
rak de¤erlendirilmektedir4. Türkiye’deki dermatoloji klinikle-
rinden 1970-Nisan 2009 tarihleri aras›nda yay›nlanm›fl ve flu
ana dek 25 ve üzerinde at›f almas› nedeniyle ‘klasi¤e yak›n ma-
kale’ olarak de¤erlendirilebilecek toplam 18 bilimsel eser bu-
lunmaktad›r (Tablo 3). Bu eserlerin ait oldu¤u dermatoloji kli-
nikleri ile bu kliniklerden yay›nlanan 25 ve üzerinde at›f alm›fl
olan eser say›lar› Tablo 4’de gösterilmifltir.

Bu çal›flmada, belirtilen tarihlerde ve dergilerde yay›nlanan
bilimsel eserlerin ne kadar›n› özgün araflt›rma makalesinin
oluflturdu¤u, makale bafl›na ve özgün araflt›rma makalesi ba-
fl›na düflen at›f say›s› ile kitap at›flar› de¤erlendirilmemifltir.
Ayr›ca, bu süre içinde dermatologlar taraf›ndan genel t›p
dergilerinde yay›nlanm›fl makaleler de bu çal›flma kapsam›na
al›nmam›flt›r; dolay›s›yla bu dergilerde yay›nlanm›fl ve yük-
sek say›da at›f alm›fl makalelerin olabilece¤i de  göz önünde
bulundurulmal›d›r. Bu ön çal›flmadan edinilen izlenim ise;
üniversitelerin dermatoloji kliniklerinden daha fazla ulusla-
raras› yay›n ve daha fazla yüksek say›da at›f alan yay›n yap›l-
d›¤› fleklindedir. Baz› üniversite kliniklerinin (örn. Akdeniz
Üniversitesi) at›f alan ve çok say›da at›f alan makale say›lar›-
n›n di¤er üniversite kliniklerine göre daha fazla oldu¤u gö-
rülmektedir (Tablo 3 ve 4). Yine, özellikle etki faktörü yük-
sek dergilerde (Archives of Dermatology, British Journal of
Dermatology ve Journal of the American Academy of Der-
matology gibi) yay›nlanm›fl makalelerin toplam say›s›n›n az-
l›¤›na karfl›n at›f say›lar›n›n yüksek oldu¤u dikkati çekmekte-
dir. Buna karfl›n, etki faktörü yüksek olmayan dergilerde çok
say›da eser yay›nlanm›fl olsa da bu eserlerin ald›¤› at›f say›s›
düflüktür. Klasi¤e yak›n olarak de¤erlendirilebilecek 25 ve
üzerinde at›f alm›fl olan makalelerin yar›s›na yak›n›n›n Beh-
çet hastal›¤› ile ilgili oldu¤u; rastgele planlanm›fl, kontrol
grubu içeren ve çift-kör araflt›rmalar›n daha çok at›f ald›¤›
izlenmektedir. Genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda ise;
klasik (100 ve üzerinde at›f alan) ve klasi¤e yak›n (25 ve üze-
rinde at›f alan) makale say›m›z›n çok az, bir baflka deyiflle ya-
y›nlanan makalelerimize itibar›n düflük oldu¤u söylenebilir.
Özellikle son y›llarda uluslararas› dermatoloji dergilerinde
yay›nlanan Türkiye adresli bilimsel eserlerin say›s› artmakla
birlikte at›f say›s› fazla nitelikli yay›n say›s›n›n çok s›n›rl› kal-
d›¤› izlenmekte; bu durum ise bilginin yararl›l›¤a dönüflümü
konusunda ak›lda soru iflaretleri b›rakmaktad›r.
Bir bilimsel yay›n›n çok say›da at›f almas›; hem o bilimsel yay›-
n› yapan bilim insan› ve o bilim insan›n›n çal›flt›¤› kurum, hem
de o yay›n›n yay›nland›¤› dergi için sayg›nl›k sa¤lar. Günümüz-
de en nitelikli üniversitelerin, bilimsel performanslar›n ve bi-
limsel ödüllerin verilece¤i kiflilerin belirlenmesinde at›f say›lar›
(toplam at›f say›s› ve h-faktörü) da dikkate al›nmaktad›r5. Bir fi-
zik profesörü olan Jorge E. Hirsch taraf›ndan 2005 y›l›nda orta-
ya konulan h-faktörü, yay›n faaliyeti ile at›f etkinli¤ini birlikte
ölçmeye çal›flan bir göstergedir6. Örne¤in h-faktörü 100 olan
bir bilim insan›ndan söz edildi¤inde, bu kiflinin en çok at›f al-
m›fl 100 yay›n›na en az 100 kez ve üzeri say›da at›f yap›ld›¤› an-
lafl›l›r7. h-faktörü, o araflt›rmac›n›n kendi yay›nlar›na yapt›¤›
at›flar›n ay›klanmas› flart›yla daha gerçekçi bir de¤erlendirme
ölçütü olarak kabul edilmektedir. Bir makalenin çok say›da at›f
almas›, baflka bilim adamlar› taraf›ndan fark edilmeyi de sa¤-
lar. Bir makale uzun bir süre içinde hiç at›f almam›flsa o alana
anlaml› bir bilimsel katk›s›n›n olmad›¤› söylenebilir. Sonuç ola-
rak üzerinde tart›flmalar sürse de at›f say›s› ile yay›n kalitesi
aras›nda do¤ru bir orant› bulunmaktad›r5.
Bilimsel niteli¤in saptanmas›nda at›flar nas›l de¤erlendirilmeli-
dir? Baz› görüfllere göre; yazar›n kendi makalesine yapt›¤› at›f-
lar›n say›lmamas› gerekirken, di¤erlerine göre kendine at›f’›n o
bilim insan›n›n toplam at›f say›s›n›n %30-35’ini geçmemesi du-
rumunda bir makalenin ald›¤› tüm at›flar ve bilim insan›n›n
toplam at›f say›s› de¤erlendirilmelidir5,8. Bir makaleye baflkas›-
n›n yapt›¤› at›f da her zaman de¤erli de¤ildir; makaleye olum-
suz bir elefltiri nedeniyle at›f yap›lmas› söz konusu olabilir5,8. Bir
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Tablo 1. Science Citation Index (SCI) kapsam›nda yeralan
uluslararas› dermatoloji dergileri

Acta Dermato-Venereologica
American Journal of Dermatopathology
Archives of Dermatological Research
Archives of Dermatology
British Journal of Dermatology 
Clinical and Experimental Dermatology
Contact Dermatitis
Cutis
Dermatologic Surgery
Dermatology
European Journal of Dermatology
Experimental Dermatology
Hautarzt
International Journal of Dermatology
Journal of Cutaneous Pathology
Journal of Dermatological Science
Journal of Investigative Dermatology
Journal of the American Academy of Dermatology
Leprosy Review
Melanoma Research
Mycoses
Pigment Cell & Melanoma Research
Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery
Skin Pharmacology and Physiology
Skin Research and Technology
Wound Repair and Regeneration



bilim insan›n›n toplam at›f say›s› de¤erlendirilirken mutlaka
SCI-Web of Science gibi ciddi veri tabanlar› incelenmeli, ulusla-
raras› kitaplar ve akademik tezlerdeki at›flar da dikkate al›n-
mal›d›r. Son y›llarda bir bilim insan›n›n bilimsel performans›n›
de¤erlendirmede etkinlik faktörü (toplam at›f say›s› ÷ toplam
yay›n say›s›), h- faktörü ve t (etki gücü) faktörü (etkinlik faktö-
rü x h-faktörü) gibi ölçütler de gözönünde bulundurulmakta-
d›r. Orta derecede bilimsel performans› olan bir bilim insan›
için etkinlik faktörünün 5’in, h-faktörünün 10’un ve t-faktörü-
nün de 100’ün üzerinde olmas› gerekti¤i belirtilmektedir. Bu-
nunla birlikte bir makalenin at›f aç›s›ndan de¤erinin belirlene-
bilmesi için yay›nlanmas›ndan sonra en az 5 y›l beklenmesi ge-
rekti¤i ve bir bilim insan›n› yay›nlar›n›n her birine ald›¤› at›fla
de¤il, toplam at›f say›s›yla de¤erlendirmenin daha do¤ru ola-
ca¤› düflünülmektedir. Etkinlik faktörü, h-faktörü ve t-faktörü
gibi ölçütlerin de k›demli akademisyenin performans›n› belir-
lemede kullan›lmas› ve yüksek at›f say›s›nda ise bilim insan›n›n
yay›ndaki isminin yerinin (ilk isim ve son isim daha de¤erli) dik-
kate al›nmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r5. Derleme niteli¤in-
deki yay›nlar›n özgün araflt›rma makalelerinden daha fazla
at›f almas› nedeniyle baz› dergiler yay›n politikalar›n›n bir ge-
re¤i olarak daha fazla derleme kabul edip yay›nlayarak etki

faktörlerini art›rmaktad›r. Makalelerin kaynakça k›sm›ndaki
yanl›fl yaz›mlara ba¤l› olarak etki faktörünün yanl›fl hesaplan-
ma olas›l›¤› da vard›r8.
Bugün için üzerinde tart›fl›lsa da kaliteli yay›n› de¤erlendirme-
de en çok o yay›n›n ald›¤› at›f say›s› göz önünde bulundurul-
maktad›r. Australian and New Zealand Journal of Psychi-
atry’nin editörleri ise at›fa seçenek olarak gelifltirdikleri ve uy-
gulamaya bafllad›klar› yöntemle derginin her say›s› için 3 en iyi
yay›n› bir veya daha fazla ölçütü sorgulayarak belirlemektedir-
ler:  Özgün, yeni araflt›rma bulgular› ile o alana katk›da bulun-
ma, var olan bilgiyi geniflletme veya de¤ifltirme özelli¤i, yeni
araflt›rmalara ek alanlar açmak, daha üst düzeyde bilginin yo-
lunu açabilmek, yarat›c› sentez özelli¤i ile farkl› disiplinlerce
yap›lan keflifleri bütünlefltirmek, kendi araflt›rma bulgular›na
elefltirel bak›flla sonraki araflt›rmalar için yol gösterici olmak8.
Sonuç olarak; bir ülkenin bilimsel düzeyini ve bilim insanlar›n›n
bilimsel performans›n› de¤erlendirmede yay›n ve at›f say›s› tek
bafl›na yeterli de¤ildir. Üretilen bilim sadece kiflisel baflar›ya yöne-
lik olmamal›, bilim insan›n›n ülkesine de kültürel, ekonomik ve
teknolojik bir katk› sa¤lamal›d›r2. Akademisyen dermatologlar›n
da içinde bulundu¤u bilim insanlar›, ülkemizin sa¤l›k sorunlar›n›
çözümlemeye yönelik nitelikli yay›n aray›fl›na gitmelidirler. 
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Tablo 2. 1970-Nisan 2009 tarihleri aras›nda uluslararas› dermatoloji dergilerinde (Science Citation Index kapsam›ndaki dergiler ve Journal
of the European Academy of Dermatology and Venereology) yay›nlanan Türkiye adresli makaleler ve bu makalelerin ald›klar› at›flar

Etki f. Makale At›f alan At›f (%) 25 ve üzeri at›f 25 ve üzeri at›f 25 ve üzeri at›f 

(dermatolog) (araflt›rma)

(2008)

Acta Derm Venereol 2,456 71 48 68 1 1 1

Am J Dermatopathol 1,477 14 8 57 0 0 0

Arch Dermatol Res 1,927 23 18 78 0 0 0

Arch Dermatol 3,402 32 23 72 4 3 3

Br J Dermatol 3,489 87 69 79 6 2 2

Clin Exper Dermatol 1,779 115 66 57 0 0 0

Contact Dermatitis 3,470 32 20 62 0 0 0

Cutis 0,800 26 23 88 0 0 0

Dermatol Surg 2,102 110 64 58 0 0 0

Dermatology 2,227 75 62 83 5 2 2

Eur J Dermatol 1,968 101 45 45 0 0 0

Exp Dermatol 3,259 6 2 33 0 0 0

Hautarzt 0,362 6 6 100 0 0 0

Int J Dermatol 1,409 283 206 73 7 5 5

J Cutan Pathol 1,561 28 19 68 1 0 0

J Dermatol Sci 2,973 9 8 88 0 0 0

J Invest Dermatol 5,251 29 12 41 2 0 0

J Am Acad Derm 4,081 91 73 80 8 4 4

JEADV 2,276 386 232 60 2 1 1

Leprosy Rev 0,952 12 9 75 0 0 0

Melanoma Res 2,336 10 6 60 0 0 0

Mycoses 1,529 93 75 81 0 0 0

Pigm Cell Melan Res 4,634 1 1 100 0 0 0

Sem Cut Med Surg 1,391 0 0 0 0 0 0

Skin Pharm Physiol 2,388 1 0 0 0 0 0

Skin Res Technol 1,348 4 3 75 0 0 0

Wound Rep Reg 2,152 5 3 60 1 0 0

TOPLAM 1650 1101 67 37 18 18  
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