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Gülhane Askeri Týp Akademisi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Kliniðinin Science Citation Index'de yer
alan yayýnlarýnýn analizi

Bülent Hacýhamdioðlu (*), Duygu Övünç Hacýhamdioðlu (*), S.Ümit Sarýcý (*), Okan Özcan (*)

alanýnda yayýnlanan dergileri dizin-
leyen 'Science Citation Index' (SCI),
sosyal bilimler alanýndaki dergileri
dizinleyen 'Social Sciences Citation
Index' (SSCI) ve beþeri bilim ve sanat
konulu dergileri dizinleyen 'Art and
Humanities Citation Index' (AHCI)
olmak üzere üç farklý kolu bulun-
maktadýr (1). Ülkemizde týp dünya-
sýnda SCI'de yapýlan yayýnlarýn sayýsal
analizi, üniversite ve öðretim üyele-
rinin deðerlendirilmesinde daha yay-
gýn olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araþtýrma Kurumu'na (TÜBÝTAK)
baðlý çalýþan bir kurum olan Ulusal
Akademik Að ve Bilgi Merkezi
(ULAKBÝM) tarafýndan her yýl ülke-
mizdeki üniversitelerin 'Citation
Index'de yaptýðý yayýnlarýn sayýsý
yayýnlanmaktadýr (2).

Bu makalede GATA Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Kliniðinin 2005
yýlý sonuna kadar SCI'e giren
dergilerde yaptýðý tüm yayýnlarýn
analizi yapýlmýþ ve GATA Ankara
Eðitim Hastanesinin genelinde yayýn-
lanan yayýnlar içindeki yeri deðer-
lendirilmiþtir.

Gereç ve Yöntem
Araþtýrmada SCI'e giren dergiler-

de GATA Çocuk Saðlýðý ve Hastalýk-
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Özet
Institute for Scientific Information'ýn
oluþturduðu 'Citation Index'de yer alan
dergilerde yapýlan yayýnlarýn sayýsal
anlamda analizi ülke, kurum ve kiþilerin
bilimsel düzeylerinin deðerlendirilmesin-
de kullanýlan ölçütlerden birisidir. Ku-
rumlarýn, yayýnlarýnýn sayýsal analizlerini
belli aralýklarla deðerlendirmesi ileriye
yönelik hedeflerinin belirlenebilmesi
açýsýndan önemlidir. Bu makalede GATA
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Kliniðinin
Ocak 1993-Aralýk 2005 yýllarý arasýnda
Science Citation Index'e giren dergilerde
yaptýðý tüm yayýnlarýn analizi yapýlmýþ ve
GATA Ankara Eðitim Hastanesinin yayýn-
larýna olan katkýsý deðerlendirilmiþtir.
Anahtar kelimeler: GATA Çocuk Saðlýðý
ve Hastalýklarý Kliniði, “Science Citation
Index”

Summary
Analysis of the articles of the Depart-
ment of Pediatrics of Gulhane Military
Medical Academy published in Science
Citation Index
Quantitative analysis of the articles pub-
lished in the journals that are indexed in
Citation Index, established by Institute
for Scientific Information, is taken into
consideration on performing scientific
evaluation of persons, institutions and
countries. Periodical quantitative analy-

sis of these articles by their institutions is
important with respect to determination
of their future aims and plans. In this
article, an analysis of the articles of the
Department of Pediatrics of Gulhane
Military Medical Academy published in
the journals indexed by Science Citation
Index through the end of 2005 is made,
and their contribution to the articles
originating from the Education Hospital
of the Gulhane Military Medical Aca-
demy, Ankara is discussed.
Key words: Department of Pediatrics of
Gulhane Military Medical Academy,
Science Citation Index

Giriþ
Kiþi, kurum ve ülkelerin bilimsel

düzeylerinin deðerlendirilmesinde
kullanýlan ölçütlerden birisi de yap-
týklarý yayýnlarýn niteliksel ve nicelik-
sel analizidir. Bir makale sahip
olduðu bilimsel niteliðe uygun nite-
likte bir dergide yayýnlanacaktýr.
'Institute for Scientific Information'ýn
(ISI) oluþturduðu 'Citation Index'de
yer alan dergilerde yayýnlanan yayýn-
larýn sayýsal anlamda analizi ülke,
kurum ve kiþilerin bilimsel düzey-
lerinin deðerlendirilmesinde kullaný-
lan ölçütlerden birisidir.

ISI, Dr. Eugene Garfield tarafýn-
dan 1958 yýlýnda kurulmuþ ve 1992
yýlýnda Thomson yayýn grubuna
devredilmiþtir. ISI'ýn oluþturduðu
'Citation Index'in; fen bilimleri
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larý Kliniðinin ilk yayýn yýlý olan 1993
yýlýndan 2005 yýlý sonuna kadar
yayýnlanan toplam 157 yayýný deðer-
lendirilmiþtir. SCI'e giren dergilerde-
ki yayýnlarýmýzý belirleyebilmek için
TÜBÝTAK/ULAKBÝM'in 1993-2005
yýllarý arasýnda GATA adresli tespit
ettiði yayýnlarýn (2) yazarlar kýsmý
incelenerek, kliniðimiz kadrosundaki
öðretim üyelerinin isminin bulun-
duðu yayýnlar saptanmýþtýr. Bu yön-
temle toplam 135 yayýna ulaþýlmýþtýr.
Ýnternet ortamýnda, öðretim üyeleri-
mizin ismi ile tarama yapýlmýþ, bu
tarama sýrasýnda ULAKBÝM'in yap-
týðý taramada saptanmayan fakat SCI'e
giren dergilerde yayýnlanmýþ yayýnlar
olduðu (22 yayýn) görülmüþtür.
GATA Ankara Eðitim Hastanesi
yayýnlarýnýn içinde kliniðimizin
katkýsýný deðerlendirirken sadece
ULAKBÝM'in taradýðý 135 yayýn esas
alýnmýþtýr. Sonuçta Ocak 1993 ile
Aralýk 2005 yýllarý arasýnda SCI'e
giren dergilerde yapýlmýþ, kliniðimiz
öðretim üyelerinin katkýsý olan
toplam 157 yayýna ulaþýlmýþ, daha
sonra bu yayýnlarýn yayýn türleri
deðerlendirilmiþ, bunun yaný sýra
yayýnlarýn yazar sayýlarýna ve dergilere
göre olan daðýlýmý da belirlenmiþtir.

Bu çalýþma, tanýmlayýcý tipte bir
çalýþmadýr.

Bulgular
ULAKBÝM Gülhane Askeri Týp

Akademisi'nin toplam yayýn sayýsýný
belirlerken, GATA Ankara ve Hay-
darpaþa Eðitim Hastaneleri ile Çamlý-
ca Göðüs Hastalýklarý Hastanesinden
yapýlan yayýnlarý esas almaktadýr (2).

Gülhane Askeri Týp Akademisi en
yüksek yayýn sayýsýna 2005 yýlýnda
ulaþarak 11. sýraya yükselmiþtir
(Tablo I).

1993-2005 yýllarý arasýndaki 14
yýllýk zaman dilimi içinde SCI'de
GATA adresli toplam 2328 yayýn yer
almýþtýr. GATA Haydarpaþa Eðitim
Hastanesi ile Çamlýca Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi kaynaklý yayýn-

lar çýkartýlýnca bu rakam 2130'a
inmektedir. Tablo II'de yýllara göre
SCI'e giren dergilerdeki GATA
adresli yayýnlarýn içinde GATA
Ankara Eðitim Hastanesi ile Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Kliniðinin yeri
görülmektedir.

GATA Ankara Eðitim Hastanesi
içerisinde Çocuk Saðlýðý ve Hastalýk-
larý Kliniðinin yayýn sayýsý belirlenir-
ken, kliniðimiz öðretim üyelerinden
en az birisinin yayýnýn yazarlar bölü-
münde yer almasý þartý aranmýþtýr.

Son 14 yýlda SCI'de hastanemiz kay-
naklý 2130 yayýnýn 135 tanesinde
(%6.3) Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Kliniði öðretim üyelerinin katkýsý
vardýr. Hastanemizin SCI' de yaptýðý
yayýnlarýn; son 5 yýlda %7.3'ünde
(102/1397), son 3 yýlda %7.6'sýnda
(77/1007) kliniðimizin katkýsý olduðu
görülmektedir. 2005 yýlý içerisinde
yapýlan yayýnlarýn ise %8.4'ünde
(37/439) Çocuk Saðlýðý ve Hastalýk-
larý Kliniðinin katkýsý bulunmaktadýr.

Kliniðimiz yayýnlarýnýn analizini
yapacak olursak; SCI'e giren dergi-
lerdeki ilk yayýnýmýz 1993 yýlýnda
yayýnlanmýþtýr. Ocak 1993 ile Aralýk
2005 tarihleri arasýnda SCI'e giren
dergilerde toplam 157 yayýnýmýz
yayýnlanmýþtýr. 2001 yýlýndan sonra
yayýn sayýmýzda belirgin artýþ olduðu
Þekil 1'de görülmektedir. Yayýnlarý-
mýzýn %72.6'sý (114/157) son 5 yýl
(2001-2005) içinde %52.8'si (83/157)
ise son 3 yýl (2003-2005) içerisinde
yayýnlanmýþtýr.

Þekil 1. Yýllara göre kliniðimizin SCI'ya giren
dergilerdeki yayýn sayýlarý (ULAKBÝM'in veri-
lerine ek olarak yaptýðýmýz taramada sap-
tadýðýmýz toplam 157 yayýn deðerlendiril-
miþtir)

Kliniðimiz en yüksek yayýn sayýsý-
na 2005 yýlýnda ulaþmýþtýr. Öðretim
üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý 2005
yýlýnda 2.3’dür(37/16). (Öðretim
üyesi sayýmýz 2005 yýlý için 16'dýr).
Yüksek Öðretim Kurumu (YÖK),
üniversitelerin 2005 yýlýnda 'Citation
Index'e giren dergilerde yaptýðý yayýn-
lara göre öðretim üyesi baþýna düþen
yayýn sayýsýný açýklamýþtýr (3). Kliniði-
miz öðretim üyesi baþýna düþen yayýn

Tablo I. Yýllara göre Gülhane Askeri Týp
Akademisinin SCI'e giren dergilerdeki
toplam yayýn sayýsý ve Türkiye kurum sýrala-
masýndaki yeri____________________________________
Yýl Yayýn sayýsý      Ýçindeki Sýrasý____________________________________
1995 65 17
1996 75 18
1997 101 15
1998 146 14
1999 132 15
2000 170 11
2001 155 15
2002 277 11
2003 325 12
2004 304 18
2005 493 11____________________________________

Tablo II. SCI'e giren dergilerdeki GATA
adresli yayýnlarýn sayýsal analizi ile Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Kliniðinin bu yayýnlar
içerisindeki yüzdesi
(ULAKBÝM'in verileri esas alýnmýþtýr)____________________________________

GATA       GATA    Çocuk Sað.ve 
Toplam      Ankara    Hst.larý (Ank)

GATA
Ankara

yayýnlarýna
olan katkýsý 

(%)____________________________________
1993 32 31 2 6.4
1994 49 49 1 2
1995 65 59 2 3.3
1996 75 74 3 4.0
1997 101 95 3 3.1
1998 146 129 7 5.4
1999 136 132 6 4.5
2000 170 164 9 5.4
2001 155 143 8 5.5
2002 277 247 15 6.0
2003 325 293 19 6.4
2004 304 275 23 8.3
2005 493 439 37 8.4____________________________________
Toplam 2328 2130 135____________________________________

Yýl       Yayýn     Yayýn    Yayýn 
sayýsý       sayýsý    sayýsý 
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sayýsýný karþýlaþtýrabilmek açýsýndan,
bu sýralamada ilk sýralarda yer alan
kurumlar Tablo III'de görülmektedir.

Yayýnlarýmýzý türlerine göre
deðerlendirdiðimizde, %87.2'sini
(137/157) makale oluþturmaktadýr.
Yayýn türü olarak makaleyi sýrasýyla
mektup (%9.5) ve toplantý özeti
(%3.1) takip etmektedir. Makaleleri-
mizi deðerlendirdiðimizde, %56.9'
unu (78/137) orijinal araþtýrma, %43'
ünü (59/137) ise olgu sunumunun
oluþturduðunu gördük. Tüm yayýn-
larýmýzýn ise yaklaþýk yarýsýný (%49.6)
orijinal çalýþmalar oluþturmaktadýr.
Þekil 2'de yayýnlarýmýzýn türlere göre
daðýlýmý görülmektedir.

Þekil 2. Yayýnlarýmýzýn türlerine göre daðýlýmý

Yazar isim sýralamalarýna göre
deðerlendirdiðimizde kliniðimiz öð-
retim üyeleri toplam 85 yayýnda
(%54.1) ilk isimdir. 1993-2000 yýllarý
arasýndaki yayýnlarda ilk yazarýn klini-
ðimiz öðretim üyesi olduðu yayýn-

larýn oraný yaklaþýk %70 (30/43) iken,
son 5 yýlda ayný rakam %48.2'ye
(55/114) gerilemiþtir. Yayýnlardaki
yazar sayýsýný deðerlendirdiðimizde,
%63.7'sinde 6 ve daha fazla sayýda
yazar varken, 5 ve daha az sayýda yazar
içeren yayýnlarýn oraný %36.3'dür.

Kliniðimizin SCI'e giren dergiler-
deki yayýnlarý 64 farklý dergide yayýn-
lanmýþtýr. En fazla yayýnýmýz "The
Turkish Journal of Pediatrics" der-
gisinde (18 yayýn) yayýnlanýrken, bu
dergiyi "Pediatrics International" (12
yayýn) izlemektedir. Yayýnlarýmýzýn
yaklaþýk yarýsý (%49) 10 farklý dergide
yayýnlanmýþtýr (Tablo IV).

Tartýþma 
GATA Ankara Eðitim Hastanesi

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Klini-
ðinin SCI'e giren dergilerde yaptýðý
yayýn sayýsý ve hastanemiz yayýnlarýna
olan katký oraný son yýllarda giderek
artmaktadýr. 2005 yýlýnda hem GATA
adresli yayýnlarýn sayýsý, hem de klini-
ðimizin yayýn sayýsý geçmiþ yýllara
göre en yüksek sayýya ulaþmýþtýr.
Kliniðimiz, GATA Ankara Eðitim
Hastanesi 2005 yýlý yayýnlarýnýn
%8.4'üne katký saðlamýþtýr. 2005 yýlý
için öðretim üyesi baþýna düþen yayýn
sayýmýz 2.3'e ulaþmýþtýr.

Kliniðimiz, SCI'e giren dergiler-
de yaptýðý yayýnlarýn çoðunluðunu
2001-2005 yýllarý arasýnda yapmýþtýr.
Yaptýðýmýz yayýnlarý türlerine göre

incelediðimizde; yayýnlarýmýzýn ço-
ðunluðunu makale türündeki yayýn-
lar oluþturmaktadýr. Makalelerimizin
de çoðunluðu orijinal araþtýrmalardýr.

Yayýnlarýmýzýn çoðunluðunda 6 ve
daha fazla sayýda yazar ismi varken,
ilk ismin kliniðimiz öðretim üyesi
olduðu yayýnlarýn oranýnda son 5
yýlda azalma olmuþtur.

En çok yayýnýmýz Hacettepe
Üniversitesince yayýnlanan "The
Turkish Journal of Pediatrics" der-
gisinde yayýnlanmýþtýr. Bu dergiyi
Japonya orijinli bir dergi olan
"Pediatrics International" takip et-
mektedir.

Kliniðimizin son yýllarda yayýn
sayýsýndaki artýþýn devamý durumun-
da verdiðimiz istatistiksel bilgilerin
hýzla deðiþebileceði açýktýr. Bu
nedenle yayýn analizlerimizin daha
kýsa aralýklarla yapýlmasý, deðiþimi
daha kolay ve erken saptamamýzý
saðlayacaktýr.

Kliniðimizin SCI'e giren dergiler-
de yaptýðý yayýnlarýn istatistiksel ana-
lizlerinin deðerlendirilmesi geliþmeyi
görmemiz ve kendimize ileriye yöne-
lik hedef belirlememizde yardýmcý
olacaktýr. Türk Týp Dizini ve Türkçe
dergiler tarandýðýnda, ülkemizde
üniversite ve kurumlara ait, çalýþ-
mamýza benzer sýnýrlý sayýda makale
olduðu görülmektedir. Çalýþmamýz
bu yönü ile de orijinal olmakla birlik-
te, gelecekte yayýnlarýmýzýn atýf ana-
lizlerinin de yapýlmasý bilim dünyasý-
na katkýmýzý ve kendi durumumuzu
deðerlendirmede daha da faydalý ola-
caktýr.
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Tablo III. 'Citation Index'e giren dergilerde
yapýlan yayýnlarýn öðretim üyesi baþýna
düþen sayýsýna göre 2005 yýlý Türkiye kurum
sýralamasý____________________________________
Sýra Üniversite Öðretim üyesi baþýna

düþen yayýn sayýsý____________________________________
1 TOBB Ekonomi ve

Teknoloji Üniv. 1.30
2 Baþkent Üniv. 1.19
3 Iþýk Üniv. 1.09
4 Gebze Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü 1.04
5 Bilkent Üniv. 0.98
6 Ýzmir Yüksek

Teknoloji Enstitüsü 0.92
7 Orta Doðu Teknik Üniv. 0.89
8 Koç Üniv. 0.86
9 Fýrat Üniv. 0.85
10 Erciyes Üniv. 0.85
11 Hacettepe Üniv. 0.82
12 Ýnönü Üniv. 0.80____________________________________

Mektup (%9.5)  
Toplantý özeti (%3.2) 

Makale (%87.2) 

Tablo IV. GATA Çocuk Saðlýðý ve Hasta-
lýklarý Kliniðinin SCI'e giren dergilerdeki
yayýnlarýnýn dergilere göre sayýsal analizi____________________________________
Sýra Dergi adý                       Yayýn sayýsý____________________________________
1 The Turkish Journal of

Pediatrics 18
2 Pediatrics International 12
3 Acta Paediatrica 8
4 Pediatric Hematology&

Oncology 8
5 Pediatric Nephrology 7
6 Journal of Tropical Pediatrics 6
7 Pediatrics 5
8 International Heart Journal 5
9 Europan Journal of Pediatrics 4
10 Clinical Dysmorphology 4____________________________________
Toplam 77____________________________________


