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ÖZET
Bir makalenin çok say›da at›f almas› ilgili oldu¤u bilim alan›na katk›s›n› gösterir. Bu amaçla, 2000–2004 y›llar› aras›nda adli t›p uzman ve asistanlar›n›n katk›s› ile Science Citation Index/Expanded kapsam›ndaki dergilerde yay›nlanm›ﬂ olan 86
yay›n›n, Scopus ve Web of Science (WoS) veri tabanlar›ndaki
at›f say›lar› ve yay›nland›klar› dergilerin etki de¤erleri araﬂt›r›ld›. Her iki veri taban›ndaki at›f say›lar›na göre yay›n etki de¤eri hesapland›. Çal›ﬂma grubunu oluﬂturan yay›nlar›n etki de¤erinin 1.48 oldu¤u (WoS için) ve ülke ortalamas›n›n alt›nda kald›¤› saptand›. Bu durum yay›nlar›n yar›s›n›n yay›nlanm›ﬂ oldu¤u dergilerin etki de¤erinin görece düﬂük olmas› ile aç›klanabilir. Yay›nlar›n etki de¤eri, 2001 y›l›nda en yüksek (Scopus:
3.18, WoS: 2.64), 2004 y›l›nda en düﬂük (Scopus: 1, WoS: 0.78)
idi. 2004 y›l›ndaki yay›n etki de¤erinin düﬂük olmas›, taraman›n yap›ld›¤› zamana kadar geçen sürenin k›sa oluﬂu ve bu süreçte yay›nlar›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n hiç at›f almam›ﬂ olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Anahtar kelimeler: Adli t›p, Türkiye’nin adli t›p yay›nlar›,
at›f, etki de¤eri

assistants between the years of 2000 and 2004 were investigated. The impact factors of the articles were calculated according
to the number of citations in both databases. The impact factor
for WoS of the articles covered by the study was 1.48. This value was found to be below the national average. This result can
be explained with the relatively low impact factor in that the
journals published the half of the articles. The impact factor of
the publications was the highest in 2001 (Scopus: 3.18, WoS:
2.64), the lowest in 2004 (Scopus: 1, WoS: 0.78). The impact
factor of the publications in 2004 was low, because there was
relatively short time from the time of publication until the time of investigation and approximately half of the articles have
been never cited in this period.
Key words: Forensic medicine, Turkey-source forensic medicine articles, citation, impact factor

G‹R‹ﬁ
Uluslararas› bilimsel dergilerde yay›nlanan yay›n say›s›, özellikle Web of Science (WoS) kapsam›ndaki fen bilimleri (Science Citation Index- SCI), sosyal bilimler (Social Science Citation Index- SSCI) ve sanat-insani bilimler (Arts & Humanities Citation Index- AHCI) gibi at›f
dizinlerince taranan dergilerde bas›lan yay›n say›s› ile bu
yay›nlara 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

SUMMARY
The number of citations of an article shows the contribution
to science. With this aim, the number of citations in Scopus
and Web of Science (WoS) databases of 86 articles that were
published in journals covered by Science Citation Index/Expanded and impact factors of journals which have been published with the contribution of forensic medicine specialist and
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Tablo 1. Y›llara göre yay›n say›lar›, Scopus ve WoS’daki at›f say›lar› ve hesaplanm›ﬂ yay›n etki de¤erleri

Yıllar
Yay›n say›s›
At›f say›s›
Scopus
WoS
Etki de¤eri
Scopus
WoS

2000
4

2001
11 (2)*

2002
11 (5)*

2003
28 (3)*

2004
32 (14)*

Toplam
86 (24)*

5
4

35
29

17
15

74
54

32
25

163
127

1.25
1

3.18
2.64

1.55
1.36

2.64
1.93

1
0.78

1.90
1.48

*Parantez içindeki de¤erler at›f yap›lmayan yay›n say›s›n› göstermektedir.

bilim insan›n›n akademik performans›n› gösteren bir öl-

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çal›ﬂmada yer alan veriler, Balc› ve arkadaﬂlar› (9)
taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ makalede de¤erlendirilmiﬂ olan
adli t›p yay›nlar›na aittir. Yay›nlara ait at›f say›lar›, Scopus ve WoS veri tabanlar›ndan 25–30 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda yap›lan tarama ile belirlendi. Her iki veri taban›ndaki at›f say›lar›na göre yay›n etki de¤eri hesapland› (At›f say›s›/Yay›n say›s›). Yay›nlar›n yay›nland›klar›
dergilerin 2002–2006 y›llar›na ait etki de¤erleri Journal
Citation Reports veri taban›ndan elde edildi ve ortalamas› al›nd›.

çüt olarak de¤erlendirilir (1).
Ülkemizin bilim alanlar›ndaki etkinli¤i yeterli de¤ildir.
Türkiye, toplam yay›n say›s›na göre 2001 y›l›nda dünya
ülkeleri aras›nda yirmi beﬂinci, 2002 y›l›nda ise yirmi
ikinci s›ray› alm›ﬂt›r. Nüfus baﬂ›na düﬂen yay›n say›s› aç›s›ndan, 2001 y›l›nda dünya ülkeleri aras›nda ancak elli birinci s›rada yer alabilmiﬂtir (2-4). Yay›nlar›n niteli¤inde
de sorunlar oldu¤u söylenebilir. Araﬂt›rmalarda 19731999 y›llar› aras›nda Bilim At›f Dizini’ndeki (SCI) ülkemiz kaynakl› makalelerin yüzde 37’sinin hiç at›f almad›¤›, yüzde 17’sinin yaln›zca bir, yüzde 11’inin ise iki at›f

BULGULAR
2000 y›l›nda yap›lan 4 yay›n›n hepsi, 2001 y›l›ndaki 11
yay›n›n 9’u, 2002 y›l›ndaki 11 yay›n›n 6’s›, 2003 y›l›ndaki 28 yay›n›n 25’i ve 2004 y›l›ndaki 32 yay›n›n 18’i olmak üzere toplamda 86 yay›n›n 62’si (%72,1) at›f alm›ﬂt›r. Hem Scopus hem WoS veri taban›na göre yay›nlar›n
etki de¤erinin en iyi oldu¤u y›l 2001 (s›ras›yla 3.18 ve
2.64) olup, bunu 2003 y›l› (s›ras›yla 2.64 ve 1.93) izlemiﬂtir. Adli t›p alan›nda etki de¤eri en yüksek dergi “International Journal of Legal Medicine” olup, bu dergide
Türkiye adresli adli t›p uzman ve asistanlar›na ait 1 adet
makale yay›nlanm›ﬂt›r. Bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de
gösterilmiﬂtir.

alabildi¤i (5), özellikle 1982’den bu yana makalelerin ortalama etki de¤erinin düﬂük seyretti¤i belirlenmiﬂtir (6).
Bir derginin etki de¤erini (impact factor), o dergide yay›nlanan bir makaleye baﬂka makaleler taraf›ndan yap›lan at›flar belirler. Bir dergide önceki iki y›l içinde yay›nlanan makalelere o y›l içinde yap›lan toplam at›f say›s›n›n, o dergide önceki iki y›l içinde yay›nlanan makalelerin toplam say›s›na bölünmesiyle elde edilen rakam, o
derginin o y›l için etki de¤erini belirlemektedir (7). Yay›nlar›n kalitesi, yay›nland›¤› derginin evrensel kabul
edilen kalitesi yani etki de¤eri ve yay›na baﬂka tan›nm›ﬂ
yazarlar taraf›ndan yap›lan at›flarla ölçülür (8).

TARTIﬁMA VE SONUÇ
Bir bilimsel yay›n›n de¤erini belirleyen unsurlar; o yay›nda sunulan araﬂt›rman›n bilimsel olarak geçerlili¤i,
araﬂt›rma sonucunda var›lan sonuçlar›n e¤itime, klinik
uygulamalara ve di¤er araﬂt›rmalara uyarlan›labilir olmas›, araﬂt›rman›n yay›nland›¤› derginin bilimsel kalitesi
(etki de¤eri) ve o yay›na yap›lan at›f say›s› ﬂeklinde özetlenebilir (8,10,11). Ülkemiz kaynakl› yay›nlar›n ald›¤›
ortalama at›f say›s› dünya ortalamas›n›n yar›s› kadard›r.
Yay›n baﬂ›na düﬂen ortalama at›f say›s›nda y›llar içinde

Bu çal›ﬂmada; 2000–2004 y›llar› aras›ndaki beﬂ y›ll›k
süreçte, ülkemizdeki adli t›p uzman ve asistanlar›n›n katk›lar›yla yap›lan WoS kapsam›ndaki at›f dizinlerince
(Science Citation Index/Expanded) taranan 86 yay›n›n
Scopus ve WoS veri tabanlar›ndaki at›f say›lar›n› ve yay›nland›klar› dergilerin etki de¤erlerini araﬂt›rmak amaçlanm›ﬂt›r. Ülkemiz bilim insanlar›n›n adli t›p alan›nda
yay›nlam›ﬂ olduklar› uluslararas› yay›nlar›n›n “niteli¤ini
de¤erlendirmek” bu yaz›n›n kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
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Tablo 2. Yay›nlar›n yap›ld›¤› dergilerin etki de¤erine göre (büyükten küçü¤e) s›ralan›ﬂ› ve yay›n say›lar›

Dergi Adı
Endoscopy
Neurosurgery
Brain Research
International Journal of Legal Medicine
Life Sciences
Disease Markers
Journal of Toxicology and Environmental Health
Plastic and Reconstructive Surgery
Pharmacological Research
Academic Radiology
Cardiology
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
Forensic Science International
European Psychiatry
Child Abuse & Neglect
International Journal of Clinical Practice
International Journal of Occupational and Environmental Health
Journal of Forensic Sciences
Biological Trace Element Research
Analytical and Quantitative Cytology and Histology
Croatian Medical Journal
Minimally Invasive Neurosurgery
Tohoku Journal of Experimental Medicine
Archives of Andrology
Industrial Health
American Journal of Forensic Medicine and Pathology
Yonsei Medical Journal
Nursing Ethics
Pediatric Emergency Care
Journal of Tropical Pediatrics
Veterinary And Human Toxicology
Military Medicine
Aesthetic Plastic Surgery
Surgical and Radiologic Anatomy
Saudi Medical Journal
Turkish Journal of Pediatrics
Annals of Saudi Medicine
Gynakologe
Omega Journal of Death and Dying
φ
$
*
#

2002-2006 y›llar›na ait etki de¤erlerinin ortalamas›.
Etki de¤eri üç y›l›n ortalamas›d›r.
Etki de¤eri dört y›l›n ortalamas›d›r.
Etki de¤erine ait kay›t yoktur.
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Etki Değeriφ
3.328
2.606
2.382
2.186
2.165
1.977
1.744
1.715
1.630
1.553
1.510
1.441
1.400
1.317
1.228
1.122
1.075$
0.955
0.895
0.855
0.793
0.735
0.701
0.653
0.648
0.600
0.582
0.580
0.575
0.563
0.532
0.520*
0.458
0.369
0.304
0.292
0.186
#
#

Yayın Sayısı
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
6
1
4
1
1
2
3
1
3
4
1
1
1
1
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bir düﬂüﬂ izlendi¤i, bunun nedeninin, ülkemiz adresli
makalelerin etki de¤eri düﬂük dergilerde yay›nlanan etki
de¤eri düﬂük yay›nlar oldu¤u belirtilmektedir (12).
TÜB‹TAK ve ULAKB‹M taraf›ndan yay›nlanan Türkiye Bilimsel Yay›n Göstergeleri (1981-2006) kitab›nda,
ülkemizin 2000-2004 y›llar› aras›ndaki yay›n say›s›
40427, at›f say›s› 69603 (WoS veri taban›ndaki) ve etki
de¤eri 1.72 olarak belirtilmektedir (13). Çal›ﬂma grubunu oluﬂturan yay›nlar›n ayn› dönemdeki etki de¤eri 1.48
olarak hesaplanm›ﬂt›r ve ülke ortalamas›n›n alt›nda kald›¤› görülmektedir (Tablo 1). Bu durum, çal›ﬂma grubunda yer alan 86 yay›n›n 24’ünün hiç at›f almamas› ve
yay›nlar›n yar›s›n›n (43 adet) yay›nlanm›ﬂ oldu¤u dergilerin etki de¤erinin görece düﬂük (1’in alt›nda) olmas› ile
aç›klanabilir (Tablo 2). Hesaplanan yay›n etki de¤eri en
yüksek 2001 y›l›nda, en düﬂük 2004 y›l›ndad›r. 2004 y›l›ndaki yay›n etki de¤erinin düﬂük olmas›, taraman›n yap›ld›¤› zamana kadar geçen sürenin k›sa oluﬂu ve bu süreçte yay›nlar›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n hiç at›f almam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca, araﬂt›r›c›lar, akademik kadroya atanma/yeniden atanma, doçentlik baﬂvurusu için öngörülen asgari koﬂullar› yerine getirme ve
akademik yükseltilme endiﬂesi nedeniyle “çal›ﬂmalar›n›
bir an önce kabul ettirme” düﬂüncesi ile “etki de¤eri görece düﬂük dergilere” yönelebilmektedir. Araﬂt›rma ödeneklerindeki yetersizlikler, üniversitelerimizin yeterli
teknolojik alt yap›dan yoksun olmas› ya da say›lar› gün
geçtikçe artan üniversitelerde adli t›p alan›nda nitelikli
çal›ﬂmalar üretilebilmesi gittikçe zorlaﬂmaktad›r. Dolay›s›yla üretilen bu çal›ﬂmalar etki de¤eri görece düﬂük
dergilerde yer bulabilmekte ve yap›lan at›f say›lar› da düﬂük olmaktad›r.
WoS veri taban› fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanatinsani bilimler alan›nda etki de¤eri yüksek olan dünyan›n sayg›n bilimsel dergilerinden yaklaﬂ›k 8700 tanesini
(14), Scopus veri taban› ise 15000 bilimsel dergiyi taramaktad›r (15). Çal›ﬂma grubunu oluﬂturan yay›nlar›n
Scopus ve WoS veri tabanlar›ndaki at›f say›lar›n›n farkl›l›¤›, bu veri tabanlar›n›n dizinlerinde yer alan dergilerin say› ve nitelik farkl›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
TÜB‹TAK taraf›ndan 1993 y›l›ndan bu yana yürütülen Uluslararas› Bilimsel Yay›nlar› Teﬂvik Program› büyük ölçüde amac›na ulaﬂm›ﬂ; ülkemiz uluslararas› bilimsel yay›nlar s›ralamas›nda 15 y›l içinde 34. s›radan 19. s›raya yükselmiﬂtir. Türkiye adresli bilimsel yay›nlar›n niceli¤inin yan› s›ra niteli¤inin de artt›r›lmas›na yönelik

olarak, TÜB‹TAK Bilim Kurulu 1 Mart 2008 tarihinden
itibaren fen bilimlerinde C1 ve C2 türü yay›nlar için bir
y›lda ancak bir defa teﬂvik verilmesi karar›n› alm›ﬂt›r. Bu
ﬂekilde, yazarlar›n etki de¤eri daha yüksek olan A ve B
grubu dergilerdeki yay›nlar›n›n artmas› hedeflenmektedir (16). Benzer ﬂekilde, baz› uzmanl›k dernekleri de alanlar›ndaki uluslararas› yay›nlar›n artt›r›lmas›na yönelik
ödüllendirme yönergelerinde de¤iﬂiklik yapm›ﬂ ve bir yay›n›n ödüllendirilebilmesi için yay›nland›¤› derginin etki
de¤erinin en az “1” olmas› koﬂulunu getirmiﬂtir (17,18).
Bir bilim insan›n›n yay›nlar›na yap›lan at›f say›s› ile
yay›nlar›n›n niteli¤i aras›nda do¤rusal bir oran vard›r.
At›f say›lar› yay›nlar›n niteli¤ini göstermek yan›nda, bilim insan›n›n bilimsel performans›n›n de¤erlendirilmesinde de kullan›l›r. Bilimsel performans de¤erlendirme
ölçütlerinden “kiﬂisel etkinlik de¤eri”, “h de¤eri” ve “t
de¤erinin” hesaplanmas›nda kullan›l›r. Kiﬂisel etkinlik
de¤eri, kiﬂinin toplam at›f say›s› yay›n say›s›na bölünerek hesaplan›r (19). H de¤eri, at›f etkinli¤i ile yay›n aktivite ölçümlerini birleﬂtiren bir de¤erdir. Bir bilim insan›n›n tüm yay›nlar›ndan kaç›n›n bu de¤erin üzerinde at›f
ald›¤›n› gösterir. Örne¤in, h de¤eri 10 olan kiﬂinin 10’un
üzerinde at›f alan 10 makalesinin oldu¤u anlaﬂ›l›r. “H de¤eri” “kiﬂisel etkinlik de¤eri” ile çarp›larak o kiﬂinin bilimsel yay›nlar›n›n etki gücünü gösteren “t de¤eri” hesaplanabilir (19–21).
Günümüzde bilimsel yay›nlar›n niteli¤ini de¤erlendirme ölçütleri içerisinde “o yay›n›n ald›¤› at›f say›s›” en de¤erli ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bir bilimsel yay›n›n çok say›da at›f almas›; hem yay›n› yapan bilim insan› hem o bilim insan›n›n çal›ﬂt›¤› kurum hem de yay›nland›¤› dergi için sayg›nl›k sa¤lar. Adli t›p ve adli bilimler alan›nda da hedef, etki de¤eri yüksek dergilerde yüksek at›f say›l› yay›nlar yapmak olmal›d›r.
“Bibliyometrik çal›ﬂmalar” diye geçen ve her bilim dal›nda oldu¤u gibi adli t›p/adli bilimler alan›nda da yap›lmas› gereken bu tür çal›ﬂma ve de¤erlendirmeler sayesinde ilgili bilim dal›nda üretilen yay›nlar›n niteli¤i konusunda sa¤l›kl› yorumlar yap›labilecek, bilimsel geliﬂim
aç›s›ndan önerilerde bulunulabilecektir. Bu çal›ﬂma, ülkemizde adli t›p alan›nda bu yönde yap›lan ilk çal›ﬂmad›r. Çal›ﬂmada elde edilen verilerin, TÜB‹TAK ve
ULAKB‹M taraf›ndan yay›nlanan Türkiye Bilimsel Yay›n Göstergeleri (1981-2006) kitab›nda belirtilen verilerle (ayn› dönemi içeren) k›yaslanabilmesi aç›s›ndan 2006
y›l›na kadar olan at›flar›n taranmas› tercih edilmiﬂtir. Bu
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çal›ﬂmalar belirli periyodik dönemleri içermeli ve her döneme ait veriler önceki dönemlerde yap›lanlar ile k›yaslanmal›d›r. Bu çal›ﬂman›n yazarlar›nca, Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i’ne bu çal›ﬂmalar›n periyodik olarak yap›lmas›, gerekirse bu amaçla çal›ﬂma grup/gruplar› oluﬂturulmas› önerisinde bulunulmuﬂtur. Yazarlar taraf›ndan
da, bu tür çal›ﬂmalar›n sürdürülmesi planlanmaktad›r.
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