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ÖZET

Bilim insanlar›n›n kendi alanlar›ndaki geliflmeleri izlemeleri
kadar, yapm›fl olduklar› araflt›rmalar› di¤er araflt›rmac›larla
paylaflmalar› da önemlidir. Uzun zaman alan ve yo¤un emek
ürünü olan bilimsel çal›flmalar›n sonuçlar›n›, bilim insanlar› ile
paylaflmak ve kal›c›l›¤›n› sa¤lamak aç›s›ndan en do¤ru yol uluslararas› kabul gören seçkin dergilerde yay›nlamakt›r.
Bu çal›flmada; 2000–2004 y›llar› aras›ndaki 5 y›ll›k süreçte,
ülkemizdeki adli t›p uzman ve asistanlar›n›n katk›lar›yla yap›lan uluslararas› yay›nlar› TÜB‹TAK-Uluslararas› Bilimsel
Yay›nlar› Teflvik Program› ölçütlerine göre de¤erlendirmek ve
bu yay›nlar›n Türkiye adresli Science Citation Index - Journal
Citation Reports kapsam›ndaki yay›nlara katk›s›n› araflt›rmak
amaçlanm›flt›r. Bu amaçla, “Pubmed” ve “Web of Science” veri
tabanlar›ndan yararlan›lm›flt›r.
01.01.2000 – 31.12.2004 tarihleri aras›ndaki 5 y›ll›k sürede,
Web of Science veri taban› kapsam›ndaki dergilerde, yazarlar›
içinde ülkemizden adli t›p alan›nda çal›flanlar›n bulundu¤u toplam 86 yay›n yap›lm›flt›r. Türkiye kaynakl› tüm yay›nlara olan
katk› oran›, son iki y›lda binde 1.1’den binde 2.3’e yükselmifltir. Yay›nlar›n 70’inin (%81.4) tam makale, 15’inin (%17.4) tam
makale d›fl› oldu¤u saptanm›flt›r. TÜB‹TAK-Uluslararas› Bilimsel Yay›nlar› Teflvik Program› ölçütlerine göre, yay›nlar›n
3’ü (%3.5) A Grubu, 54’ü (%62.8) B Grubu, 23’ü (%26.7)
C Grubu dergi listelerinde yer almaktad›r. Yazar say›s› 4 ve
daha fazla olan yay›nlar, toplam yay›nlar›n %79.1’i oluflturmaktad›r. Forensic Science International, 24 (%27.9) yay›nla

en fazla yay›n›n yap›ld›¤› dergi olup adli t›p alan›ndaki dergilerde (Forensic Science International, American Journal of Forensic Medicine and Pathology, Journal of Forensic Sciences,
International Journal of Legal Medicine) yap›lan yay›nlar toplam yay›nlar›n %39.5’ini oluflturmaktad›r.
Çal›flman›n, adli t›p alan›ndaki uluslararas› yay›nlar›n gelifltirilmesine katk›da bulunaca¤› düflünülmüfltür.
Anahtar kelimeler: Adli t›p, Science Citation Index,
Türkiye

SUMMARY

It is important for scientists to share the studies they conduct
with other researchers as well as following developments in
their area. The best way to share the results of scientific studies which require a long time and a lot of effort with other scientists is to publish them in internationally accepted and distinguished journals.
In this study, we aim at assessing international publications
compiled through contributions of forensic medicine expert
and their assistants in Turkey between 2000 and 2004. This has
been carried out according to the criteria of the encouragement
program of TUB‹TAK-International Scientific Publications
and by analyzing the contribution of these publications to
those in the scope of the Science Citation Index-Journal Citation reports in Turkey. Thus, we used the “Pub Med and Web
of Science” data base.

* Bu çal›flma 11-14 May›s 2006 tarihlerinde Konya’da yap›lan VII. Adli Bilimler Kongresi’nde sunulmufltur.
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Between 01.01.2000 and 31.12.2004, in the journals in the
scope of Web of Science data base, a total of 86 publications
were produced by forensic medicine experts and their assistants. The ratio of contributions to the Turkey originated publications rose to 0.23% from 0.11% in the last two years. It
determinated that 70 of the publications (81.4%) were full articles and 15 of them (17.4%) were partial articles. According to
the criteria of the TUBITAK International Scientific Publications Encouragement Program, 3 of the publications (3.5%)
took place A Group, 54 of them (62.8%) in the B Group and
23 of them (26.7%) in the C Group journal lists. The publications with four or more contributors make up of 79.1% of the
total publications. With 24 (27.9%) of the publications, Forensic Science International had the most publications, with publications shown in journals concerning forensic science (Forensic Science International, American Journal of Forensic Medicine and Pathology, Journal of Forensic Sciences, International Journal of Legal Medicine) making up 39.5% of the total
publications.
The study aimed to contribute to the development of international publications in the field of forensic medicine.
Key words: Forensic medicine, Science Citation Index,
Turkey

G‹R‹fi ve AMAÇ

Bilgi üretmek ya da üretme çabas›yla yap›lan bilimsel
etkinliklerin ürünleri yay›nlanmadan bilimsel say›lmaz.
Uzun zaman alan ve yo¤un emek ürünü olan bilimsel
çal›flmalar›n sonuçlar›n› bilim insanlar› ile paylaflmak ve
kal›c›l›¤›n› sa¤lamak aç›s›ndan en do¤ru yol dan›flmanl›
bir dergide, tercihan uluslararas› kabul gören seçkin dergilerde yay›nlamakt›r (1). Uluslararas› bir derginin seçkinli¤ini, o derginin “Bilimsel At›f Endeksi Dergi At›f
Raporlar›” (Science Citation Index - Journal Citation
Reports = SCI-JCR) kapsam›nda olup olmad›¤› ve etki
de¤eri (Impact factor = IF) göstermektedir (2).
Ülkelerin bilim alan›ndaki geliflmifllik göstergelerinden birisi de uluslararas› bilimsel yay›nlar›n›n say›s›d›r.
Bu amaçla, TÜB‹TAK taraf›ndan, 1987 y›l›nda, ülkemizin uluslararas› bilimsel yay›nlar›n›n say›s›n› artt›rmak
için bir çal›flma bafllat›lm›flt›r. Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu taraf›ndan 1993 y›l›nda al›nan karar ile
“Uluslararas› Bilimsel Yay›nlar› Teflvik (UBYT) Program›” sistematik bir TÜB‹TAK program› niteli¤ine kavuflturulmufltur. TÜB‹TAK’›n UBYT Program›, “SCI-JCR
taraf›ndan taranan hakemli ve sürekli dergilerde yay›mlanm›fl” yay›nlar› kapsamaktad›r. SCI-JCR’›n kapsad›¤›
dergiler, konular›na ve IF’lerine göre yap›lan s›ralamala-

r› göz önüne al›narak A, B ve C gruplar› ad› alt›nda listelenmektedir (3).
Bu çal›flmada; 2000–2004 y›llar› aras›ndaki befl y›ll›k
süreçte, yazarlar› içinde ülkemizden adli t›p alan›nda çal›flanlar›n bulundu¤u uluslararas› yay›nlar› UBYT Program› ölçütlerine göre de¤erlendirmek ve bu yay›nlar›n
Türkiye adresli SCI-JCR kapsam›ndaki yay›nlara katk›s›n› araflt›rmak amaçlanm›flt›r.

GEREÇ ve YÖNTEM

Bu çal›flmada veri taban› oluflturmak için “Pubmed” ve
“Web of Science” (WoS) veri tabanlar›nda 01.01.2000 –
31.12.2004 tarihleri aras›ndaki yay›nlar tarand›. ‹lk tarama, ülkemizdeki adli t›p uzman ve asistanlar›n›n ad ve
soyadlar› girilerek yap›ld›. Elde edilen veriler isim benzerliklerinin neden olabilece¤i hatalar› önlemek için, Adli T›p Anabilim Dallar›n›n, Adli T›p Kurumu ve birimlerinin bulundu¤u “il ad›”, “forensic medicine”,
“Turkey” ve “Turkiye” anahtar kelimeleri ile ikinci tarama yap›larak kontrol edildi. Taramalar sonucu elde edilen yay›nlar›n bafll›k ve künyeleri Adli T›p Uzmanlar›
Derne¤i’nin internet ortam›ndaki haberleflme grubunda
(atud@yahoogroups.com) eksik ya da yanl›fl bilgilerin
düzeltilmesi için yay›nland›. Oluflturulan veri taban›nda
yer alan yay›nlar dergi kategorisi, yay›n türü ve yazar
say›s› ve yay›n konusu de¤iflkenlerine göre incelendi.
Türkiye’nin y›llara göre WoS at›f indekslerindeki yay›n say›s› ve dünya ülkeleri aras›ndaki s›ras› Ulakbim
veri taban›ndan al›nd› (4).
Dergi kategorisi, TÜB‹TAK taraf›ndan her y›l yay›nlanan UBYT Program› ölçütlerine göre A-B-C grubu
dergi listelerinden yararlan›larak belirlendi (5-9).
SCI-JCR kapsam›nda olmas›na ra¤men UBYT Program›
listelerinde yer almayan yay›nlar D grubu olarak de¤erlendirmeye al›nd›.
Yay›n türleri; 1- Tam makale, 2- Tam makale d›fl›
(olgu sunumu, editöre mektup, teknik not, tart›flma ve
araflt›rma sonuçlar›n›n ön duyurusu vb) yay›nlar,
3- Kongre ya da sempozyum sunumlar›n›n yer ald›¤›
“özel say›” olarak üç gruba ayr›ld›.

BULGULAR

Çal›flman›n kapsad›¤› 01.01.2000 – 31.12.2004 tarihleri
aras›ndaki befl y›ll›k sürede, WoS veri taban› kapsam›ndaki dergilerde, yazarlar› içinde ülkemizden adli t›p alan›nda çal›flanlar›n bulundu¤u toplam 86 yay›n yap›lm›flt›r.
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Tablo 1. WoS kapsam›ndaki yay›n say›s›na göre; Türkiye’nin dünya ülkeleri aras›ndaki s›ras›, Türkiye kaynakl› yay›nlar›n
say›s›, adli t›p yay›nlar›n›n say›s›, adli t›p yay›nlar›n›n Türkiye kaynakl› yay›nlara olan katk› oran›n›n y›llara göre da¤›l›m›
Yay›n say›s›na göre
Türkiye’nin s›ras›
25
25
22
22
21

Y›llar
2000
2001
2002
2003
2004

* de¤er x 10 üzeri 3

WoS kapsam›ndak i
Türkiye kaynakl› yay›nlar
6423
7804
10315
12326
14156

WoS kapsam›ndaki
adli t›p yay›nlar›
4
11
11
28
32

Tablo 2. Yay›nlar›n, yay›n türü ve dergi gruplar›na göre da¤›l›mlar›
Tam makale
1
45
18
6
70

A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
Toplam

Tam makale d›flfl››
2
8
5
15

Grafik 1. WoS kapsam›ndaki Türkiye kaynakl› yay›nlar ve
adli t›p yay›nlar›n›n y›llara göre da¤›l›m› (Türkiye verileri
1/100 oran›nda küçültülmüfltür).
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Tablo 3. Yay›nlar›n yazar say›lar›na göre da¤›l›m›.

141.56

78.04

60

Adli t›p
yay›nlar›n›n katk›s› *
0.6
1.4
1.1
2.3
2.3

n
1
8
9
26
22
20
86

%
1.1
9.3
10.5
30.2
25.6
23.3
100

2004

Yap›lan yay›nlar›n say›s›nda ve bu yay›nlar›n Türkiye

(%62.8) B Grubu, 23’ü (%26.7) C Grubu dergi listelerinde

önemli bir art›fl görülmüfltür. Bu süre içinde, WoS kap-

say›s› 6 adet olup, tüm yay›nlar›n %7’sini oluflturmakta-

kaynakl› yay›nlara olan katk› yüzdesinde y›llar içinde

yer almaktad›r. D grubu olarak de¤erlendirilen yay›n

sam›ndaki Türkiye kaynakl› yay›nlar›n say›s›ndaki art›-

d›r (Tablo 2).

Yazar say›s› 4 ve daha fazla olan yay›nlar, toplam

fla ba¤l› olarak, ülkemizin dünya ülkeleri aras›ndaki s›ra-

yay›nlar›n %79.1’i oluflturmaktad›r (Tablo 3).

lamas›n›n daha üstlere ç›kt›¤› saptanm›flt›r (Tablo 1,
Grafik 1).

Forensic Science International 24 (%27.9) yay›nla en faz-

Yay›nlar›n yay›n türü aç›s›ndan da¤›l›mlar› de¤erlendi-

la yay›n›n yap›ld›¤› dergidir. Adli t›p alan›ndaki

tam makale d›fl› oldu¤u saptanm›flt›r. UBYT Program› öl-

Journal of Forensic Medicine and Pathology, Journal of

rildi¤inde, 70’inin (%81.4) tam makale, 15’inin (%17.4)

dergilerde (Forensic Science International, American

çütlerine göre, yay›nlar›n 3’ü (%3.5) A Grubu, 54’ü

Forensic Sciences, International Journal of Legal Medicine)
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Tablo 4. Yay›nlar›n dergilere, dergi kategorisine ve yay›n say›s›na göre da¤›l›m›.
Dergi ad›

Kategori
A

Endoscopy

International Journal of Legal Medicine

A

Neurosurgery

A

Nursing Ethics

B

Forensic Science International
Journal of Forensic Sciences
Life Sciences

Yay›n say›s›
1

1

1

B

24

B

3

4

B

3

Disease Markers

B

2

Academic Radiology

B

1

B

1

Biological Trace Element Research

B

Veterinary And Human Toxicology

B

2

2

Brain Research

B

Cardiology

B

1

Industrial Health

B

1

Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
European Psychiatry

B

International Journal of Clinical Practice

Journal of Toxicology and Environmental Health Part A

Journal of Tropical Pediatrics

B

B

1
1

1

1

B

1

B

1

Minimally Invasive Neurosurgery

B

Pharmacological Research

B

1

Tohoku Journal of Experimental Medicine

B

1

Pediatric Emergency Care

Plastic and Reconstructive Surgery

B

Yonsei Medical Journal

American Journal of Forensic Medicine and Pathology
Military Medicine

1

B

1

C

4

C

Saudi Medical Journal

1

C

6

3

Surgical and Radiologic Anatomy

C

3

Analytical and Quantitative Cytology and Histology

C

1

Aesthetic Plastic Surgery

C

1

Annals of Saudi Medicine

C

1

Gynakologe

C

1

Croatian Medical Journal

D

3

International Journal of Occupational and Environmental Health

D

1

Archives of Andrology

C

Turkish Journal of Pediatrics

C

Child Abuse Neglect

Omega Journal of Death and Dying
Toplam
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D

D

1
1
1

1

86
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Tablo 5. SCI kapsam›ndaki yay›nlar›n yap›lan çal›flma
türlerine da¤›l›m›
ma türü
Çal›flflm

Deneysel/ölçüme dayal›

n

45.3

9

10.5

2

2.4

23

Olgu sunumu

13

Toplam

86

Ankete dayal›
Derleme ve görüfl sunma

ma alan›
Çal›flflm
Adli patoloji/postmortem çal›flmalar
Klinik adli t›p
Hukuk ve etik
Adli psikiyatri
Adli hemogenetik ve seroloji
Di¤er
Toplam

%

39

Retrospektif

Tablo 6. Yay›nlar›n adli bilimlerin çal›flma alanlar›na göre
da¤›l›m›

26.7
15.1
100

yap›lan yay›nlar toplam 34 adettir ve tüm yay›nlar›n
%39.5’ini oluflturmaktad›r. Araflt›rman›n kapsad›¤› dönemdeki yay›nlar›n dergilere, dergi kategorisine ve yay›n say›s›na göre da¤›l›m› Tablo 4’de gösterilmifltir.
SCI kapsam›ndaki yay›nlar›n, yap›lan çal›flman›n türüne göre da¤›l›m› Tablo 5’de sunulmufltur. Çal›flmalar›n %55.8’i deneysel/ölçüme dayal› ya da anket çal›flmalar› gibi prospektif yap›land›r›lm›fl çal›flmalard›r. Yay›nlar›n adli bilimlerin çal›flma alanlar›na göre da¤›l›m› Tablo 6’da gösterilmifltir. Birinci s›ray› postmortem çal›flmalar ve adli patoloji konular› al›rken (%51.2), ikinci s›ray›
klinik adli t›p konular› (%18.6), üçüncü s›ray› da adli hemogenetik (%10.5) çal›flmalar› alm›flt›r.

n
44
16
3
4
9
10
86

%
51.2
18.6
3.5
4.7
10.5
11.6
100

Doçentlik S›nav Yönetmeli¤i 2000 y›l›nda de¤ifltirilmifl ve 2001 y›l›nda doçentlik s›nav›na baflvuru için asgari koflullar getirilmifltir. Buna göre; sa¤l›k bilimlerinden
baflvuran adaylar için “SCI-Expanded, SSCI veya AHCI
kapsam›ndaki dergilerde, aday›n yapt›¤› lisansüstü
ve/veya uzmanl›k tezlerinden (yan dal uzmanl›k tezleri
bu kapsam d›fl›ndad›r) üretilmemifl, en az biri aday›n
birinci isim oldu¤u özgün araflt›rma makalesi niteli¤inde
olmak kofluluyla, doktora veya t›pta uzmanl›k unvan›
ald›ktan sonra en az üç makale” istenmektedir (10-12).
Çal›flman›n kapsad›¤› dönem içerisinde, ülke ve adli t›p
kaynakl› yay›n say›lar›nda y›llar içinde görülen art›fl, doçentli¤e yükseltilme baflvuru koflullar›nda yap›lan de¤iflikli¤in olumlu yans›mas› olarak de¤erlendirilmifltir.
Ayr›ca, son dönemde üniversiteler taraf›ndan uygulamaya konan “akademik yükseltme ve atama ilkelerinin” de
bu art›flta etkisinin oldu¤u düflünülmektedir (13,14).
Söz konusu nicelik art›fl›n›n yap›lan yay›nlar›n niteli¤ine yans›mas› tart›flmal›d›r. UBYT program› ölçütlerine göre yay›nlar›n 3’ü A grubu, 54’ü B grubu, 23’ü
C grubu dergi listelerinde yer almaktad›r. Yay›nlar›n büyük bir k›sm›n›n B grubu (orta IF de¤erine sahip) dergi
listelerinde yer almas› sevindirici olmakla birlikte,
A grubu (yüksek IF de¤erine sahip) dergi listelerinde
sadece 3 yay›n›n bulunmas› üzücüdür. Bu durum, bilim
insanlar›n›n yüksek etki faktörlü dergilerde yay›n yapmak
istemesi, bu tür dergilere yay›mlanmak üzere dünyan›n
her yerinden çok say›da makale gönderilmesi, de¤erlendirme sürecinin çok titizlikle sürdürülmesi, daha nitelikli yay›nlara yer verilmesi ve gelen makalelerin ancak çok
az bir k›sm›n›n yay›mlanmas› ile aç›klanabilir (15).
Ayr›ca, yazarlar›n daha kolay yay›n kabul edebilen dergileri tercih etmeleri ya da bu ayr›m›n fark›nda olmamalar› da etkili olabilir. Di¤er yandan, çal›flman›n yap›ld›¤›

TARTIfiMA ve SONUÇ

Yap›lan taramalar s›ras›nda uluslararas› veri tabanlar›na giren adli t›p alan›ndaki ilk yay›n›n, 1957 y›l›nda rahmetli hocam›z Prof. Dr. Cahit Özen taraf›ndan
Pub-Med kapsam›ndaki Türk T›p Cemiyeti Mecmuas›’nda yay›nlanan “Organic and biological basis of crime
genesis” bafll›kl› çal›flmas› oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Çal›flman›n kapsad›¤› dönem içerisinde, Türkiye kaynakl› WoS kapsam›ndaki yay›nlar›n say›s›nda art›fl ve ülke s›ralamas›nda yükselme görülmektedir. Ülkemiz kaynakl› yay›nlar›n say›s› 2000 y›l›nda 6423 iken 2004 y›l›nda 14156’ya, ülke s›ralamas›ndaki yerimiz de yirmi beflincilikten yirmi birincili¤e yükselmifltir (4). Buna paralel olarak, adli t›p alan›ndaki yay›nlarda da art›fl görülmüfl ve 2000 y›l›nda 4 olan yay›n say›s› 2004 y›l›nda
32’ye yükselmifltir. Hem ülke yay›nlar›nda hem de adli
t›p kaynakl› yay›nlarda y›llar içinde art›fl görülmekle
birlikte, özellikle 2003 ve 2004 y›llar›nda adli t›p kaynakl› yay›nlar›n ülke yay›nlar›na katk›s› yaklafl›k iki
kat›na ç›km›flt›r.
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zaman aral›¤›nda, SCI kapsam›ndaki adli t›p dergilerinden sadece bir tanesinin A grubu dergi listesinde olmas›
da dikkate al›nmas› gereken bir husustur. Dergi grupland›rmalar›nda IF oran›na göre de¤erlendirmelerin baz›
alanlar için yeterli olmayabilece¤i de tart›fl›lmal›d›r. Bir
baflka bak›fl aç›s›yla, 2001 y›l›ndan itibaren doçentlik
için öngörülen asgari koflullar› yerine getirme endiflesi
içindeki akademisyenlerin, geniflletilmifl SCI’e girmifl
belli ücretler karfl›l›¤›nda bask› yapan (reprint ve resim
ücretleri d›fl›nda) “orta ya da düflük IF de¤erine sahip”
dergilere yönelmifl olabilece¤i kuflkusu ile aç›klanabilir.
Bu konuya Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan yay›nlanm›fl olan “Türkiye’nin Yüksekö¤retim Stratejisi” taslak raporunda flu flekilde aç›klama getirilmektedir: Türkiye’nin yay›n performans›nda say› bak›m›ndan bir art›fl
yaflan›rken, bu yay›nlar›n ald›¤› at›f say›s›nda belli bir
gerileme görülmekte, art›k yay›n teflvik politikalar›nda
nicelikten çok nitelik üzerinde durma zaman›n›n geldi¤i
anlafl›lmaktad›r (14). Adli t›p alan›ndaki yay›nlara yap›lan at›f say›lar›n›n de¤erlendirilmesi için ikinci bir çal›flma planlanm›flt›r.
Forensic Science International, 24 yay›nla en fazla yay›n›n yap›ld›¤› dergidir. Adli t›p alan›ndaki dergilerde
yap›lan yay›nlar tüm yay›nlar›n % 39.5’ini oluflturmaktad›r. Bu sonuç, üretti¤imiz bilimsel çal›flmalar› ayn›
alanda çal›flt›¤›m›z meslektafllar›m›zla yeterince paylaflmad›¤›m›z› göstermektedir. O zaman, paylafl›lan bir
ürünü ortaya koymak amac›nda de¤il isek, neden üretiyoruz sorusuna yan›t aranmal›d›r (1). Alan›m›zdaki
uluslararas› dergilerde yay›mlanan teknoloji a¤›rl›kl› çal›flmalar›n ön planda olmas›, ülkemizdeki araflt›r›c›lar›n
alt yap› yetersizlikleri nedeniyle bu tür çal›flmalar› üretememeleri bunda etken olabilmektedir.
Adli t›p uzman ve asistanlar›n›n tek bafl›na yay›n yapmas›n›n nadir rastlanan bir durum oldu¤u, yay›nlar›n
yaklafl›k % 80’inin 4 ve daha fazla kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi¤i saptanm›flt›r. Adli t›p/bilimler, disiplinler
aras› iflbirli¤i ile yararc› sonuçlar elde edebilecek nadir
bilim alanlar›ndan birisidir (1). Bu durum, bilimsel çal›flmalar›n fazla say›da kiflinin katk›s› ile gerçeklefltirilmesine yol açabilmektedir. Bunun nedenleri tart›flmaya aç›k
ve tart›fl›lmaya da de¤erdir. Bunlar›n bir k›sm›nda çal›flman›n gerçekten multidisipliner ve fazla say›da kifli ile
gerçeklefltirilmesi zorunlulu¤u söz konusu iken, bir k›sm›nda ise katk›s› az ya da hiç olmayan kiflilerin de yay›na kat›lm›fl olmas› da muhtemeldir. Yabanc› dilde yay›n

yapma güçlü¤ünün de, baz› yay›nlarda, yabanc› dil kullan›m›nda avantajl› kiflilerin yay›na kat›lmas›n› teflvik
eden bir husus oldu¤u düflünülebilir.
Ülkemizde adli t›p alan›nda çal›flanlar›n kat›ld›¤› uluslar aras› yay›nlar ve bunlar›n niteli¤i ile ilgili daha önce
yap›lm›fl bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r. Balc› ve arkadafllar› (16) taraf›ndan, Türkiye’de 1985-1998 y›llar› aras›nda adli t›p dergilerinde yay›nlanm›fl makalelerde istatistik kullan›m› üzerine bir çal›flma yap›lm›fl olup bu çal›flmada, yay›nlar›n %39.4’ünün deneysel/ölçüme ya da
ankete dayal› prospektif, %22.6’s›n›n retrospektif,
%16.8’inin olgu sunumu, %13.8’inin derleme oldu¤u
bildirilmifltir. Özdemir ve Salaçin (17) taraf›ndan,
Türkiye’de adli bilimler alan›nda yap›lan toplant›lar›n
retrospektif olarak de¤erlendirildi¤i benzer bir çal›flma
yap›lm›flt›r. Araflt›rmac›lar, 1984-2001 y›llar› aras›ndaki
18 y›lda yap›lan bilimsel etkinliklerde sunulan 675 bildirinin %22’sinin sözel, %78’inin poster oldu¤unu, araflt›rmalar›n %40’›n›n retrospektif, %29’unun prospektif
(deneysel, ölçüme dayal›, anket), %18’inin olgu sunumu,
%13’ünün derleme niteli¤inde oldu¤unu, bildirilere katk› sunanlar içinde üniversitelerde çal›flanlar›n önemli yer
tuttu¤unu bildirmifltir. Bu çal›flma kapsam›n› oluflturan
SCI kapsam›ndaki yay›nlar›n %55.8’i deneysel/ölçüme
dayal› ya da anket çal›flmalar› gibi prospektif yap›land›r›lm›fl çal›flmalard›r. Prospektif çal›flma oran› en az
kongre ve sempozyumlarda iken s›ras›yla ulusal yay›nlar
ve uluslar aras› indexlere giren yay›nlarda daha fazla yer
tutmaktad›r. Buradan, uluslar aras› literatüre giren çal›flmalar için çal›flmalar›n prospektif yap›land›r›lmas›na
a¤›rl›k verilmesinin daha anlaml› olaca¤› sonucu ç›kar›labilir.
Özdemir ve Salaçin (17) taraf›ndan kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirilerde, adli bilimlerin çal›flma
alanlar›na göre da¤›l›m› aç›s›ndan, ilk s›ray› adli patoloji
(%28.6), ikinci s›ray› klinik adli t›p (%24.0) ve üçüncü
s›ray› da adli psikiyatri konular› al›rken, SCI kapsam›ndaki yay›nlarda yine birinci s›ray› postmortem çal›flmalar
ve adli patoloji konular› (%51.2), ikinci s›ray› klinik adli
t›p konular› (%18.6), üçüncü s›ray› da adli hemogenetik
(%10.5) çal›flmalar› alm›flt›r. Ancak SCI kapsam›ndaki yay›nlarda adli patoloji konular› ve postmortem çal›flmalar›n daha a¤›rl›kl› olarak yer ald›¤› anlafl›lmaktad›r.
Bu çal›flman›n, adli t›p alan›nda uluslararas› bilimsel
yay›n düzeyimizin nicelik ve nitelik olarak yükselmesine katk›da bulunaca¤› düflünülmüfltür.
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