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TÜBA üyesi ve ODTÜ ö¤retim üyesi
on y›llarda kamuoyunda tart›fl›lan konulardan
biri ülkemizde bulunan üniversitelerden kaç›n›n dünyada ilk 500 aras›na girdi¤idir. Bu konunun tart›fl›lmas› elbetteki sa¤l›kl› bir geliflmenin
göstergesidir. Bu tür tart›flmalar zaman zaman istismar da edilmektedir. Dünyada baz› kurulufllar, her
y›l üniversiteleri inceleyip bir s›ralama yapmaktad›rlar, ki böyle bir çal›flmay› yapmak oldukça zordur. Üniversitelerin s›ralamalar› yap›l›rken çeflitli
kriterler temel olarak al›n›r. Bu kriterlerden biri ülke adresli yay›mlanan bilimsel makalelerin say› ve
kalitesidir. Bugün ülkemizde, yay›n say›s›n› art›rmakla kiflileri doçent ve profesörlü¤e yükseltmenin
ötesine gidemeyece¤imizi ileri süren bilim insan› say›s› maalesef oldukça fazlad›r.
Onlara basit bir mant›kla flu cevab› vermek isterim. Çok say›da ve kaliteli bilimsel makale üreten
e¤itim kurumlar›nda çok iyi yetiflmifl bilim insanlar› bulunur. Onlar›n oldu¤u yerde kaliteli e¤itim verilir ve kaliteli insan gücü yetiflir. Kaliteli bir flekilde yetiflmifl insan gücü ileride istihdam edildi¤i kurum ve kurulufllarda ülke için en iyi hizmeti verir

ve dolay›s›yla ülke kalk›nmas›na, ülkenin refah düzeyinin artmas›na önemli katk›lar sa¤larlar. Bilimsel araflt›rmalar bir amaç do¤rultusunda yap›ld›¤›
gibi (uygulamal›, patente yönelik) do¤ay› anlamak
için de yap›l›r (temel araflt›rmalar) ve bu araflt›rmalar insan gücünün yetiflmesinde ayn› zamanda araç
rolünü de görürler. Ayr›ca oluflan bilgi birikimi ileride uygulamaya dönüflebilir.
Bu yaz›da 2010 y›l›nda Türkiye adresli makalelerin yay›mland›¤› ilk 10 dergi incelenmifltir. Budergiler WEB of Science veritaban›nca taranan dergiler grubundad›r. Son y›llarda bu veri taban› taraf›ndan taranan dergi say›s› baz› nedenlerden dolay› [1] artt› ve bu da Türkiye adresli makale say›s›n›n art›fl›na neden oldu.
2010 y›l›nda WEB of Science veri taban› taraf›ndan taranan bilimsel dergilerde yay›mlanan Türkiye
adresli makalelerin say›s› 21.529’dur. Bu say›da yaln›z bilimsel makaleler var; kongre özeti, konferans
vs. yok. En çok makalenin yay›mland›¤› ilk 10 dergi Tablo 1’de verilmifltir. Bu dergilerde yay›mlanan
yaklafl›k 1900 makale, toplam makale say›s›n›n
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Yay›n için
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C

Türkiye Klinikleri
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C
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C

Medwell Journals
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Kafkas Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dergisi

228

C

Kafkas Üniversitesi

Asian Journal of Chemistry

195

C

Hindistan

African Journal of
Biotechnology
Acta Crystallographica
Section E-Structure
Expert Systems With
Applications
Turkish Journal of
Medical Sciences

150

C

Academic Journals

146

C

125

African Journal of
Agricultural Research

Dergi Ad›
Türkiye Klinikleri
T›p Bilimleri Dergisi
Scientific Research
And Essays
Journal of Animal And
Veterinary Advances

Türk Editör /
Toplam Editör

550 $

2/14

550-750 $

14/69

-30 £ sayfa bafl›
+ üyelik aidat›
650 $

3/108

Wiley

--

14/69

A

Elsevier

--

122

C

TÜB‹TAK

--

113

C

Academic Journals

600 $

8/135

Tablo 1. 2010 y›l›nda Türkiye adresli makalelerin yay›mland›¤› ilk 10 bilimsel dergi ve bu dergilere ait bilgiler.
[a]TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lan grupland›rmada girdi¤i grup.
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Bilim Kullan›l›yor
Son y›llarda baz› kifliler, kurulufllar ve hatta ülkeler organize bir flekilde bilimsel dergi ç›karmak
için bir yar›fl içerisine girmifllerdir. Bunlar›n amaçlar› kesinlikle bilime katk› sa¤lamak olmay›p tamamen maddi ç›kar sa¤lamakt›r. Örne¤in Journal of
Animal and Veterinary Advances bafll›kl› dergi 2007
y›l›nda yay›n hayat›na girmifl Pakistan (Medwell Journals) taraf›ndan yay›mlanan bir dergidir (fiekil 1).

... Bu da Türk bilim camias›n›n ço¤unlukla etki de¤eri çok düflük dergilerde yay›n yapt›¤›n› ortaya koymaktad›r.
%10’u civar›ndad›r. Bu 10 derginin analizi, karfl›m›za ilginç tablolar ç›kart›yor. Dergilerin 3’ü Türkiye’de farkl› kurumlar taraf›ndan ç›kar›l›yor, di¤erleri ise yabanc› dergilerdir. Bu dergilerin 9’u TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lan grupland›rmada C grubuna, yaln›z biri A grubuna girmektedir. Bu da Türk
bilim camias›n›n ço¤unlukla etki de¤eri çok düflük
dergilerde yay›n yapt›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Derginin mevcut 69 editörünün 14’ü
Türk’tür. Yoksa bu dergi Türk bilim insanlar›n›n makalelerini yay›mlamak için
mi hayata geçirildi?

Özellikle paral› dergilerin genifl bir editör ekibi bulunuyor ve Türk editör say›s› da oldukça fazlad›r.

Derginin ismi her ne kadar hayvanc›l›k ve veterinerlikle ilgili bir ça¤r›fl›m yap›yorsa da yay›n da¤›l›m›
hemen hemen homojen olup ço¤u sahay› (t›p, temel
bilimler, mühendislik, ziraat) kapsamaktad›r.
Bugüne kadar dergide yay›mlanan toplam makale say›s› 1762 olup bunlar›n 722’si (%41’i yani)
Türkiye adresli iken Pakistan adresli tek bir makale yoktur. Derginin mevcut 69 editörünün 14’ü
Türk’tür. Burada hemen flu soru akla geliyor. Bu
dergi ne zaman Türk bilim camias› taraf›ndan be-

En can al›c› noktalardan biri ise bu 10 dergiden 5’inin makaleleri belli bir ücret karfl›l›¤›nda yay›mlamas›d›r. Bu ücretler 500 ile 750 dolar aras›nda de¤iflmektedir. Özellikle paral› dergilerin genifl
bir editör ekibi bulunuyor ve Türk editör say›s› da
oldukça fazlad›r.
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fiekil 1a. Journal of Animal and Veterinary Advances dergisinde 2007-2010 y›llar› aras›nda yay›mlanan tüm makalelerle Türkiye adresli makalelerin say›s›.

fiekil 2a. Scientific Research and Essays dergisinde 20052010 y›llar› aras›nda yay›mlanan tüm makaleler ile Türkiye
adresli makalelerin say›s›.
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fiekil 2b. Bu dergide yay›mlanan tüm makalelerin ülkelere
göre da¤›l›m›.

fiekil 1b. Bu dergide yay›mlanan tüm makalelerin ülkeleregöre da¤›l›m›.
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nimsendi ve neden bu kadar Türk editör atand›?
Yoksa bu dergi Türk bilim insanlar›n›n makalelerini yay›mlamak için mi hayata geçirildi?

Son y›llarda bilim camiam›z Afrika dergilerini keflfetmeye bafllam›fl ve çok k›sa
sürede bu dergilerde de yay›n yapan ülkeler aras›nda birinci s›raya oturmay›
baflarm›flt›r

Di¤er bir dergi ise Malezya taraf›ndan
2005 y›l›nda ç›kar›lmaya bafllayan Scientific Research and Essays isimli dergi çok
k›sa bir süre de Türk bilim camias› taraf›ndan keflfedilmifltir. Son 5 y›lda yay›mlanan makale say›s› 911’dir.

oturmay› baflarm›flt›r (fiekil 3 ve 4). African Journal of Agricultural Research ve African Journal of
Biotechnology dergileri Academic Journals adl› bir
firma taraf›ndan ç›kar›lmaktad›r. Bu firman›n tüm
sahalarda yay›mlad›¤› bilimsel dergi say›s› 103
olup dergilerin tamam› paral›d›r (500-750 dolar).
Bu firman›n merkezi Kenya’dad›r, dergi editörleri
çeflitli ülkelerdendir.
Asian Journal of Chemistry 30 y›l› aflk›n bir
süredir Hindistan taraf›ndan yay›mlanan bir dergiolup kimyac›lar›n yan›s›ra biyolog ve ziraatç›lar›n
da yo¤un ilgi gösterdi¤i bir dergidir (fiekil 5). Bilim camias› bu dergiyi biraz geç keflfetmifl olsa da
son y›llarda Türkiye, Hindistan’dan sonra yay›n
say›s› aç›s›ndan birinci s›raya oturmufl olup, ‹ran
ile bir rekabet içerisine girmifltir. Bu dergi sayfa ba-

Di¤er bir dergi ise Malezya taraf›ndan 2005 y›l›nda ç›kar›lmaya bafllayan Scientific Research and
Essays isimli dergi çok k›sa bir sürede Türk bilim
camias› taraf›ndan keflfedilmifltir. Son 5 y›lda yay›mlanan makale say›s› 911’dir (fiekil 2). Türkler
son iki y›lda yapm›fl oldu¤u yay›mlarla (toplam
373 makale, %40) hemen bu dergide de birinci s›raya oturmufllard›r. Türk bilim camias› bu dergide
yay›n yapan Nijerya, Malezya, Çin ve ‹ran ile yar›fla girmifltir.
Son y›llarda bilim camiam›z Afrika dergilerini
keflfetmeye bafllam›fl ve çok k›sa sürede bu dergilerde de yay›n yapan ülkeler aras›nda birinci s›raya
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fiekil 3a. African Journal of Biotechnology dergisinde 20052010 y›llar› aras›nda yay›mlanan tüm makaleler ileTürkiye adresli makalelerin say›s›.
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fiekil 4a. African Journal of Agricultural Research dergisinde
2005-2010 y›llar› aras›nda yay›mlanan tüm makaleler ile Türkiye adresli makalelerin say›s›.
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fiekil 4b. Toplam yay›mlanan makalelerin ülkelere göre da¤›l›m›.

fiekil.3b. Toplam yay›mlanan makalelerin ülkelere göre da¤›l›m›.
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fiekil 5a. Asian Journal of Chemistry dergisinde 2003-2010
y›llar› aras›nda yay›mlanan tüm makaleler ile Türkiye adresli
makalelerin say›s›.
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fiekil 6b. Toplam yay›mlanan makalelerin ülkelere göre da¤›l›m›.

noktalardan birisi; her üç yay›ndan birinin Tayvan
adresli olmas›d›r. Dergide en çok yay›n yapan ülkeler aras›nda Tayvan’›n yan›s›ra Türkiye, ‹ran, Kore,
Çin gibi ülkelerin ön plana ç›kmas› çok ilginçtir.
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fiekil 5b. Toplam yay›mlanan makalelerin ülkelere göre da¤›l›m›.

Özetle, Türkiye adresli makalelerin en çok yay›mland›¤› ilk 10 bilimsel dergide yay›mlanan makaleler üniversiteler baz›nda incelendi¤inde, makalelerin daha çok Anadolu üniversitelerinde çal›flan
ö¤retim üyeleri taraf›ndan yay›mland›¤› görülmektedir. Geliflmifl üniversitelerin yay›n say›s› bu dergilerde daha azd›r. Örne¤in, birinci s›rada bulunan
Ondokuz May›s Üniversitesi’nin yay›n say›s› 122
(Bu makalelerin 60’› Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online dergisinde yay›mlanm›flt›r) iken Orta Do¤u Teknik Üniversitesi 5
makale ile 85’inci s›radad›r.

fl›na 30£ almakta ve makale yay›nlayanlar›n dergiye abone olma koflulunu getirmektedir. Bu da ortalama bir makalenin 750 dolara yay›mlanaca¤›n›
göstermektedir.
Expert Systems with Applications adl› dergi Elsevier taraf›ndan ç›kar›lan ve A grubuna giren bir
dergidir. Genel olarak A grubuna giren ve etki de¤eri yüksek olan dergilerde yay›n yapan ülkeler ço¤unlukla bilimde geliflmifl ülkelerdir. 2003 y›l›nda
yay›n hayat›na bafllayan bu derginin dikkat çeken
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fiekil 7. Türkiye adresli makalelerin en çok yay›mland›¤› ilk 10
dergide 2010 y›l›nda ç›kan yay›nlar›n üniversitelere göre da¤›l›m› (1940 Makale).

fiekil 6a. Expert Systems with Applications dergisinde 20052010 y›llar› aras›nda yay›mlanan tüm makaleler ile Türkiye adresli makalelerin say›s›.
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yede soru sormas›n› beklemek de do¤ru de¤ildir.
Paral› Profesörlük Önerisi
Ö¤retim üyelerimizin önemli bir k›sm› paral›
dergilerde makale yay›mlayarak derece alma yollar›na baflvurmaktad›rlar. D›flar›ya bu konuda
önemli miktarlarda döviz ödenmektedir. Bu nedenle paral› doçentlik ve paral› profesörlük atamas›n› belki de düflünmeye bafllamam›z gereken
zaman gelmifltir. Kendi kendimizi avutmaktansa
böyle bir çözüm ö¤retim üyelerini hem rahatlat›r
ve hem de zor koflullarda çal›flarak hakk›yla bu
unvanlar› alm›fl ö¤retim üyelerimize de daha fazla haks›zl›k etmemifl oluruz. Doçentlik ve profesörlük atamas› için bir gün (Doçentlik ve/veya
Profesörlük Bayram›) tesbit edilir. Her y›l o gün
derslere ara verilir, kampüslerde hoca ö¤renci
kolkola girer halay çekeriz, hem de hocalar›m›za
verilen bu unvanlar› doyas›ya kutlam›fl oluruz.
Ne dersiniz?
Üzerinde durmak istedi¤im bir di¤er nokta ise,
son y›llarda giderek say›s› artan “doktoradan birkaç ay sonra doçentli¤e müracaat eden” adaylar›n
durumudur. Doktoray› al›r almaz doçentli¤e müracaat eden kifliler bir flekilde doçentlik için gerekli yay›n koflullar›n› sa¤lamaktad›r (doktorayla ba¤lant›s› olmayan makale say›s› aç›s›ndan). Böyle durumda olan bir kiflinin ba¤›ms›z ve/veya kendi ö¤rencisiyle yay›n yapm›fl olmas› teorik olarak mümkün de¤ildir. Bu iki flekilde olabilir.
1. Aday hocas›yla doktora esnas›nda yapm›fl
oldu¤u çal›flmalar›n bir k›sm›n› doçentlik için saklamaktad›r.
2. Daha yayg›n olan yöntemlerden biri, bir hocan›n yönetiminde doktora yapan kiflilerin karfl›l›kl› olarak isimlerinin yay›nlara konulmas›d›r.
Burada as›l etik d›fl› davran›fl› sergileyen hocalar›n kendileridir. Jüri üyeleri bu durumu hemen
fark edip kiflinin doçent olmas›n› engelleyebilirler.
Ancak, bu durumda gerçekten yürekli hocalara
çok ihtiyac›m›z vard›r. Nerede cesurca o karar› verecek hocalar? Bu vesileyle herkesin doçentlik s›navlar›na jüri üyesi olarak girmemesi gerekir.
E¤er bu durumun önüne geçilemiyorsa benim ilgililere yeni bir teklifim olacak, bütünleflik doktora
e¤itiminde oldu¤u gibi bütünleflik doçentlik program›n›n bir an önce gündeme getirilmesidir. ♣

Yükseltilme Kriterleri Gözden Geçsin
Ülkemizde doçentlik için yükseltilme kriterleri
ilk kez 1995 y›l›nda oluflturulan komisyonlar taraf›ndan belirlendi. Çok iyi niyetlerle o y›llarda belli
say›da yay›n yapma zorunlulu¤u getirildi. Aradan
16 y›l geçti. Bu kriterler elden geçmedi ve hiç bir
yenilik getirilmedi. Ö¤retim elemanlar› yay›n yapmaya zorland›. Bu da do¤al olarak Türkiye adresli
yay›nlar›n say›s›n› art›rd›.

Adaya sorduklar› sorular›n cevab›n› dahi
bilmeyen hocalar mevcuttur.
Bu süreç zarf›nda Türkiye’de üniversite say›s›
da h›zl› bir flekilde artmaya bafllad›. Yak›n üniversitelerde doktora derecesini alanlar bu yeni üniversiteleri doldurmaya bafllad›. Hiçbir altyap›s› olmayan
bu üniversitelerde istihdam edilen kifliler, altyap›s›
olan fakat bilimsel üretkenli¤i olmayanlar, yay›n
yapma zorunlulu¤undan dolay›, tümü olmasa da
bir k›sm›, yay›n için çeflitli etikd›fl› yollara baflvurmaya bafllad›lar. Ciddi bir bilimsel süzgeçten geçmeyen ve (matematikte teamülün aksine) parayla
yay›n yapan dergilere yönelme yolunu seçtiler.
Ülkede profesör say›s› da artmaya bafllad›
Do¤al olarak tüm profesörler (profesörler aras›nda ayr›m yap›lamayaca¤›na göre) doçentlik s›navlar›na girmeye bafllad›lar. Jürilerin önceden toplanmas› kald›r›ld›. Ö¤retim üyelerinin önemli bir
k›sm› yeterli eser say›s›n› gördükleri takdirde adaylar› eserlerden baflar›l› buldular. Böylece çok kifli
doçent unvan›n› ald›. Türkiye’de bir flekilde doçent
olan bir kifli 5 y›l sonra profesördür. Bunun önüne
geçmek çok da kolay de¤ildir. Çünkü ülkemizde bu
unvanlar, liyakata göre verilen de¤erler olmaktan
çok uzakta olup kiflinin tamamen özlük hakk›na indirgenmifltir. Ö¤retim üyelerimizin önemli bir k›sm›
tek bafl›na do¤ru karar veremedi¤inden birçok doçent aday› eser aflamas›nda aradan s›yr›lmaktad›r.
Girdi¤im s›navlarda, ö¤retim üyelerinin bir k›sm›n›n seviyelerinin ne kadar düflük oldu¤unu görmekte ve hayretle izlemekteyim. Adaya sorduklar›
sorular›n cevab›n› dahi bilmeyen hocalar mevcuttur.
Ayr›ca y›llard›r izledi¤im bir di¤er nokta ise,
doçentlik s›navlar›nda adaylara sorulan sorular›n
seviyesi, yüksek lisans veya doktora s›navlar›nda
sorulan sorulardan farkl› de¤il. Bu sistemle derece
alm›fl ve bu s›navlara giren hocalar›n daha üst sevi-
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