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nean-

J
ÖZET
Bu çalýþmadaki amacýmýz, Türkiye'de

.Conistan,

sekiz derginin

nent

gisi, ANKEM

atýf analizlerini

gi Mikrobiyoloji
J

hastalýklarý ve klinik

incelemeye

Bülteni ve Flora Dergisi.iQi.
Bülteni (191), infeksiyon

Atýf verileri

mikrobiyoloji

alýnan dergiler;

Dergisi, Hastane infeksiyonlarý

ranarak toplandý. Ocak 1994-2004 ta'ihleri

odies
Int

gerçekleþtirmekti.

Dergisi, Viral Hepatit

gisi, Mikrobiyoloji
~lack

infeksiyon

infeksiyon

alanýnda yayýnlanan
Dergisi, KLiMiK

Dergisi, Türk Mikrobiyoloji

''Science Citation

arasýndaki tüm atýf verileri

Index Expanded''

incelendiðinde,

Dergisi (121) ve Türk Mikrobiyoloji

Cemiyeti

DerDer-

veri tabaný ta-

en çok atýf alan üç der-

Cemiyeti

Dergisi (44) idi. 2003

yýlýnda impakt katsayýsý sýfýrdan büyük_olan üç dergi infeksiyon Dergisi (0.0 11), ANKEM Dergisi (0.008) ve Viral Hepatit Dergisi (0.007) idi. Hiçbir derginin 2003 yýlý ''immediacy''
katsayýsý sýfýrdan büyük deðildi. Sonuç
olarak, incelenen

dergilerin

toplam

atýf sayýlarý, impakt katsayýlarý ve ''immediacy''

katsayýlarý yüksek olmasa

da, son yýllardaki geliþme umut vericidir.
Anahtar

Kelimeler:

Atýf analizi, impakt faktör,

impakt katsayýsý, Etki faktörü,

Immediacy faktör,

Ulusal týp

dergileri

SUMMARY
Citation

Analysis

of

National

Diseases
In this study our aim was to perform
nical microbiology

field in Turkey.

and

Medical
Clinical

citation

Journals

Published

Microbiology

analysis of journals

Selected journals were Turkish

in

Infectious

Field
published in infectious

Journal of Infection,

KEM Journal. Viral Hepatitis Journal, Turkish Journal of Hospitallnfections.

Turkish

diseases and cli-

KLiMiK Journal. AN-

Microbiology

Association

Journal. Microbiology Bulletin and Florajournal.
Citation data was retrieved by searching Science Citation Index Expanded. When we analysed overall citation data between January 1994 and May 2004. the most cited
three journals were Microbiology
Association
Infection

Journal

Bulletin ( 191 ). Turkish journal

(44). In 2003; journals

(0.0 11), ANKEM journal

with

of Infection

an impact factor

greater

( 121) and Turkish
than 0 were

Microbiology

Turkish

Journal

of

(0.008) and Viral Hepatitis Journal (0.007). None of the journals had an im-

mediacy index greater than 0 in 2003. As a result, total number of citations. impact factors and immediacy index of analysed journals were not high but the progress in recent years gives hope for the future.
Key Words:

Citation

analysis, Impact factor,

Immediacy

index. National

medical journals

)-18
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Infeksiyon

Ilk kez 1 955 yýlmda Garfield tarafmdan

öne sü-

rülen, 1 960'11 yýllarda Sher ve Garfield tarafmdan
bugünkü þekJiyle tanýmlanan impakt katsayýsý kavrarný, "lnstitute for Scientific lnformation (lSl)''m "Science Citation

Mikrobiyoloji

külliphanelerin

nýn dergi seçiminde

ve bilim adamlarý-

önemli kriterlerden

biri haline

ve Klinik

Ulusal

Týbbi

Mikrobiyoloji
Dergilerin

Alanýnda

Atýf Analizleri

Cemiyeti Dergisi (44) idi (Tablo 1). Der-

gilerin son beþ yýlda yayýnladýklarý makalelerine

al-

dýklarý atýflarýn sayýsý ve bu atýflarýn ayný sürede yayýnlanan makalelere oraný Tablo 2'de belirtilmiþtir.

lndex Expanded (SCle)'' için dergi de-

gerlendirmesinde,

Hastalýklarý

Yayýnianan

Arda B, Sipahi OR, Yamazhan T, Sipahi H, Ulusoy S

Dergilerin

1 999-2003

katsayýlarý ve immediacy

yýllarý arasýndaki impakt
katsayýlarý Tablo 3 ve Tablo

4 'te belirtilmiþtir.

gelmiþtir[ý-6J.
TARTIÞMA

Bu çalýþmanm amacý, ülkemizde infeksiyon hastaIýkJarýve klinik mikrobiyoloji alanmda yaymlanmakta
olan baþlýca dergilerin Ocak 1 994-Nisan

2004 tarih-

leri arasmda aldýklarý atýflarý, 1 999-2003
smdaki impakt ve "immediacy''

yýllarý ara-

katsayýlarýný incele-

Impakt katsayýsý kavramý, ISl'nýn SCle'deki dergiIeri

de~erlendirmesinde,

kütüphanelerin

adamlarýnýn dergi seçiminde önemli kriterlerden
haline gelmiþtir.

biri

Bilim adamlarý yaptýklarý bilimsel ça-

lýþmalarý impakt katsayýsý daha yüksek bilimsel dergi-

mektir.
MATERYAL

lerde yayýnlamaya çalýþmakta, killüphaneler

ve METOD

katsayýsý yüksek

Incelemeye alman dergiler; KUMIK Dergisi, Mikrobiyoloji Bülteni, Infeksiyon Dergisi, ANKEM Dergisi, Viral Hepatit Dergisi, Hastane Infeksiyonlarý Dergisi, Türk

Mikrobiyoloji

Cemiyeti

Dergisi

ve Flora

Dergisi olarak belirlendi.

dergileri

satýn

rin ve üniversitelerin

Çalýþmamýzda alýnan tüm atýflara bakýldý~ýnda
Mikrobiyoloji
Bülteni'nin
birinci, Infeksiyon Dergi-

dergi olmasý ve uzun süre Medline'da

yýllan arasmda yaymlanan makale, vaka takdimi ve
derleme sayýlarý hesaplandý. Impakt katsayýsý ve immediacy katsayýsý, aþaðýda 2003 yýlý için verilen örnekte oldugu gibi hesaplandý.
2003

yýlý impakt

katsayýsý= 2003

yýlmda atýfta

bulunulan 2001-2002
yýlý yaymlarý/2001-2002
Imda yaymlanan makalelerin, vaka takdimlerinin
derlemelerin

yýve

sayýsý

kullanýlan

önemli bir de~iþkendir[7,8J.

den SCle veri tabaný Tablo 1 'deki anahtar kelimeler
ile taranarak saptandý. Analizler 01-07 Mayýs 2004
1997-2003

sayýsý, ülkele-

de~erlendirilmesinde

si'nin ikinci sýrada oldu~unu görüyoruz.

arasmda yapýldý. Her dergide

impakt

almaktadýr[2,3J.

SCle'de yayýnlanmýþ olan makalelerin

Incelenen dergilere SCle kapsammdaki dergilerde
1994 yýlmdan itibaren yapýlan atýflar, Ulakbim üzerin-

tarihleri

ve bilim

bi, Mikrobiyoloji

Bülteninin

olmasý olabilir. Dergilerin

nispeten

Bunun sebedaha eski bir
indekslenmiþ

yaþýnýn toplam

na etkisini dýþlamak amacýyla dergilerde
da basýlan makalelerin

atýf sayýsýson beþ yýl-

aldý~ý atýflar, dergilerin

feksiyon Dergisi almaktadýr. Bu durum impakt katsayýsýtablosuna da yansýmakta; Infeksiyon Dergisi son
beþ yýlýn üçünde O'dan büyük impakt
edebilen tek dergi olurken,

katsayýsý elde

Flora Dergisi de 2000

yýlýndan sonra tüm dergiler arasýnda 0.02'den

2003 yýlýimmediacy katsayýsý= 2003 yýlmda atýfyýlmda yaym-

SCle'de indekslenen

lanan makalelerin,

ve derlemele-

analizleri incelendi~inde,

rin sayýsý
Paydada görülen makalelere editöryal yazýlar,
kongre abstraktlarý, editöre mektuplar ve "supplement''ler dahil edilmedj!3,4J, SCle'de indekslenen
Flora admda bir baþka dergi daha olduðu için Flora

büyük

impakt katsayýsý elde edebilen tek dergi olmuþtur.

ta bulunulan 2003 yýlý yaymlarý/2003
vaka takdimlerinin

ayný

sürede yayýnladýklarý yayýnlarýn sayýsýna bölünerek
de~erlendirildi~inde
ilk iki sýrayý Rora Dergisi ve In-

yaklaþýk 6000

derginin

atýf

belli baþlý lS0 bilimsel der-

ginin tüm atýflarýn yarýsýný, tüm yayýnlananlarýn
%2S'ini oluþturdu~unu, 2000 seçkin derginin ise
tüm atýflarýn %9S 'ini aldý~ý, basýlan makalelerin

ise

%8S 'ini içermekte oldu~u görülmektedir. SCle kapsamýna alýnacak dergiler için ISl editörleri her yýl

Dergisi'nin çýktýgýyýldan itibaren aldýgý atýflarýn sayýsý y11yýl incelenip diðer Fiora Dergisi'nin aldýgý atýf-

2000 yeni dergiyi incelemeye almaktadýr. IncelemeIerde baþarýlý bulunan dergilerin oraný % 1 0- 1 2 'dir. In-

Iardan ayýklanarak bulundu.

dekslenme

BULGULAR
Ocak 1 994 tarihinden

Mayýs 2004

dar yayýnlanmýþ llim makalelere
ðerlendirildiginde

tarihine

ka-

yapýlan atlflar de-

en çok atýf alan üç dergi Mikrobi-

yoloji Bülteni (191), Infeksiyon DergisÝ-(121) ve Türk

20

için baþlýca kriterler

derginin

zamanýnda

yayýnlanmasý, hakemli olmasý (peer review), yazarlarýnýn uluslararasý çeþitlili~j ve atýf verisidir. Bu kriterIerin hiçbiri tek baþýna yeterli de~ildir. Derginin indekslenebilmesi için bu kriterlerin hepsinde belli bir
standardý sa~lamasý gereklidir. Derginin
Ingilizce
baþlýk, kýsa özet ve anabtar kelimeler içermesi ve ha-

Flora 2006: 1 L(1): 1 9-23

Janýnda
nalizleri

.Der1e alIe ya-

Tablo

1. inçeleý:neye

atýflarýn

sayýsý ve bunlarýn

dergiler

Derginin

npakt
Tablo

.Mikrobivoloii

kullanýlan

~
"keli.meler,

anahtar

her

anahtar

kelime

ile

saptanan

toplamý*

adý (toplam

.Infeksiyon

Bülteni

atýf)
(1911)

Dergisi (121 )

Anahtar
MIKROBIYOL

kelime

B (90), MIKROBIYOL

(aldýðý atýf)

BULT (24); MICROBIOL

MIKROBIYOLOJI

B (16), MIKROBIYOLOJI

MICROBIOLOGY

B (5), B MICROBIOLOGY

B (17),

BÜLTEN (13), MIKROBIYOL
(5), MIKROBIOL

BUIT (5),

B (4), MIKROBIYOL

BUL (1), MICROBIYOLBULT
(1), MICROBIOLOGY
BULL (0), MICROBIOLOGY
BULLETIN (0), MIK~OBIYOLOJI BÜLTENI (0), BUL MICROBIOLOGY
BÜLTENI,

1

MICROBIOLOGY

,

BULTENI, MICROBIOLOJI,

B MICROBIOL

TURKISH J INFECT (27), TURK J INFECT (26), INFEKSIYON

(1 0)
DERGISI (22), INFEKS

DERG (13), INFEKSIYON DERG (1 0), TURKISH J INF (2), TURK J INFEC

~n biri

TURKISH J INFECTION

;el ça-

(2), INFEKSIYON

(2),

DERGIS S4 (2), INFECT DERGISI (2),

INFEK DERG (2), INFEKSIYON DERGIS Sl (1 ), INFEKSIYON DERGIS S2 (1 ), YNFEC

dergi-

DERG (1 ), J TURK INFEC (1 ), TRUKISH J INFECT (1 ), TUSKISH J INFECTION
TUSKISH J INFECTION (1 ), INFECT J TURK (1 ), INFEKS DERG TURK J 1 (1 ),

-npakt
ýr[2,3J,

S (1 ),

INFESIYON DERGISI (1 ), TR J INFECT (1 ), TURKISH JOURNAL OF INFECTION
INFEKSIYON

ilkeleanýlan

için

:

iþtir.

dergibilim

alýnan

.Türk

Mikrobiyoloji

Cemiyeti

DERGIS (0), INFEKSIYON

TURK MIKROBIYOL

Dergisi (44)

MICROBIOLO

CEM (16), J TURK MICROBIOL

(5), TURK MIKROBIOL

(0),

DERGI (0)
SOC (7), J TURKISH

CEM D (5), TURK MIKROBIYOLOJI

C (5),

TURK J SOC MICROBIOL (3), TURK MIKROBIYOLO CEMI (2), J TURK MICROBIOL (1 ),

ýðýnda

J TURK MICROBIOLOGY

Dergisebe-

MICROBIOLOGY

TURK MICROBIOLOGY

;ki bir

TURK MIKROBIYOL

enmiþ
~.ýSIýeþyll1 ayný

.ANKEM

.KLlMIK

Dergisi (35)

Deraisi
(33)
J
, ,

(0), J TURK MICROBIOLOGY

SOC (0), TURK MICROBIOLOGY

SOC J (0), TURK MIKROBIYOL

.Flora Deraisi
(l..' 7)
J

katsaisi son

.Hastane

ANKEM

DERG (19), J ANKEM

ANKEM

DERG S2 (1 )

(8), ANKEM

(5), ANKEM

DERGISI (2),

KLlMIK DERG (1 0), J KLlMIK (1 0), KLlMIK DERGISI (7), KLlMIK (3), KLlM DERG (2),

FLORA (15), FLORA S2 (1 ), FLORA Sl (1 ), FLORA DERGISI (0), FLORA DERG (0), J
FLORA (0), FLORA J (0), FLORA D (0)

Infeksiyonlari

Dergisi (16) HASTANE INFEKSIYONLA
INFECT (1 ),

;1 elde

(7), TURKISH J HOSP INFEC (6), J NOSOCOMIAL

HASTANE INFEKS DERG (2), HASTANE INFEKSIYONLARI

HASTANE INFEKSIYONLARI

DERGISI (0), HASTANE INFEKSIYONLARI

DERG (0),
D (0),

HAST INFEK DERGISI (0), HAST INFEK D (0), HASTANE INFEKSIYONLARI

2000

TURK J HOSP INF (0), TURK J HOSP INFECTION

büyük
;tur.
.Viral Hepatit Deraisi
{181
J
., 1

ýnlann
ýin ise

(0),

(0), TURK J HOSP INFECT (0),

TURKISH J HOSP INFECT (0), TURKISH J HOSP INFECTION
TURKISH J HOSPITAL INFECTION

2i der-

CEM D (0),

CEM DERG (0)

KLlMIK DERNEGI (1 ), KLlMIK J (0), KLlMIK JOURNAL (0)

ýnerek
ve ln-

ýin atýf

SOCIETY (0), J TURK

SOC (0),

(0),

(0)

VIRAL
(9), VlRAL
HEPATIT
DERG
(8), DER
VIRAL
DERGISI (0),
VIRAL HEPATIT
HEPATIT DERGIS
D (0), VlRAL
HEPATIT
DER (0),
V HEP
(0),HEPATIT
V HEP DERGISI
(0),
VlRAL HEP DERGISI (0), VIRAL HEPATITLER DERGISI (0), VlRAL HEPATITLER DERG (0),
TURKISH J VlRAL HEPA (1), TURKISH J VIRAL HEPATITIS (0), TURK J VlRAL HEPA (0)

rin ise

.''Tuskish J Infection'' gibi bazý ilginç anahtar kelimelere diðer dergilere yapýlan atýflarýyapan makalelerde diðer dergilere atýf yapýlýp

2 kap-

yapýlmadýðýincelenirken rastlanmýþ olup, bu gibi anahtar kelimelerle genel tarama da yapýlmýþtýr.

1er yýl
~lemedir. ln~nýnda
~zarlakriter1in inelli bir
Igilizce
ve ha-

kemli olmasý zorunludur.

Dergilerin

aldýðý atýflar de-

ðerlendirilirken
baþlýca kriterler aldýklan
atýflann
toplamý, impakt ve immediacy katsayý.landýr[l1.
Dergilerin

atýflan deðerlendirilirken

derginin

ya-

yýnlandýðý alan da göz önünde bulundurulmalýdýr. Bir
makalede atýfta bulunulan ortalama makale sayýsý,
atýf yoðunluðu olarak kabul edilir. Atýf yoðunluðu matematik alanýnda týp alanýna göre daha düþüktür. Kla-

sik impakt katsayýsýhesaplanýrken ku1lanýlaniki yý1lýk
süre, yavaþ deðiþim gösteren alanlarýn deðerlendirilmesinde hataya neden olabilir. Ayrýca, impakt katsayýsýhesaplanýrken paydada makale, vaka takdimi ve
derlemelerin toplamý ku1lanýlmaktadýr.
Oysa payda aldýðýtüm atýflar (editöre mektuplar, editör yazýlan,haberler, ''supplement''ler, ''supplement''lerdeki kongre
abstraktlarý dahil) hesaplanmaktadýr.Ek olarak dergilerde yayýnlanan yazýlarSCle'de indekslenirken han-

19-23
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.

Türkiye'de 2001 yýlý itibariyle 644 akademik
dergi yayýnlanmaktadýr,bunlardan 187'si saðlýk alanýndadýr. Halen SCle'de bulunan Türk dergileri
''Turkish Journal of Pediatrics, Turkish Journal of
Chemistry, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences ve Turkish Journal of Earth Sciences''dýr. Bu dergilerden ilki Türk Milli Pediatri Derneði'ne, diðer üçü ise Tübitak'a aittir. Dergilerin impakt katsayýlarýise 2002 yýiý için sýrasýyla;0.340,
0.382 ve 0.146, 2001 yýlýiçin ise; 0.122, 0.196
ve 0.043'tür[5,61. Bu oranlar yüksek oimasa da, bizim gibi geliþmekte olan bir ülke olan Hindistan'ýn
SCle'de 1999 ylll itibariyle 46 dergisi bulunmaktadýr ve hiçbirisinin impakt katsayýsý0 .6 ' dan büyük

gi kategoride kodlanacaðýna ýsý editörleri karar vermektedir. Nature gibi bazý dergilerde editöre mektup
olarak yayýnlanan pek çok makale, aslýnda birer bilimsel makaledir. Bu gibi deðiþkenler impakt katsayýsýnýn bir ölçüt olarak güvenilirliðini
da var olan en iyi deðerlendirme
ðu iýeri sürülmektedir[2-4J.

22

kýsýtlasa da þu anölçütünün

bu oldu-

deðildir[9J. Sipahi ve arkadaþlarý, SCle'de indekslenmek için giriþimlerde bulunmaya devam eden ''Turkish Journal of Medical Sciences''ýn 2004 yýiý impakt katsayýsýný0.094, 2004 ylll ''immediacy'' katsayýsýnýise 0.013 olarak bildirmiþlerdir!101. Bu çalýþmada incelenen dergilerle aradaki fark, derginin
EMBASE veri tabanýnda indekslenmesi olabilir. HaIen SCle'de indekslenmemekte olan dergilerden
''Ohio Journal of Science ve Journal of Cardiac
Surgery''nin 2003 yýiý impakt katsayýsý0.061 ve
0.086'dýr[111.
çaiýþmamýzda,son üç yýlda O'dan büyük impakt
katsayýsý olan dergilerin oransal olarak arttýðý
(1/16'ya karþý 10/24) görülmektedir. Bunun nedeni
Türkiye kaynakiý yayýnlardaki artýþ olabilir. 2003
yýlýnda Türkiye'den SCle- kapsamýndaki dergilerde
yayýnlanan makalelerin sayýsý1998 yýiýna göre iki

Flora 2006; 1 1(1): 19-23
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3nlnda
ýalÝzlerÝ

Infeksiyon HastaJýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji AJanýnda
Yayýnlanan Ulusal Týbbi Dergilerin Atýf Analizleri

daki

kat artarak

-

Kurulu (YÖK)'nun doçentlik için getirdiði
kriter olan bir yabancý yayýn gerekliliðinin

003

lQ.513'e

çýkmýþtýr[8J. Yüksek

Arda B, Sipahi OR, Yamazhan T, Sipahi H, Ulusoy 5.

Öðretim
minimal
etkisi ve

ülkemizdeki üniversite, dolayýsýyla akademisyen sayýsýndaki yükselmeye baðlanan bu artýþ ve Tübitak
Türk Týp Dizini'nin
iþlevselleþtirilmesi bu duruma

0
0

katkýda bulunmuþ olabilir[7J. Doçentlik

kriterleri

için-

de dýþ yayýn zorunluluðu olmasý ama ulusal yayýnlarýn yer almamasýndan dolayý bilimsel içeriði yüksek
yayýnlar daha çok dýþ dergilerde yayýnlanmakta, ulu-

0

o

sal dergiler

o
o

ise daha az raðbet görmektedir[12J.

limsel deðeri yüksek yayýnlarýn dýÞ, düþük yayýnlarýn
iç dergilerde yayýnlanmasý da atýf oranlarýnýn düþük
olmasýna katkýda bulunmuþ olabilir. Gelecekte aka-

2.

0

nu düzeltmekte

rin kalitesi artýrýlarak ulusal , ama uluslararasý deðer

4.

taþýyan dergilerin sayýsý artýrýlabi\ir. Ek olarak sekiz
derginin birden SCle kapsamýna girmesi zor oldu-

5.

ðundan, dergilerin

k ala-

kapsamýna girme þansýný arttýrabilir.

Der-

birleþtirilmesi

de gelecekte SCle

Ülkemizde yerel olarak basýlan bilimsel dergilerin
impakt katsayýlanný deðerlendiren

lenmesi ve nasýl daha iyi hale getirilebi\eceðinin
þýlmasýdýr.SCle kapsamýndaki Türk dergi\erinin

tartý-

.340,

masýnýn Türk bi\imi açýsýndan faydalý olacaðýný düþünmekteyiz. ÇalýþmamlZln bir kýsýtlý\ýðý,atýflan tararken

la, bi-

1akta-

kullandýðýmýz anahtar kelimelerin yazarlarýn ve ISI
editörlerinin yarattýðý çeþitliliði yakalayamama ihtimalidir. Yaptýðýmýz taramalarýn tüm atýflarý saptadýðýný

)üyük

i\eri süremeyiz. Çalýþmanýn baþka bir kýsýt\ý\ýðý
da, atýf-

kslen-

larýn Türk ya da yabancý yazarlarca yapýldýðýnýnince-

''Tur-

çal1Þrginin
r. Haerden
~rdiac
)1

ve

npakt
~rttýðý
ýedeni
2003
:ilerde
ýre iki

l9-23

Sonuç olarak, incelenen dergi\erin impakt katsayýlarý genel olarak düþük olmakla beraber bazýlarýnýn
son iki-üç yll içinde gösterdikleri i\erleme ümit vericidir. Yazarlarýn dergi\erin adlarýný oldukça farklý þekilyazmalarý

8.

9.

10.

11.
12.

Ienmemesidir.

lerde

7.

art-

).196

111im,, kat-

6.

bir çalýþmaya rast-

lanmamýþtýr. Çalýþmamýz bu açýdan bir ilktir. Çaiýþmanýn hedefi, eldeki dergilerin mevcut durumunun belir-

ýnim-

tan'ýn

3.

etkili olabilir[12]. Bu þekilde dergile-

Iemik

;cien-

lenebilmesi için faydalý olacaðýnýdüþünüyoruz.

1.

demik yükseltmelerde ulusal dergilerde yayýnlanan
makalelerin de yer almasý ulusal dergilerin konumu-

1 Ani-

kongre kitapçýklanný dergilerine supplement olarak
çýkarmasýnýn, vaka takdimlerinin editöre mektup
þek1indeya da yýlda bir kez çýkanlacak supplementler iÇinde yayýnlanmasýnýn,dergilerin internete geçmelerinin, bu dergilerin orta vadede SCle 'de indeks-

Bi-

0

'gileri
1al of

maktadýr. Hamdi Akan, Ankara, kiþisel görüþme),
özellikle cemiyet dergilerinin ulusal kongrelerin

atýflarý belirlemede

karþýlaþýlan

önemli sorunlardan biridir. Bunu önlemek için dergilerin her makalenin sonuna ya da baþýna o makaleye atýfta bulunurken derginÝri adýnýn nasýl yazýlacaðýna dair açýklayýcý bir yazý yazmasýnýn fayda1ý olacaðýna inanýyoruz. Uluslararasý yayýnlarda ulusal dergi\ere atýf yapmaya özen gösterilmesinin, doçentlik kriterlerine ulusal yayýn kriterinin

de eklenmesinin,

der-

gi\erin birleþtirilmesinin, son iki yýlda yayýnlanmýþ yayýnlara yapýlan atýflara ödüllendirme getirilmesinin
(Türk Hematoloji Dergisi bu tip bir uygulama yap-
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