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Özet: Bu çalışmada, 1980-2010 yılları arasında astronomi ve astrofizik bilim dalında Türkiye adresli 

araştırmacıların Bilim Atıf İndeksi (Science Citation Index: SCI) kapsamına giren dergilerde 

yayınladıkları bilimsel makaleler detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. İncelenen 30 yıllık dönem içinde 

SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan 1394 makalenin 832’si astronomi-astrofizik veya çok 

disiplinli fizik kategorisinde yer almaktadır. 2000 yılından itibaren makale sayısında ciddi bir artış 

görülmekle birlikte kişi başına düşen ortalama makale sayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır. 832 makale 

için alınan toplam atıf sayısı 7481, makale başına düşen atıf sayısı da yaklaşık dokuzdur. Makalelerin 

ülkemizdeki kurumlara göre dağılımı incelendiğinde en çok üretimin Ege ve Orta Doğu Teknik 

Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından yapıldığı görülmüştür. Astronomi ve astrofizik bilim 

dalında, Türkiye adresli üretilen makaleler, ülkemiz ile benzer mali portföye sahip İktisadi İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye beş ülkenin verileriyle karşılaştırılmıştır. Son yıllarda astronomi ve 

astrofizik bilim dalında yayın konusunda büyük atılım yapmış olan ülkemiz halen sanayileri gelişmiş 

ülkelerin gerisinde bulunmaktadır. 

 
1. Giriş 

Ülkemiz, 1933 yılında yapılan Üniversite Reformu’yla birlikte modern bilimsel çalışmalara 

başlamış, fakat geçen seksen yıl içerisinde gelişmiş ülkelerin bilimsel standardına 

ulaşamamıştır. Üst düzey teknolojiye ihtiyaç duyan astronomi ve astrofizik çalışmalarında da 

aynı durum söz konusudur. Dünya standartlarında astronomi araştırmalarının ülkemizde 

yapılabilmesi için ulusal bir gözlemevine ihtiyaç duyulmuş ve bu doğrultuda projeler 

oluşturulmuştur (Aslan ve diğ., 1986). Ulusal gözlemevi uzun yıllar özverili çalışmalar 

sonunda dünya standartlarında bir gözlem sahasında kurulmuş olsa bile, üst düzeyde 

araştırmaların yapılmasına olanak sağlayacak boyutta bir teleskoba sahip olamamıştır (Aslan 

ve diğ., 1989; Aslan, 1994). Astronomide alt yapı sorununu azaltmış olan ülkemiz, ekonomik 

öncelikler arasında bulunmaması nedeniyle orta veya büyük sınıf bir teleskop ile böyle bir 

teleskopta kullanılacak duyarlı odak düzlemi aletlerine sahip değildir. Bu nedenlerden ötürü 

henüz yüksek gelişmişlik standardına sahip ülkelerin bilimsel seviyesine ulaşılamamıştır. 

Alanlarında çağın gerisinde kalmak istemeyen ülkemiz astrofizikçileri ulusal projeler ve 

yatırımlar ile ileri ülkelerle rekabet edebilecek düzeye gelmek için atılımlarda bulunmaktadır. 

Üniversite Reformu’ndan 1980’li yıllara kadar ülkemiz astronomisi, davet edilen yabancı 

bilim insanlarının katkılarıyla filizlenmiş, sonraki dönemde kabuk değiştirerek hem eğitim 

hem de araştırma çalışmaları bakımından ilerlemiştir (İshakoğlu Kadıoğlu, 1998). Yabancı 

bilim insanları ülkemizde astronomi bilim dalında eğitim ve araştırmaya yönelik girişimleri 

1960’lı yıllara kadar “astronomi enstitüleri” altında yapmışlardır. Astronomi enstitüleri 1973 

yılında çıkarılan Üniversiteler Kanunu ile bölüm haline getirilmiş, 1982’de ise Yükseköğretim 

Kurumunun yaptığı bir düzenleme ile Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü adını almışlardır 

(İshakoğlu Kadıoğlu, 1998). Günümüzde astronomlar çalışmalarını hâlâ kısıtlı olanaklarla 

sürdürmektedirler. Hâlen ülkemizde beş üniversitede bulunan Astronomi ve Uzay Bilimleri 

bölümlerinden her yıl belli sayıda öğrenci astronom unvanı alarak mezun olmaktadır. 
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Astronomiye meraklı mezunlarımız bu ilgilerini daha profesyonel boyutlara taşıyarak 

lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler (Eker ve diğ., 2012). Son yıllarda sayısında artış 

olan genç astronomlar bölümlerde gerçekleştirilen araştırma projelerine önemli katkılarda 

bulunmaktadırlar. Ulusal gözlemevi ve yeni kurulan bölüm gözlemevleri için yetişmiş 

elemanlara olan ihtiyaç bu bölümlerde eğitim alan gençlerden sağlanmaktadır. 

Günümüzde astrofizikçiler gelişen teknoloji sayesinde elektromanyetik tayfın farklı 

bölgelerinde eş zamanlı çalışabilmektedir. Güncel bilimsel problemler daha sönük cisimlerde 

saklıdır. Bu nedenle yer tabanlı teleskopların ayna çaplarının yeterince büyük ve odak 

düzlemi aletlerinin de bu sorunların üstesinden gelebilecek hassasiyette olması gerekmektedir. 

Türk astronomisi artık yer tabanlı 4-5m sınıfı teleskoplara ihtiyaç duymaktadır. Bu 

teleskopları kurabilmek için ulusal kaynaklı projeler hazırlanmıştır. Gelecekte dünya 

standartlarındaki astrofiziksel rekabetin içinde yer alabilmek için kurulması plânlanan 

teleskopların misyonları olmalıdır. Bu misyonların oluşturulması için, gelecek 15-20 yıllık 

astronomi vizyonunun ortaya çıkartılması gerekmektedir. Ülkemizdeki mevcut astronomik 

altyapının yanı sıra araştırmacı profili ve üretilen makalelerle birlikte bu çalışmalara verilen 

atıflar da söz konusu misyon için önemlidir. 

Türkiye’de astronomi ve astrofizik bilim dalında farklı dönemlerde gerçekleştirilen araştırma 

ve makalelerin verimliliği ile kaliteleri farklı araştırmacılar tarafından incelenmiş ve 

ülkemizde iki yılda bir düzenlenen astronomi kongrelerinde tebliğ olarak sunulmuştur 

(Demircan, 1989; Derman, 1992; Uzun, 1996; Özkan 2004; Demircan 2008). Demircan 

(1989) çalışmasında 1975-1984 yılları arasındaki Source Index ve Citation Index’i tarayarak 

Türk astronomları için elde edilen istatistik sonuçlarını yorumlamıştır. Derman (1992) beş 

yıllık ek bir süreyi de dikkate alarak Demircan’ın çalışmasını devam ettirmiştir. Uzun (1996) 

ise 1985-1994 yılları arasındaki SCI indeksini tarayarak benzer bir çalışma yapmıştır. Ayrıca 

bu çalışma SCI kapsamındaki Scientometrics dergisinde Uzun ve Özel (1996) tarafından 

yayınlanmıştır. Özkan (2003), 1933-2003 yıllarını kapsayan ve ülkemizdeki astronomi 

çalışmalarını hem kurumsal hem de araştırmacılar açısından incelemiştir. Bu konuyla ilgili en 

yeni çalışma ise 2006-2007 yılları arasında ülkemizdeki araştırmacı profilini ve SCI 

kapsamına giren yayınları inceleyen Demircan’a (2008) aittir.  

Bu çalışmada, ülkemizde 1980-2010 yılları arasında Türkiye adresli araştırmacıların 

astronomi ve astrofizik bilim dallarında SCI kapsamına giren yayınları detaylıca incelenmiş 

ve elde edilen sonuçlar sanayileri gelişmiş, ülkemizle benzer gayri safi milli hâsılaya sahip 

ülkelerin bu bilim dallarındaki performanslarıyla karşılaştırılmıştır. Bölüm 2’de 30 yıllık 

dönem içinde üretilen makalelere ulaşmada kullanılan yöntemler, Bölüm 3’te sonuçlar ve 

Bölüm 4’te elde edilen sonuçların tartışması yer almaktadır.  

2. Yöntem 

Astronomi ve astrofizik bilim dallarında üretilen makalelerin taranmasında, tek disiplinli ya 

da disiplinler arası atıf indekslerinde 12 farklı veritabanını içeren Thomson Reuters tercih 

edilmiştir. Bu veri tabanı 1980’den günümüze kadar SCI kapsamındaki dergilerin listesini ve 

yayınlanan makalelerin farklı yazarlardan aldığı atıf sayılarını vermektedir. Çalışmamızda 

öncelikle otuz yıllık dönem içinde SCI kapsamına giren 55 dergi tespit edilmiştir. Bu 

dergilerin bazıları (Astronomy and Astrophysics Supplement gibi) zaman içinde başka dergiler 

ile birleştirilmiştir. 1980-2010 yılları arasında SCI kapsamında olduğu belirlenen dergilerde 

Türkiye adresli araştırmacıların yayınladıkları makaleler Thomson Reuters Web of 

Knowledge1 veri tabanında taratılmıştır. Analizler sonucunda 1394 yayın tespit edilmiştir. 

Yayınların bilimsel kategorilerine bakıldığında Astronomi ve Astrofizik anabilim dalındaki 

                                                 
1 http://apps.webofknowledge.com 
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1394 yayının; Parçacık Fiziği, Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler, Jeokimya, Jeofizik, Uzay 

Mühendisliği, Çok Disiplinli Matematiksel Uygulamalar, Çok Disiplinli Fizik, Biyoloji gibi alt 

dallara ayrıldığı görülmüştür. Bu noktada alt dallardaki yayınların doğrudan astronomi ve 

astrofizikle olan ilişkilerine bakılarak yeni bir sorgunun yapılmasının gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Sorgu için astronomi ve astrofizik dalı dışında, çok disiplinli fizik ve biyoloji 

konularında yapılan yayınlar dikkate alınmış ve 886 yayına ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra 

dikkate alınan bir başka kriter ise yayın türü olmuştur. 886 yayının, orijinal makale (801), 

toplantı bildirisi (37), kısa makale (16), derleme (15), düzeltme (10) ve not (7) şeklinde altı 

farklı yayın türünden oluştuğu görülmüştür. Bu çalışmaların bazılarının toplantılarda 

sunulduğu ve daha sonradan makaleye çevirildiği, bazılarının yayından sonra hatalar 

içerdiğinin fark edilmesi sonucu düzeltilerek yeniden yayına gönderildiği, bazılarının da 

teknik notlar olarak dergilerde yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı 

çalışmamızda yalnızca orijinal makale, kısa makale ve derleme şeklindeki yayın türleri 

dikkate alınmıştır. Sorgu sonunda toplam 832 yayına ulaşılmıştır.  

Astronomi ve astrofizik bilim dallarında üretilen makalelerin konu sınıflamasında, 

yürütücülüğünü Cornell Üniversitesi kütüphanesinin üstlendiği arXiv2 veri tabanındaki 

astronomi ve astrofizik alt kategorileri dikkate alınmıştır. Bunlar, Kozmoloji ve Galaksi-dışı 

Astrofizik, Dünya ve Gezegen Astrofiziği, Galaksi Astrofiziği, Yüksek Enerji Astrofiziği, 

Astrofizikte Alet ve Yöntemler, Güneş ve Yıldız Astrofiziği’dir. 832 makale, çalışmaların 

anahtar kelimeleri ve özetleri incelenerek yukarıda söz edilen kategorilere ayrılmıştır. Söz 

konusu makalelerin konulara göre dağılımları Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil’den görüleceği 

gibi son otuz yıl içerisinde en çok Güneş ve Yıldız Astrofiziği’nde (%53.55) yayın yapılmıştır. 

Bunu, sırasıyla, Yüksek Enerji Astrofiziği (%23.59), Kozmoloji ve Galaksi-dışı Astrofizik 

(%11.55) ve Galaksi Astrofiziği (%7.1) takip etmektedir. Bunlar ülkemizde çalışılan konuların 

≈ %96’sını teşkil eder. Buradan ülkemizde Dünya ve Gezegen Astrofiziği ve Astrofizikte Alet 

ve Yöntemler konularında henüz yeterli atılımın yapılmamış olduğu sonucuna ulaşılır. 

3. Sonuçlar 

Yukarıda söz edilen kriterler dikkate alınarak 1980-2010 yılları arasında SCI kapsamında, 

Türkiye adresli, astronomi ve astrofizik bilim dalında yayınlanan 832 makaleye ulaşılmıştır.  

 

 

 
 

 

Şekil 1. 832 makalenin astronomi 

ve astrofizik bilim dalındaki konu 

başlıklarına göre dağılımı. 

 

 

 

 

 

Bu makaleler yayınlandıkları yıllara, aldıkları atıflara, üretildikleri bölümlere, dergilere, 

işbirliği yapılan ülkelere göre analiz edilmiştir. Ayrıca bu analizler makaledeki 

araştırmacıların akademik düzeylerine, makalenin alt konu başlığı dağılımları ve 

                                                 
2 http://arxiv.org/ 
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yayınlandıkları dergilerin etki değerlerine göre incelenmiştir. Son olarak elde edilen bilgiler 

ülkemizle benzer gayri safi milli hâsıla özellikleri gösteren ülkelerle karşılaştırılmıştır. 

3.1. Makalelerin ve Alınan Atıfların Yıllara Göre Dağılımı 

1980-2010 yılları arasında Türkiye adresli araştırmacıların SCI kapsamındaki dergilerde 

yayınlanan makalelerinin yıllara göre dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu dağılım Türkiye 

adresli yazar sıralamasının dikkate alınmadığı (Şekil 2a) ve alındığı (Şekil 2b) iki farklı 

durum için analiz edilmiştir.  

Şekil 2a’dan görüleceği gibi makalelerin yıllara göre dağılımında üç belirgin dönem vardır: 

İlk dönem 1980-1987, ikinci dönem 1987-2000 ve üçüncü dönem 2000-2010 yılları 

arasındadır. Bu dönemlerde üretilen yıllık ortalama makale sayıları, sırasıyla, 9.62, 17.62 ve 

52.6’dır. Türkiye adresli araştırmacıların ilk yazar olması durumunda yukarıda bahsedilen 

yayın dönemlerinde belirgin bir değişiklik görülmemiş ve yıllık ortalama makale sayıları 8, 

14.15 ve 41.4 olarak hesaplanmıştır. İlk yazarı Türkiye adresli olan yayınlar tüm yayınların 

yaklaşık %80’ini teşkil eder. Bu hesaplama üç dönemde de birbirine çok yakındır (Şekil 2b). 

Analizler, Türkiye adresli sorumlu yazarların toplam makale bazında en büyük katkıyı 

yaptığını göstermektedir. 

İncelenen 832 makalede Türkiye adresli araştırmacıların sayısı 290 olup bunların 183’ü 

doktoralıdır. Üretilen makalelerde doktoralı ve yardımcı araştırmacı olarak görev almış 

elemanların yıllara göre dağılımları Şekil 3a’da, yayınlanan makale sayılarının doktoralı ve 

tüm araştırmacılara oranları da Şekil 3b’de gösterilmiştir. 30 yıllık dönem dikkate alındığında 

doktoralı elemanlar için kişi başına düşen makale sayısı 0.50-1.35 aralığında iken tüm 

elemanlar için bu sayının 0.39-0.95 aralığında değiştiği görülmektedir. Doktoralı ve tüm 

araştırmacıların kişi başına düşen ortalama makale sayıları ise, sırasıyla, 0.87 ve 0.66’dır.  
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Şekil 2. 1980-2010 yıllarında arasında SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makalelerin yıllara göre 

dağılımı: (a) tüm makaleler, (b) sorumlu yazarın Türkiye adresli olması durumu. 
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Şekil 3. 1980-2010 yılları arasında SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makalelere katkı veren doktoralı ve 

doktorasız araştırmacıların yıllara göre dağılımı (a). Üretilen makalelerin doktoralı ve tüm araştırmacılara göre 

oranları (b). 

Bilimsel yayınların kalitesinin en önemli göstergelerinden biri de yapılan çalışmanın diğer 

çalışmalara temel teşkil etmesi veya destekleyici nitelikte olmasıdır. Bu da yayınlanan 

çalışmanın başka yazarlardan aldığı atıflarla sağlanabilir. Son otuz sene içerisinde SCI 

kapsamındaki dergilerde yayınlanan 832 makalenin aldığı atıflar, 15.09.2011 itibariyle 7447, 

makale başına düşen ortalama atıf sayısı da yaklaşık dokuzdur. Yazarların kendi atıfları örnek 

içerisinden çıkartıldığında alınan atıf sayısı 6844 ve makale başına düşen ortalama atıf sayısı 

8.23’tür. Üretilen yayınlara karşı alınan atıfların yıllara göre dağılımı Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Şekilden görüleceği gibi atıf sayıları 2000 yılına kadar doğrusal artarken, 2000’den sonra bu 

artış yerini ani bir yükselmeye bırakmıştır. Atıf sayılarındaki bu artış eksponansiyel bir 

formda ifade edildiğinde, 

ln𝑁 = 0.1385 × 𝑇 − 271.6674       [1] 

bağıntısı elde edilir. Burada; N ve T sırasıyla alınan atıf sayılarını ve yılı göstermektedir. 

Korelasyon katsayısının R2=0.9388 olması bağıntının veriyle uyumlu olduğunu gösterir. 

Gelecek iki yıl içerisinde alacağımız atıf sayıları 1000’i aşacaktır. 2011 yılı için yaptığımız 

analizlerde bu çalışmalar için alınan atıf sayıları 955’tir. [1] bağıntısı 2011 için 

hesaplandığında 950 sonucu elde edilmektedir. Bu da bağıntının yeterince duyarlı olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

 

Şekil 4. 1980-2010 yılları arasında SCI 

kapsamındaki dergilerde yayınlanan 832 

makaleye alınan atıfların yıllara göre 

dağılımı. 
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1980-2010 tarihleri arasında üç farklı dönemde görülen ortalama makale sayılarındaki artışın 

çalışmalara katkıda bulunan araştırmacılar ile orantılı olduğu görülmektedir (Şekil 2 ve 3). 

Makale sayıları artarken çalışmalara katkıda bulunan araştırmacı sayısının da artması, makale 

başına düşen araştırmacı sayısının sabit olmasına yol açar. Otuz yıl içinde ortalama makale 

sayılarında belirgin artışın görüldüğü üç farklı dönem olmasının birçok nedeni vardır. 

Bunların başında; astronom sayısının artması, verilerin bilgisayarlarla işlenerek daha kısa 

sürelerde analizlerin tamamlanması ve yayına hazır hale getirilmesi, elektronik veri 

tabanlarıyla dergilere internet yoluyla daha kolay ulaşılması, bilişim çağıyla yurtdışındaki 

araştırmacılarla daha rahat iletişim kurulması, araştırmacıların akademik yükseltilmelerde SCI 

kapsamındaki dergilerde yayın yapma zorunluluğu getirilmesi, işlenmiş ve işlenmemiş 

verilerin internet ortamından paylaşılması, dergilerin elektronik basım tekniğine geçmesiyle 

makale değerlendirme sürecinin kısalması vb gelmektedir. 

3.2. Yayınların Bölümlere ve İşbirliği Yapılan Ülkelere Göre Dağılımları 

Ülkemizde astronomi ve astrofizik çalışmaları ağırlıklı olarak Astronomi ve Uzay Bilimleri 

bölümlerinde ve Fizik bölümlerinin Astrofizik anabilim dallarında yürütülmektedir. Ayrıca bu 

alandaki çalışmalar, TÜBİTAK’ın alt birimleri olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ve 

Marmara Araştırma Enstitüsünde (MAM) de yapılmış ya da yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 1980-2010 yılları arasında SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makalelerin Türkiye’deki 

Üniversiteler ve araştırma merkezlerine göre dağılımı. 

Son otuz yılda astronomi ve astrofizik bilim dallarında SCI kapsamında üretilen tüm 

yayınlarda yazar sıralamasına bakılmaksızın yapılan katkıların bölüm ve araştırma 

merkezlerine göre dağılımı Şekil 5’te verilmiştir. Bu dağılımda en büyük payı Ege 

Üniversitesi (%14.86) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (%14.86) alırken, onu İstanbul 

Üniversitesi (%11.94), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (%10.12), Boğaziçi Üniversitesi 

(%9.48), Ankara Üniversitesi (%9.30), Sabancı Üniversitesi (%6.84), TÜBİTAK (%6.84) ve 

Akdeniz Üniversitesi (%3.37) takip etmektedir. Yazar sıralamasında ilk yazarın Türkiye 

adresli olması durumunda üçüncü sırada yer alan İstanbul Üniversitesinin beşinci sıraya 

gerilediği, buna karşın Çanakkale Onsekiz Mart ve Boğaziçi Üniversitelerinin, sırasıyla, 

üçüncü ve dördüncü sırada yer aldığı Şekil 6’da görülmektedir. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve 

altıncı sıralarda yer alan üniversitelerin yayın sayılarının birbirine çok yakın olması aralarında 

bir rekabetin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, uzun vadeli gözlemsel vizyona sahip 

bölümlerin daha üretken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Şekil 6. Sorumlu yazarın Türkiye adresli olması durumunda üretilen makalelerin Türkiye’deki üniversiteler ve 

araştırma merkezlerine göre dağılımı. 

Çalışmada kullanılan 832 makalenin işbirliği yaptığımız ülkelere göre dağılımları Şekil 7’de 

gösterilmiştir. Ortak çalışmaların en çok yapıldığı ülke Amerika Birleşik Devletleri 

(%19.33)’dir. Bu sıralamayı, İtalya (%10.48), Almanya (%6.70), İngiltere (%5.51), İspanya 

(%4.64), Fransa (%4.00), Avustralya (%3.13) ve diğer ülkeler (%46.21) takip etmektedir. 

Ülkemiz ile en çok bilimsel işbirliği yapan altı ülke dikkate alındığında (%53.79), bu ülkelerin 

astronomi ve astrofizik alanında ileri oldukları görülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. 1980-2010 yılları arasında yayınlanan makalelerde işbirliğinde bulunulan ülkelerin dağılımı. 

3.3. Yayınların Dergilere Göre Dağılımı 

Son 30 yıl içinde SCI kapsamındaki dergilerde yapılan makaleler dikkate alındığında Türkiye 

adresli araştırmacıların en çok Astronomy and Astrophysics dergisinde (%20.7) yayın 

yaptıkları görülmüştür (Şekil 8). Bu yayınları sırasıyla Astrophysics and Space Science 

(%18.5), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (%14.4), Astrophysical Journal 

(%12.5), International Journal of Modern Physics D (%6.97), New Astronomy (%5.41), 

Astronomische Nachrichten (%5.17), Astronomy and Astrophysics Supplement (%2.76), Solar 

Pyhsics (%2.76) ve diğer dergiler (%10.8) takip etmektedir. Yapılan makaleler içinde sorumlu 

yazarın Türkiye adresli olması durumunda araştırmacıların 832 yayından 662’sine katkıda 

bulundukları görülmüştür. 662 makale, tüm yayınların yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. 

Sorumlu yazarların Türkiye adresli olması durumunda tercih ettikleri dergiler ise sırasıyla; 

Astrophysics and Space Science (%22.1), Astronomy and Astrophysics (%16.6), Monthly 

Notices of the Royal Astronomical Society (%15.4), Astrophysical Journal (%8.91), 
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International Journal of Modern Physics D (%8.31), New Astronomy (%6.5), Astronomische 

Nachrichten (%6.04), Solar Pyhsics (%3.32), Astronomy and Astrophysics Supplement 

(%3.02) ve diğer dergilerdir (%9.82). Dağılım Şekil 9’da gösterilmiştir. Yukarıda söz edilen 

her iki durum dikkate alındığında makalelerin %90’ının Avrupa merkezli dergilerde 

yayınlandığı görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. 1980-2010 yılları arasında yayınlanan makalelerin SCI kapsamındaki dergilere göre dağılımı. 

Türkiye adresli astronomların 30 yıllık dönem içinde tercih ettikleri SCI kapsamındaki 

dergileri daha iyi analiz edebilmek için tüm yayınların %84’ünü oluşturan yedi dergi dikkate 

alınmış ve yayın sayılarının yıllara göre dağılımı Şekil 10’da gösterilmiştir. Şekilde içi dolu 

ve boş olan bölgeler sırasıyla, söz konusu yayınlarda Türkiye adresli araştırmacıların yazar 

sıralamasındaki yerlerinin dikkate alındığı ve alınmadığı durumları göstermektedir. Türkiye 

adresli araştırmacıların en çok yayın yaptıkları Astronomy and Astrophysics dergisi dikkate 

alındığında 1980-2000 yılları arasında ilk yazarın Türkiye adresli olması ve olmaması 

durumunda yayın sayılarında çok ciddi bir farkın olmadığı görülmektedir. Ancak 2000 

yılından sonra sorumlu yazarın Türkiye adresli olmadığı yayınlarda sistematik bir artış 

kendini göstermektedir. Benzer durum Astrophysical Journal dergisinde de karşımıza 

çıkmaktadır (Şekil 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Şekil 9. Sorumlu yazarın Türkiye adresli olması durumunda 1980-2010 yılları arasında yayınlanan makalelerin 

SCI kapsamındaki dergilere göre dağılımı. 

Yukarıda bahsedilen durum Astrophysics and Space Science, Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society, International Journal of Modern Physics D, New Astronomy, 

Astronomische Nachrichten dergileri için geçerli değildir. Bu dergilerde yapılan yayınların 

çoğu sorumlu yazarlığı Türkiye adresli olan araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Bazı 

dergilerin 2000 yılından itibaren araştırmacılardan sayfa başına ücret talep etmeleri, Türk 

araştırmacılarının sayfa başına ücret talep etmeyen dergilere yönelmesine neden olmuştur. 
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Şekil 10. Astronomi ve astrofizik bilim dalında en çok tercih edilen SCI kapsamındaki yedi dergide yayınlanan 

makalelerin yıllara göre dağılımı: Tüm yazarlara göre (içi boş) ve sorumlu yazarın Türkiye adresli (içi dolu) 

olması durumu. 

3.4.  Son Beş Yılda Yapılan Makalelerin Dergi Etki Değerlerine Göre Dağılımı 

2006-2010 yılları arasındaki beş yıllık dönemde Türkiye adresli yazarların üretmiş olduğu 231 

makale bulunmaktadır. Bu da 30 yıllık dönem içinde üretilen makalelerin %28’ini 

oluşturmaktadır. Son beş yılda üretilen makalelerin dergilerin etki değerlerine göre dağılımı 

Şekil 11’de gösterilmiştir. Bu dönemdeki makaleler etki değeri 0 ila 6 arasında olan SCI 

kapsamındaki dergilerde yayınlanmıştır. Şekil 11’den görüleceği gibi dağılımın iki tepesi 

bulunmaktadır. Dağılımın medyan etki değeri de 3’tür. Dağılım detaylıca incelendiğinde, 

Türk astronomlarının yüksek ve orta kaliteli dergilerde eşit oranlarda yayın ürettikleri 

görülmektedir. Orta kaliteli dergilerde yayın yapılmasının nedenlerinden biri de, yukarıda 

bahsedildiği gibi, etki değeri yüksek olan dergilerin sayfa başına ücret talep etmeleridir. 
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Şekil 11. 2006-2010 yılları arasında SCI 

kapsamındaki dergilerde yayınlanan 231 

makalenin, dergilerin etki değerlerine göre 

dağılımı. Ayrıca makale sayıları çubukların 

üzerinde gösterilmiştir. 

 

 

 

3.5.  OECD Ülkelerinin Yayınlarının Karşılaştırılması 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı olarak bilinen OECD3, ekonomik işbirliği ve gelişim 

için ülkeler arasında fikir paylaşımı ortamı oluşturulmasını amaçlayan, Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu 30 üye ülkeli bir kuruluştur. OECD ülkeleri içinde gayri safi milli hâsılası Türkiye 

ile benzer olan ülkelerin astronomi ve astrofizik alanında yaptıkları yayınlarla, ülkemizin 

yayınları karşılaştırılarak bazı sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda seçilen ülkeler; Şili, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan ve Meksika 

olup çalışmanın yöntem kısmında bahsedilen sınırlamalar seçilen OECD ülkeleri için de 

uygulanmıştır. Türkiye ile karşılaştırılan bu ülkelerin 1980-2010 yılları arasında astronomi ve 

astrofizik alanında SCI kapsamındaki dergilerde ürettikleri makale sayıları, toplam atıf 

sayıları ve h-indeksleri gibi temel göstergeler Tablo 1’de verilmiştir. 

Seçilen OECD ülkeleri arasında astronomi ve astrofizik alanında SCI kapsamına giren 

dergilerde en çok makale üreten ülke Şili’dir. Bu ülkeyi sırasıyla Meksika, Yunanistan, Çek 

Cumhuriyeti ve Macaristan takip ederken Türkiye bu ülkeler sıralamasının sonunda yer 

almaktadır. Aynı sıralama, üretilen makalelerin aldıkları atıf sayıları için de geçerlidir (Tablo 

1). Yazarların kendi çalışmalarına verdikleri atıflar çıkartıldığında sıralama yine 

değişmemektedir. Makale başına alınan atıflar dikkate alındığında Macaristan 33.91 değeriyle 

sıralamanın başında yer alırken bu ülkeyi Şili, Meksika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve 

Türkiye takip etmektedir. Ülkelerin h-indeksleri incelendiğinde ise h=138 değeriyle Şili ilk 

sıradadır. Şili’yi sırasıyla Meksika, Macaristan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye 

takip etmektedir. 

Tablo 1. Seçilmiş OECD ülkelerinin 1980-2010 yılları arasında astronomi ve astrofizik alanında SCI 

kapsamındaki yayın ve atıf sayıları 

Ülke   Şili Meksika Yunanistan Çek Cum. Macaristan Türkiye 

Makale Sayısı 5549   3478    1818   1141    1089   832 

Toplam Atıf Sayısı 182813   74951    26350   17584    36924   7481 

Kendi Dışındaki Atıf Sayısı 162086   63471    22805   14944    34604   6348 

Atıf Alınan Makale Sayısı 76457   37846    16373   10042    21436   4963 

Makale Başına Atıf Sayısı 32.95   21.55    14.49   15.41    33.91   8.99 

h-indeksi 138   99    65   55    78   35 

GSMH (2010)* 15064   15204    28189   25299    20325   15320 

IAU üye sayısı (Haziran 2012) 76   109    106   90    45   40 

(*) http://www.oecd.org/home/0,3675,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
  

                                                 
3  http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 
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Türkiye astronomi ve astrofizik alanında seçilen OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, hem 

üretilen yayınlar hem de bu yayınlar için alınan atıflar bakımından söz konusu ülkelerin 

gerisinde kalmaktadır. Bu durumun birçok nedeni bulunmaktadır. Avrupa Güney 

Gözlemevine (ESO) bağlı ülkelerin Şili’yi bir uzay araştırma merkezi olarak kullanmaları ve 

bu ülkedeki astronomların Avrupa’daki meslektaşlarıyla çalışmalara ortak katkı vermeleri, 

seçilen ülkeler arasında Şili’nin öne çıkmasını şaşırtıcı yapmaz. Benzer durum astronomik 

gözlem şartları iyi olan Meksika için de geçerlidir. Komşumuz Yunanistan’ın son 30 yıl 

içinde ürettiği makale sayısı ülkemizde üretilenin yaklaşık 2.2 katıdır. Bu durum 

komşumuzun astronom sayısının fazla olmasından kaynaklanabilir. Yunanistan ve 

Türkiye’nin Uluslararası Astronomi Birliğine (IAU) olan üye sayılarının, sırasıyla, 106 ve 40 

olması (Tablo 1) yayın sayısındaki fazlalığın astronom sayısıyla açıklanabileceği anlamına 

gelir. Çek Cumhuriyeti’nde üretilen makaleler ile ülkemizde üretilenler karşılaştırıldığında 

Yunanistan örneğine benzer bir durum görülmektedir. İki ülkenin IAU üye sayılarına 

bakıldığında Çek Cumhuriyeti’ndeki astronom sayısı ülkemizdekinin neredeyse 2.25 katı iken 

yayın sayılarında bu oran 1.37’dir. Son olarak, Macaristan ve Türkiye’deki yayın ve IAU üye 

sayıları dikkate alındığında değerlerin birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Seçilmiş OECD ülkelerinde üretilen makale sayılarının, Türkiye adresli üretilen makale 

sayılarına göre fazla olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların başında; seçilen 

ülkelerin astronomik gözlem koşulları açısından mükemmele yakın olması, bu ülkelerdeki 

profesyonel astronom sayılarının fazla olması ve astronomi-astrofizik alanındaki çalışmaların 

incelenen ülkelerde daha büyük destek görmesi gelmektedir.   

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada ülkemizde astronomi ve astrofizik bilim dalında Türkiye adresli araştırmacıların 

1980-2010 tarihleri arasında SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleleri 

incelenmiştir. 30 yıllık bir dönemi kapsayan bu çalışmada 832 makalenin üretildiği, bu 

makalelerin de %28’in incelenen dönemin son beş senesi içinde yapıldığı görülmüştür. Son 

beş senede görülen yayın sayısındaki artış, bu alanda çalışan araştırmacı sayısının artmasıyla 

açıklanmaktadır. Ülkemizdeki araştırmacıların büyük bir kısmı Güneş ve Yıldız Astrofiziği 

(%53.55) konusunda yayın yapmıştır. Bu konuyu, sırasıyla, Yüksek Enerji Astrofiziği 

(%23.59), Kozmoloji ve Galaksi-dışı Astrofizik (%11.55) ve Galaksi Astrofiziği (%7.1) takip 

etmektedir. 832 makalede yer alan Türkiye adresli araştırmacıların sayısının 290 ve bunların 

183’ünün de doktoralı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmalarda yer alan doktoralı ve tüm 

araştırmacıların kişi başına düşen ortalama makale sayıları ise, sırasıyla, 0.87 ve 0.66’dır.  

1933-2003 yılları arasında Türkiye’de astronomi çalışmalarını analiz eden Özkan (2004), 

yazar başına düşen yayın sayısını 0.39 olarak hesaplamıştır. 1980-2010 yılları arasında kişi 

başına düşen ortalama makale sayısı, 1933-2003 yılları arasındakine göre %60 daha büyüktür. 

Buradan son yıllarda kişi başına üretilen makale sayısının geçmiş yıllara göre arttığı 

görülmektedir. 1985-1994 yılları arasında Türk astronomların SCI kapsamındaki dergilerde 

yayınladıkları makaleleri araştıran Uzun ve Özel (1996), bu on yıllık dönemde 34 farklı 

dergide 187 makale tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ise 1994-2010 yılları arasında SCI 

kapsamına giren 55 dergide 622 makale bulunmuştur. 1994 yılından itibaren dergi sayılarının 

artmasıyla Türkiye adresli bilimsel yayınlarda da bir artış görülmüştür. Uzun ve Özel (1996), 

on yıllık dönem içinde üretilen makale sayısının değişimini doğrusal bir fit ile temsil 

edilebileceğini göstermiştir. Fakat 2000’li yıllardan sonra Türkiye adresli üretilen makalelerin 

sayısındaki ani artış, son 30 yıldaki yayın sayısının doğrusal bir fitle ifade edilemeyeceğini 

göstermiştir. 

Üretilen çalışmaların kalite ölçütlerinden biri olarak kabul edilen atıflar bu çalışmada 832 

makale için detaylıca incelenmiştir. SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan 832 makalenin 
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15.09.2011 tarihinde yapılan analizi sonucunda toplam 7447 atıf aldığı görülmüştür. Makale 

başına düşen ortalama atıf sayısı da yaklaşık dokuzdur. Yazarların kendi atıfları 7447 

çalışmadan çıkartıldığında alınan toplam atıf sayısı 6844 olarak bulunmuştur. Atıfların yıllara 

göre dağılımı incelendiğinde eksponansiyel bir artış ile ifade edilebileceği görülmüştür 

(bakınız, denklem [1]).  Elde edilen eksponansiyel bağıntının öngörüsüne göre 2011 yılında 

toplam 950 atıf alınması gerekmektedir. 832 makalenin 2011 yılı sonunda aldığı toplam atıf 

sayısı 955 olarak bulunmuş olup bu sonuç 2011 öngörüsüyle uyum içerisindedir. Ayrıca 

denklem [1] de verilen bağıntı 2012 yılı için çözümlendiğinde 832 makalenin 1000’in 

üzerinde atıf alacağını göstermektedir.  

1980-2010 yılları arasında astronomi ve astrofizik bilim dallarında SCI kapsamında üretilen 

tüm yayınlarda yazar sıralamasına bakılmaksızın yapılan katkıların bölüm ve araştırma 

merkezlerine göre dağılımında en büyük payı Ege Üniversitesi (%14.86) ve Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi (% 14.86) alırken, bu sıralamayı İstanbul Üniversitesi (%11.94), 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (%10.12), Boğaziçi Üniversitesi (%9.48), Ankara 

Üniversitesi (%9.30), Sabancı Üniversitesi (%6.84), TÜBİTAK (%6.84) ve Akdeniz 

Üniversitesinin (%3.37) takip ettiği görülmüştür. Bu sıralama, makaleleri özellikle gözlemlere 

dayalı araştırma merkezlerinin daha üretken olduğunu göstermektedir. Uzun ve Özel (1996) 

inceledikleri 10 yıllık dönem içinde SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler 

bakımından en üretken iki kurumun Ege (%21) ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri (%19) 

olduğunu vurgulamıştır. Fakat 30 yıllık dönem içinde yeni bölümlerin açılması ve araştırmacı 

sayısının fazlalaşması nedeniyle bu oranlar %14.86’ya azalmıştır. 1985-1994 yılları arasında 

Ege ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri sırasıyla 40 ve 36 makale üretmişken, incelenen otuz 

yıllık dönemde iki kurumun da 163’er makale yayınladığı görülmüştür. İki kurumun makale 

üretimi açısından sıkı bir rekabet içinde olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada incelenen dönem içinde üretilen makalelerde işbirliği yaptığımız ülkeler dikkate 

alındığında en çok Amerika Birleşik Devletleri (% 19.33) ile ortak çalışmalar yapıldığı 

görülmüştür. Bu sıralamayı, İtalya (%10.48), Almanya (%6.70), İngiltere (%5.51), İspanya 

(% 4.64), Fransa (%4.00), Avustralya (%3.13) ve diğer ülkeler (%46.21) takip etmektedir. En 

çok bilimsel işbirliği yapılan altı ülke dikkate alındığında (%53.79), bu ülkelerin astronomi ve 

astrofizik alanında ileri oldukları görülmektedir.   

Son 30 yıl içinde SCI kapsamında yayın yapılan dergiler dikkate alındığında Türkiye adresli 

araştırmacıların en çok Astronomy and Astrophysics dergisinde (%20.7) yayın yaptıkları 

görülmüştür. Bu yayınları sırasıyla Astrophysics and Space Science (%18.5), Monthly Notices 

of the Royal Astronomical Society (%14.4), Astrophysical Journal (%12.5), International 

Journal of Modern Physics D (%6.97), New Astronomy (%5.41), Astronomische Nachrichten 

(%5.17), Astronomy and Astrophysics Supplement (%2.76), Solar Pyhsics (%2.76) ve diğer 

dergiler (%10.8) takip etmektedir. Bu makalelerin %90’ı Avrupa merkezli dergilerde 

yayınlanmıştır.   

Türk astronomlarının yayınlarında tercih ettikleri SCI kapsamındaki dergilerin dağılımını 

daha detaylı analiz edebilmek için,  en çok yayın yaptıkları yedi dergi dikkate alınmıştır. Bu 

dergiler, 30 yılda yapılan çalışmaların yaklaşık %84’ünü kapsamaktadır. Özellikle 30 yılın 

son on yıllık döneminde Türkiye adresli sorumlu araştırmacıların yayınlarını genellikle sayfa 

ücreti talep etmeyen dergilere gönderdikleri görülmektedir. Bu durum çalışmaların etki değeri 

yüksek dergilere gönderilmesini engellemektedir.  2006-2010 yılları arasında Türkiye adresli 

yazarların üretmiş olduğu 231 makale, dergilerin etki değerlerine göre gruplandırıldığında iki 

tepeli bir dağılım ile karşılaşılmaktadır. Bu durum Türk astronomların yüksek ve orta kaliteli 

dergilerde eşit oranlarda yayın ürettiklerini göstermektedir. Orta kaliteli dergilerde yayın 

yapılmasının nedenlerinden biri de, yukarıda bahsedildiği gibi, etki değeri yüksek olan 

dergilerin sayfa başına ücret talep etmeleri olarak karşımıza çıkmasıdır.  
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OECD ülkeleri içinde gayri safi milli hâsılası Türkiye ile benzer olan Şili, Çek Cumhuriyeti, 

Yunanistan, Macaristan ve Meksika’nın astronomi ve astrofizik alanında yaptıkları yayınlarla 

ülkemizin yayınları karşılaştırılmıştır. Makale sayısı, toplam atıf sayısı, h-indeksi gibi temel 

kriterler altında incelenen ülkeler içinde Türkiye’nin genel durumuyla son sırada yer aldığı 

görülmüştür. Bu durumun birçok nedeni olabilir. Bunların başında karşılaştırma yapılan 

OECD ülkelerinde astronomik gözlem koşullarının çok iyi olması, astronomi ve astrofizik 

bilim dalına daha büyük ödenek ayrılması, yetişmiş doktoralı bilim insanın fazlalığı, aktif 

çalışan gözlemevi sayısı, güncel bilimsel problemler üzerinde çalışılması, ESO ve IAU gibi 

kuruluşlarda fazla sayıda üyelerinin olması gelebilir.  

Ülkemizde astronomi ve astrofizik alanında 2000’li yıllardan sonra SCI kapsamındaki 

dergilere gönderilen Türkiye adresli makalelerde gözle görülür bir artış olmuştur. Bilimsel 

çalışmalar sonucunda üretilen makaleler genellikle gözlemlere dayalıdır. Bu nedenle uzun 

vadeli gözlemsel vizyona sahip kurumların ülkemizde daha çok bilimsel yayın ürettiği 

görülmektedir. Ayrıca uluslar arası işbirliği sonucunda üretilen makaleler de etki değeri 

büyük olan dergilerde yayınlanmakla birlikte çok sayıda atıf almaktadır. 

Ülkemizde 3-4m sınıfı optik ve kızılötesi teleskopların gelecek on yılda devreye girmesi 

plânlanmakta ve bunun sonucunda da yıllık makale sayısında büyük bir artış beklenmektedir. 

Üniversitelerin ve TÜBİTAK’ın araştırma projelerini desteklemesi; yeni kurulan uzay 

bilimleri ve teknolojileri bölümlerinin hizmete girmesiyle astronomi ve astrofiziğin alt 

dallarında araştırma türlerinin çoğalması; araştırmacıların kurumlar ve uluslararası 

işbirliklerinin yanı sıra farklı bilim dallarıyla olan işbirliklerini arttırması gelecek on yılda 

ülkemizde üretilecek makalelerin nitelik ve nicelik yönünden artmasına neden olacaktır. 
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