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Bu makalede 1985-1996 yılları w'asında Soc:ial Scicnc:es Citation lndex 'te (SSC !) dizin/enen 
dergilerde yayımlanan Türkiye adresli yaym!ar incelenmektedir. Bu siire içerisinde ilgili 
dergilerde Tiirkiye adresli toplam 887 yayın yer a lmıştır. 1996 yılında yayımlanan ve 
SSC I 'de dizin/ enen Türkıjıe adresli bil im.sel yoyırıların sayısı ise 166 'dır. Bu sayıyla Türkiye 
1996 yı lında top/atıl sosyal biliınler yayınları111n %0, 14 'ünü üretmiş olmakta ve dünya sı

rafomas ında 34. sırada yer almaktadır. Türk iye adresli yayınların. dörtte üçü tam melin ma
kalelerden oluşmaktadır. Yayınların %95 'i İngi/i::.cedir. Yayınların. yarıya yakını te k yazar
lıdır. Yayınların büyük bir kısmı (%9 3) ünivers itelerde görevli araştırmacılar tara/indan ü
retilmiştir. ODTO, Bol!;a::.içi ve l3ilkent Oniversitelerindeki araştırmacılar yayınların yart
sın.danjcı-::.lasına (%53) katkıda bu lu nmuşlardır 

A nahtar Sözcükler: Sosyal IJilimler Atıf Dic:ini, sosya l bilim yaymları, Tiirkiye 

Abstract 
This paper rev iews rhe publications (articles. notes, book reviews, ete.) o/ Turkish social 
scien tisls as reported in the Social Science .ı· Citation lnde.x (SSC I) by chec king the authors · 
affilia tion addresses to see ıf they included the word " T11rkey ,._ A ltogether, a total of 88 7 
pııbl ications were identijied between 1985 and 1996. The number of p11blications in 1996 is 
166, which constitutes 0.14% of the to tal nıımber ofpub/ications in the world. Tlıreefourtlıs 
of the public:atiuns were o/jiı/1-text articles. A 11 overwhelming majority of the contrib11tions 
(95%) were written in Englis/ı. Most c oııtribu tions (9 3%) c:oııı e fi'oııı researchers wurking at 
ııni vers itie s . !?esearchers affiliated with Middlc Easl Technical , Bosporus and Bilkent 
Universities ınacle ınore than half (%53) o/al/ social sc ience p11blications. 

Keywords: Socia l Se lence Citation lnde.x, soc ial sc ie ııce pııblicatioııs, Tıırkey 

Tiirkiye son yıllarda atıf dizinleri 
(citation indexes) kapsamındaki dergilerde çıkan 
bilimsel yayın sayısı bakımından fen ve sağlık 
bilimleri alanlarında büyük bir atılım gerçekleş
tirmektedir. Ülkemiz 1996 yılında Science 
Citation lndex 'te (SCl) dizinlenen Türkiye ad
resi i yayın sayısının 3 774 ' e yükselmesi sonucu 
dünya sıralamasında %0,42 pay ile 29. s ıraya 

yükselmiştir (TÜBİTAK., 1997r T i.irkiye ' nin 
ti.im alanlarda ve özellikle fen, mühendislik ve 
sağlık bilimleri alanlarındaki performansı deği
şik araştırmalarda ortaya konmuştur (Braun, 
Glanzel ve Gnıpp , 1995a, 1995b; Denkel, 
Kağıtçıbaşı, Pak ve Pamuk 1996, İlhan ve 

Türker, 1995, l 996a, l 996b, 1996). 1993 yılında 
Türkiye Bilimler Akademisi'nin kurulması ve 
bu kuruluşun özellikle sosyal bilimler alanındaki 
çalışmaları desteklemesi sonucu Türkiye ' de bu 
alandaki çalışmalarda da bir artış gözlenmekte
dir. 

Bu çalışmanın amacı 1985-1996 yılları 
arasında Ti.irkiye'nin sosyal bilimlerdeki per
formansını Social Sciences Citation Index 'te 
(SSCl) d izinlenen Türkiye kaynaklı yayınları 

inceleyerek ortaya koymaktır. 

Y azı ş ımı Adr~s i : Doç. Dr. Yaşar Tonta. TÜBİTAK ULAKB İM YOK Binas ı 8-5 Blok 06539 Bilkent Ankara 
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Yöntem 

SSC I'de yer alan Türkiye adres li ya
y ınları incelemek için Kniglıt-Ridder Şirketinin 
Dialog sisteminde yer alan "Social SciSearclı ' . 

(File No. 7) adlı veri tabanında 19 Haziran 1997 
tarihinde çevrimiçi (online) bir tarama yapıl

mıştır. Söz konusu veri tabanında 1972 yılından 
beri dünyada yayımlanan yaklaş ık 1500 kadar 
önemli sosyal bilimler dergisinde yer alan ma
kaleler dizinlenmektedir. Bu veri tabanında 

3000 kadar doğal , fi ziki ve biyomedikal bilimler 
dergisinde yayımlanan sosyal bilimler konulu 
makaleler ve birçok önemli monografık eser de 
bulunmaktadır. Böylece bu veri tabanı 4500 
kadar dergiyi sosyal bilimler alanındaki çalış

malar yönünden taramı ş olmaktadır. 

Social SciSearch veri tabanmda yazar 
adresi olarak verilen alanda "Türkiye" coğrafi 

kodu bulunan tüm yayınl ar saptanmıştır. "Ya
yın" terimi bu çalışmada makale, bildiri özeti , 
kısa not, editoryal, kitap eleştirisi, inceleme· ve 
düzeltme/ekleme türündeki yazıları kapsamak
tadır. Kitap, derleme vb. ınonografık eserler bu 
çalışmanın kapsamı dışıııdadır. 

Üniversitelere mensup tek yazar! ı ya
yınlar ile ilk yazarı üniversite kökenli olan ya
ymlar üniversiteler tarafından üreti im i ş olarak 
kabul edilmiştir. Benzeri bir yaklaşım üniversite 
dışı kuruluşlar için de gösterilmi ştir. 

Bu değerlendirmede ortak yazarı ı ya
ymlarda birden fazla kurulu şa kredi verilmiştir. 
Örneğin, Hacettepe ve Bilkent mensubu iki a
raştırmacı tarafından yazılan bir makalede, ilk 
yazarın hangi ünivers iteden olduğuna bakılmak

sızın, hem Hacettepe Üniversitesi hem de 
Bilkent Üniversitesi kredilendirilmiştir. Aynı 
şey üniversite dışı kurulu ş lar için de yapılmıştır. 

ARALIK 1997, CİLT 12, SAYI 40 

Bulgular 

SSCl'de 1972- 1996 yılları arasıııd a 

Türkiye adresli toplam 1360 yay ın dizinlenmi ş

tir. Bu sayı dünyada sosyal bilimler alanında 

üretilen toplam yay ınlarm yakl aş ık %0 ,06'sına 

karş ılık gelmektedir. 1996 yılında yayımlanan 

ve SSCI'de dizinlenen Türkiye adresli bilimsel 
yayınların sayısı l 66 ' dır. Bu say ıyla Türki ye 
1996 yı lında toplam sosyal bilimler yayınlarıııın 
%0, 14 ' ünü üretmi ş olmakta ve dünya s ıralama
s ında 34. s ırada yer almaktadır (Tablo l .) Oysa
ki 1995 yılmda ülkemiz 36. s ırada yer almaktay
dı (Denkel ve ark., 1996, Tablo 2). 1996 y ılında 

sosyal bilimlerde bir önceki yıla göre %36 ora
nında daha faz la Türkiye adresli yayın yapıl

mı ştır . Böylece Türkiye sosyal bilimlerde 1996 
yılında dünya sıralamasında iki sıra birden yük
selmi şt ir. Bu arada bir fikir vermesi açısından 
Sanat ve insani Bilimlerdeki durumumuz konu
sunda da bilgi vermekte yarar vardır. Arts & 
Humanities Citation lndex' te (AHCI) 1996 y ılı 

sonuna kadar Türkiye adres li toplam 235 yayın 
yer almıştır. Bu say ı sanat ve beşeri bilimler 
alanında dünyadaki yayınların %0,029 ' unu o
luşturmaktadır. Bu alanda 1996 y ılındaki yayın 

sayımız 23'tür. Bu sayıyla Türkiye 1996 'da 
dünya sıralamasında %0,046 pay ile 40. sırada 
yer almaktadır. 1995 yılında ise Türkiye 20 ya
yıııla 37 . sırada yer almaktaydı (Denkel ve ark. , 
1996, Tablo 3). Başka bir deyişle Türkiye sanat 
ve beşeri bilimler alanında 1996 yılında sırala
mada üç sıra aşağıya düşmü ştür. 

1985-1996 yılları aras ında SSCI'de 
Türkiye adresli 887 yayına rastlanmı ştır. Bu 
yayınl arın yı llara göre dağılımı Şekil 1 ' de ve
rilmi şt ir. Söz konusu 887 yayının yayın türü 
yönünden analizi Tablo 2 ' de, tam metin yayınla
rın (makalelerin) yıllara göre dağı lımı ise Tablo 
3'te görü lmektedir. Tablo 2'de görüldüğü gibi 
yaymlar ın %76.3 ' ünü makaleler oluşturmakta
dır. 
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Tablo 1 
1996 Yılında So.~yal Bilimler Alamndaki Yaym Sayılarma Göre Ülkeler Sıralaması 

Yayın Yayın Y aym 
Sıra No. Ülke Sayısı Sıra No. Ülke Sayısı Sıra No. Ülke Sayısı 

ABD 69574 ?"" _.) Brezilya 482 45 Kenya 57 
2 İngi ltere 15292 24 Avusturya 434 46 Pakistan 56 
3 Kanada 8150 25 Meksika 412 47 Bulgaristan 54 
4 Avustralya 4231 26 İrlanda 373 48 Kolornbiya 54 
5 Almanya 4162 27 Tayvan 322 49 Mısır 48 
6 Fransa 2710 28 Çin 271 50 Slovakya 47 
7 Hollanda 2376 29 Güney Kore 51 Romanya 42 
8 Japonya 1579 30 Çek Cumhuriyeti 52 Filipinler 41 
9 İ s veç 1334 31 Singapur 53 Bangladeş 39 
10 İsrail Yunanistan 54 Yugoslavya 36 
ı 1 İtalya 55 Kuveyt 28 
12 İspanya 56 Küba 24 
13 Yeni Zelanda 1 57 İran 23 
14 İ sv içre 36 Macaristan 169 58 Fas 13 
15 Rusya 37 Portekiz 109 59 Kazakistan ı j 

16 Norveç 38 N\jerya 100 60 Sudan 7 
17 Belçika 39 Ukrayna 92 61 Letonya 6 
18 Hindistan 40 Venezuela 78 62 Cezayir 5 
19 Hong Kong 41 Suudi Arabistan 74 63 Azerbaycan 5 
20 Finlandiya 602 42 Şili 71 64 Özbekistan l 
21 Güney Afrika C. 528 43 Tayland 62 
22 Danimarka 525 44 M,alezya 59 
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Şekil 1. SSCI'de dizinlenmiş Türkiye adresli yaymların yıllara göre dağılımı 

TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ 



70 Y TONTA • M. İLHAN 

Tablo 2 
Türkiye Kaynaklı So5yal Bilimlere Ait Yayınla
rın Türlerine Göre Dağılımı (N=887) 

Yayın Türü N Yüzde(%) 

Makale 677 76,3 

Bildiri Özeti 62 7~0 
Not 56 6,3 

Kitap E l eştiri s i 54 6,1 

Mektup 13 1,5 

Editoryal 12 1,4 

inceleme 11 1,2 

Düzeltme/Ekleme 2 0,2 

Toplam 887 100,0 

Sosyal bilimler alanındaki 887 yayın ın 

845'i İngilizce, 22 ' si Türkçe, 13'ü Almanca, 4'ü 
Fransızca, 2' si Çekçe ve l 'ide İsveççe yazılmıştır. 

Tablo 3 
Türkiye 'nin So.syal Bilimler Alanındaki Makale 
ve Diğer Yayınlarznm Yıllara Göre Dağılımı 
(N=887) 

Yıl Makale Diğer Toplam 
1985 24 7 31 

1986 17 7 24 
1987 33 7 40 

1988 28 18 46 
1989 45 11 56 
1990 63 16 79 
1991 50 19 69 
1992 63 22 85 
1993 54 18 72 
1994 76 21 97 
1995 96 26 122 
1996 128 38 166 

Toplam 677 210 887 

SSCI ' de yer alan T ürkiye adresli ya
yın !arın 825 ' inin ilk yazarı üniversite kökenlidir 
(% 93). İlk yazarı üniversite dışı kuruluş lardan 
olan yayınların sayıs ı ise 62 ' dir (%7). Üniversi
telerde ça lı şan toplam 856 araştırmacı 825 yayı 
na tek ya da ortak yazar o larak katkıda bulun
muştur. Yay ın ]ara katkıda bulunan araştırmac ı

ların üniversitelere göre dağılımı Tab lo 4 ' te 
veri imiştir. Yayınlara katk ı da bulunan araşt ır-

ARALIK 1997, CİLT 12, SAYI 40 

rnacıların yarısından fazlas ı (%53) sırasıy la 
ODTÜ, Boğaziçi ve Bilkent Üniversitelerine 
mensuptur. 

Tablo 4 
Türkiye Adresli Yayznlara Katkıda Bulunan 
Araştırmacıların Üniversitelere Göre Dağılımı 

Üniversite adı 

ODTÜ 

Boğaziçi 

Bi lkent 

İstanbul 
Hacettepe 
Atatürk 

İTÜ 
Ankara 

Ege 

Koç 
M armara 

Dokuz Eylül 
KTÜ 

Doğu Akdeniz 
Anadolu 

Akdeniz 

Uludağ 

Erciyes 
Gazi 
Yıldız Teknik 

İnönü 
Gaziantep 

Yüzüncü Yıl 

Çukurova 
19 Mayıs 

Selçuk 

Trakya 

Dicle 

A. Menderes 

Başkent 

Cumhuriyet 
Fırat 

Mimar Sinan 
Toplam 

Katkıda Bulunan 
Araştmnacı Sayısı 

172 

154 

131 

61 
53 

46 

39 
39 

27 

21 
20 

14 

13 

9 
7 
6 
6 

5 
4 
4 
3 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

856 

Üniversite dışında çalışan kuruluşlardan 
85 araştırmacı yayınlara tek ya da ortak yazar 
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olarak katkıda bulunmuştur. En az üç araştırma
cıyla yayınlara katkıda bulunan üniversite dışı 
kuruluşlar şunlardır: İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 
(8), TÜBİTAK (7), Bakırköy Akıl Hastalıkları 
Hastanesi (4), Yüksek İhtisas Hastanesi (4), 
Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi (4), 
Maden Tetkik ve Arama Enstitlisü (3) ve Türki
ye Şişe-Cam Fabrikaları A . Ş. (3). 

Tablo 5 

Türkiye adresli sosyal bilimler alanın
daki yayınların hangi dergilerde yayımlandıkla- · 
rına da bakılmıştır. Tablo 5' te en az altı adet 
yayın içeren dergilerin adları, bu dergilerde 
yayımlanan makale sayıları ve dergilerin Social 
Sciences Citation Index .!ournal Citation 
Reports' tan ( 1994) alınan etki faktörü (impact 
factor) katsayıları verilmektedir. 

Sosyal Bilimler Alanında Türkiye Kaynaklı En Az Altı Yayın İçeren Dergilerin Adları ve Dergi Etki 
Faktörü Katsayıları 

Dergi Adı 

European Journal Of Operational Research 
International Journal Of Psychology 
International Journal OfNeuroscience 
American Journal Of Archaeology 
Journal OfThe Operational Researclı Society 
Tlirk Psikoloji Dergisi 
International Journal Of Middle East Studies 
Annals Of Tourism Research 
International Journal Of Psychophysiology 
Journal Of Human Evolution 
Journal Of Social Psychology 
Perceptual And Motor Skills 
Organization Studies 
Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology 
Antiquity 
Middle East Journal 
Social Science & Medicine 
Habitat lnternational 
J ournal Of Development Econom ics 
Biological Psychiatry 
lnternational Migration 

Tartışma 

Sosyal bilimler alanında 1996 yılında 
sscı kapsamındaki dergilerde dünyada yayım
lanan 124.500 yayında %56 pay ile ABD ilk 
sırayı almakta, ikinci sırada ise %12'1ik pay ile 
İngiltere gelmektedir. 1996 yılında en az 1000 
yayını olan l l ülke ti.im yayınların %90'ına 
sahiptirler. Türkiye ise %0, 14'li.ik pay ile 34. 
sıradadır. Bulgular kısmında da değinildiği gibi, 

Makale Etki Faktörü 
Sayısı Katsayısı (1994) 

44 0,356 
43 0,706 
39 
25 0,509 
24 0,546 
22 
11 0,382 
10 0,265 
10 0,875 
10 1,342 
10 0,235 
10 0,247 
9 0,737 
9 0,717 
8 0,309 
8 0,700 
8 1,033 
7 
7 0,624 
6 
6 0,153 

Türkiye 1996'da yayın sayısını bir önceki yıla 
(1995) göre %36 oranında artırmıştır. Sıralama
da Ti.irkiye'nin önünde bulunan Polonya, Yuna
nistan, Singapur, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore 
ve Çin'de bir önceki yıla (1995) oranla yayın 
sayısındaki artış, sırasıyla, % 1 O, %5, %13 , %6, 
%36 ve %36'dır 1 • Türkiye 1997 yılında da 

1 Söz konusu ülkeler için bir önceki yıla göre yayın sayısın
daki artış oranı Denkel ve arkadaşlarının (1996) raporundaki 
rakamlardan (Tablo 2) yararlanılarak hesaplanmıştır. 

TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ 
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1996 ' daki yayın artış hızını yakalayabildiği 
takdirde dünya sıralamasında Polonya ve Yuna
nistan ' ı geride bırakabi 1 ir. (Söz konusu ü !kel er
deki yayın artış lıızrnm 1997 yılında 1996 ' daki 
kadar olacağı varsayılmıştır.) Başka bir deyişle 
Türkiye'nin, aynen fen ve sağlık bilimlerinde 
olduğu gibi, biraz gayretle dünya sıralamasında 
birkaç sıra birden yükselmesi pek zor değildir. 
1985 yılından beri yayın sayısındaki artışın pro
fili de bunu göstermektedir. 

Türkiye'nin yayın sayısındaki artışa sü
rekli beşer yıllık dönemler itibariyle bakıldığın
da (Şekil 2), 1985-1995 döneminde aynı hızda 
bir artış görülürken, 1992-1996 yıllarını kapsa-

400 +---- - - - - -

350 ~---

yan beş yıllık dönemde daha hızlı bir artış oldu
ğu görülmektedir. Bu artış özellikle tam metin 
makale sayısındadır. 1992-1996 yıllarıııı kapsa
yan beş yıllık dönemde başlangıçta bir düşü ş 
olmuş, bunu 1994 ve sonrasında hızlı bir artış 
izlemiştir (Şekil 1). Bu artıştaki en önemli neden 
Türk Psikoloji Dergisi' nin 1995 yılıııdan beri 
SSCI kapsamındaki dergiler arasında yer alma
sıd ı r. 1994'te başlayan bu yükselişte 1993 yılın

da kurulmuş olan Türkiye Bilimler Akademi
si ' nin (TÜBA) sosyal bilimlere verdiği desteğin 
çok az da olsa bir payı olsa gerektir. Giderek 
artan bu destek ilerideki yıllarda yayın sayısında 
kendisini daha belirgin bir şekilde gösterecektir 
kanısındayız. 
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Şekil 2. SSCI'de dizinlenmiş Türkiye adresli makale ve diğer yayınların sürekli beşer yıllık dönemlere 
göre dağılzmı (1985-1996) 

Sosyal bilimler alanındaki yayınların 

%76.3'ü tam metin makale şeklindedir. Sürekl i 
beşe r yıllık dönemlerde makalelerin tüm yayın
lar içindeki yüzdesine bakılacak olursa (Tablo 
6), tam metin makalelerin l 985 ' ten beri aynı 

ARALIK 1997, CİLT 12, SAYI 40 

oranı koruduğu görülecektir. SSCI kapsamında
ki Türkiye adresi i yayınlarda Türk Psikoloji 
Dergisi' nin katkısı önemli o l duğundan, bu der
gide çıkan yayınların makale ağırlıklı olması bu 
oranı makale lehine artıracaktır. Sosyal bilimler 
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alanım! ; , "kitap e leşt iril eri" %6. 1 ' lik bir paya 
sah iptir. ıJysaki fen ve sağlık bilimlerinde Tür
kiye adres li kitap e l eşt irilerine çok az rastlaıı 

maktad ı r. 

Tablo 6 
SSCJ 'de Dizinlenmiş Tiirkive Adresli Yavmlar 
içinde 1\ifakalelerin Yüzdesi (1985-1996) 

Yıl Yüzde(%) 

1985 -1 989 75 
1986- 1990 76 
1987- 199 1 76 
1988- 1992 74 
ı 989- 1993 76 
1990-1 994 76 
1991-1 995 76 
ı 992- 1996 77 

Türkiye kaynaklı sosyal bilimler yayın

larının %95' i lngilizce, %2 ' si ise Türkçed ir. 
Diğer dillerdeki yayınların payı ise çok düşük
tür. Türkçe yayı ııı lanan yazı ! a rın tamam ı 

1995 ' ten beri SSCJ 'de dizinlenen tek Türkçe 
dergi olan Türk Psikoloji Dergisi kaynaklı

dır.Dergide çıkan yay ınl arın büyük bir çoğunlu
ğu Türkçedir. Türk Psikoloji Derfisi'nin dergi 
etk i faktörü katsayı s ı henüz belirlenmemiştir. 

Yayın !arın hemen hemen yarı s ı ( 446) 
tek yazar lıdır. Sosyal bilimler a l anındaki Türki
ye kayn ak lı yayınların büyük bir kısmı üniver
sitelerden ç ıkmaktadır. Yay ınların %93'ünün ilk 
yazarı üniversite kökenlidir. 

Yayınlar yay ıml andıkl arı dergilere göre 
bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda bazı il 
ginç hususlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
lnternational Journal of Psychology' cle yer alan 
44 yay ının l 4'ü makale, 27's i ise top lantı lard c:. 

sunul an bildiri özetleri di r. Aynı durum 
Amcrican .Journal of· Archaeolocn; içi n de ue-. 6) ' b 

çer lidir. Bu dergide yer alan toplam 25 yaymclan 
l 8' i bi ldiri özeti , 5' i ise makal ed ir. 

!nternalional Joıırnal of ıVeuro-

science' ta yayım l anan makaleler SSCI ' ele ta-

raıımasına karşın bu dergi için etki faktö rü 
(muhtemelen y<1ş1111 bilimlerine ait bir dergi 
olduğundan) Soc.:ial Scienccs Citation lndcx 
Joıırna! Citation Reports'ta (SSCI JCR) yer 
a lmanıaktacl ır. Ad ı geçen dergiy le ilgili ilginç 
noktalardan bir tanesi ele bu dergide yayımlan an 
39 yazının 35'i Atatürk Üniversitesi 'nin değerli 
bilim adam ı Üner Tan'111 imzasını taşımaktadır. 
Prof. Tan incelenen süre içinde SSCI'cle clizin
lenen dergilerde toplam 44 yay ın yapmı şt ır. 

Bunun sonucu olarak ela üniversiteler s ıralama
s ında Atatürk Üniversitesi 46 yay ın ile altııı cı 
sıraya ye rl eş miştir. 

Yöney lenı araştırmas ı Türk sosyal bi
limcilerin üzerinde en faz la yoğunl aşt ıkları konu 
olarak görünmektedir. European Journal uf' 
Opcrational Research ile Journal of the 
Operational Research Socicty' de Türkiye ad
resli toplam 68 yayın yer almı şt ır. Bu yay ınl arın 
56'sı makaledir. 

Ti.irk.iye adresli 887 yayın 9007 sayfalık 
yer kaplamaktadır. Bir başka dey i ş l e bir yay111111 
oıial ama uzunluğu · 1 O sayfa c i varıııclacl ır. Ya
y ınların yaklaş ık %60' ı 1-10, %30' u ise 11-20 
sayfa uzunluğundad ır. 

Türkiye adres li 887 yayında topl am 
18221 referans yer almaktadır. Yay ııı baş ın a 

ortalama referans say ısı 20 ' clir. Yayınların 89 
tanesinde (% 1 O) referans yoktur. 1-20 arasında 
referan s ı olan yayınl arı n oranı %52'dir. Yayın
ların %12'sincle ise 40'tan fazla referans yer 
almaktadır. 

Sonuç 

Türkiye SSCT'cle dizinlenen sosyal bi
limler konu lu yayın sayısı bakımından 1996 
y ılında önemli bir artış kaydederek dünya s ı ra 

lamasıııda 34. s ı raya yükse lmi ştir. Türkiye ad
resli sosyal bilimler yayııı sayısı l 996'c!a bir 
önceki yıla oranla %36 artış kaydetmiştir. Bu 
artış hızı Singapur, Gü ney Kore ve Çi n' in art ı ş 

hızl arına eşitt ir. Türkiye sosyal bilimlerde ya
kaladığı bu ivmeyi önümüzdeki yıllarda da sür-
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dürebildiği takdirde dünya sıralamasında, tıpkı 

fen ve sa&lık bilimlerinde olduğu gibi, 4-5 sıra 
b ı· birden yükselme şansına sahip gözükmektec ır. 
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Summary 

Turkey's Place in Social Science Publications in the World 
Ya~ar TONTA* 
Haccttcpc Onivcrsity 

Turkey has demon strated a tremendous 
progress in science and biomedicine within the 
last decade with regards to the number of scien
tific publications (articles, notes, books, reviews 
etc.) that were indexed in Science Citation In
dex (SCI). In 1996, a total of 3774 publications 
were authored by researchers affiliated with 
Turkish universities and R & D institutions, 
which accounts for 0,42% of the world's total 
output in science and biomedical fields and puts 
Turkey in the 29th place among all the coun
tries. 

In this paper we aim to review the per
formance of Turkish social scientists between 
1985 and 1996. We checked the Social Sci
ences Citation Index (SSC!) (F ile #7 on Knight
Ridder's Dialog system) to identify the contri
butions of publications by Turkish social scien
tists. We found a total of 887 publications pub
lished in this period with affiliation addresses 
containing the word "Turkey". The number of 
pub I ications in I 996 was 166, which constituted 
0, 14% of the overall world output of contribu
tions in social sciences. This figure represents a 
36% increase compared with that of the previ
ous year (1995) and puts Turkey in the 34th 
place among all countries. 

Of the 887 contributions, 677 (or 76%) 
were original articles, 62 (or 7%) were pro
ceeding abstracts, 5 6 (or 6 .3 % ) short notes, and 
54 (or 6.1 %) book reviews. An overwhelming 
majority of contributions (845 out of 887) were 
written in English. Some 22 articles were writ
ten in Turkish, 13 in German, 2 in Czech, and I 

Mustafa iLHAN 
Haccttcpc Onivcrsity 

in Swedish. On the average, a typical contribu
tion was I 0 pages long and contained 20 refer
ences. 

The first authors of 825 contributions 
were affiliated with a university . A total of 856 
researchers in universities authored or co
authored 825 articles. More than half (53%) of 
the publications were ::iffiliated with the Middle 
East Technical, Bosporus and Bilkent u1~iversi
ties . 

We checked to see where Turkish social 
sc ientists publish their publications most often, 
along with the impact factors of each journal. It 
appears that they published their contributions 
mostly in operational research , psychology, 
neuroscience and archaeology journals. 

If Turkey could maintain a growth rate 
as high as that in 1996, she might be able to 
attain a similar rank with Portugal and Greece in 
the very new future. 

Address for correspondence: Orn,:. Dr. Ya~m Tonta. TOBiTAK ULAKB iM YOK Binas1 B-5 Blok 06539 Bilken t Ankara 




