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ÖZET

 Ülkemiz son yıllarda bilimsel yayında nicelikçe önemli gelişmeler kaydetmiş olmakla birlikte (dünyada 18. sırada), 
nitelikte aynı başarıyı gösterememiş ve “yayın etki değeri”nde önemli bir ilerleme olmamıştır.
 TÜBİTAK ULAKBİM verilerine göre, ülkemizde tıp vd. bilim alanlardakine benzer şekilde, infeksiyon hastalıkları 
alanında 1981-2009 arasında 46 ülke içinde ülkemiz yayın sayısında 26. sırada, etki değeri bakımından 42. sırada yer alabil-
miştir. 2009 sonrasında da önemli sayılacak bir gelişme sağlanamadığı görülmektedir. 
 İnfeksiyon hastalıkları alanında ulusal sorunların çözümünde katkıda bulunan ulusal ve uluslararası projeler (Avrupa 
Birliği Çerçeve Projeleri vd.) ve alınan patentler açısından da ülke olarak olmamız gereken düzeyin altında olduğumuz görül-
mektedir. 
 Sonuç olarak, ülkemizde tıbbın diğer alanları ve infeksiyon hastalıklarında bilimsel üretime odaklanılması gerekmekte-
dir. Bu amaçla başta klinik mikrobiyoloji ve ilgili diğer alanlarla ortak, nitelikli bilimsel çalışmaların sayısını artırmak için 
gayret gösterilmelidir. İnfeksiyon hastalıkları birimini de içeren “Ulusal Sağlık Enstitüsü”nün uygun şekilde kurulup yapı-
landırılması ileri düzey tıp ve sağlık araştırmalarının yapılabilmesi ve bilimsel üretim için zorunludur. 
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SUMMARY

Scientific Production in the Field of Infectious Diseases in our Country

 Although our country increased the quantity of scientific publications in recent years (being at the18th rank worldwi-
de), the quality did not change and impact value of the publications did not improve. According to the data of TUBITAK/
ULABIM, comparable to medicine and other sciences, our country occupied the rank of 26 out of 46 from the aspect of publi-
cation number and the rank of 42 from the aspect of impact value in infectious diseases from 1981 to 2009. After 2009, no 
significant change seemed to occur. In the area of infectious diseases, our country is far behind the expected level when consi-
dering national and international projects (European Union Frame Programs) and patents aiming to solve national prob-
lems. 
 In conclusion, scientific production is an absolute need in infectious diseases and also in the other areas of the medicine. 
For this purpose, there appears a need to increase the number of qualified studies in collaboration with other areas especially 
with medical microbiology. Establishing “The National Institute of Health” including an Infectious Diseases Unit is essenti-
al for making advanced, qualified medical and health research and scientific publications. 
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 İnfeksiyon hastalıkları, ülkemizde ve dün-
yamızda önemini devam ettirmektedir. 1900 
başlarında dünyadaki tüm ölümlerin % 50’den 
fazlasının nedeni infeksiyon hastalıklarıyken, 
bugün bu oran % 25 düzeyindedir. Dünya Sağlık 
Örgütüne (DSÖ) göre, 2011 yılında infeksiyon 
hastalıkları dünya genelinde 10 ana ölüm nede-
ninden üçünü (alt solunum yolu infeksiyonları, 
HIV/AIDS, ishal), düşük gelirli ülkelerde ise 

beşini (alt solunum yolu infeksiyonları, HIV/
AIDS, ishal, sıtma, tüberküloz) oluşturmakta-
dır(10). Günümüzde savaşlar, göçler, felaketler, 
küresel ısınma, bağışıklığı bozuk olgu sayısın-
daki artış, yeni ve yeniden önem kazanan infek-
siyonlar, antimikrobiklere karşı giderek artan 
direnç vd. nedenler infeksiyon hastalıkları soru-
nunun artarak devam edeceğini göstermekte-
dir(1,11). Bu bağlamda infeksiyon hastalıklarıyla 
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mücadelede yeni antimikrobiklerin, aşıların 
ve tanı araçlarının geliştirilmesi başta olmak 
üzere araştırma geliştirme çalışmalarına gere-
ken önemin verilmesi gelecek açısından çok 
önemlidir.
 Ülkemiz sağlık alanında ihtiyaç duyduğu 
ilaç, aşı ve tanı kitlerini çok büyük oranda ithal 
etmektedir. Başta infeksiyon hastalıkları olmak 
üzere sağlık alanında inovasyon, araştırma ve 
üretim stratejik öneme sahiptir. 

Ülkemizdeki durum
 Ülkemizin infeksiyon hastalıklarında 
bugün ve gelecekte başarılı olması ilgili alan-
daki bilimsel üretim ile doğrudan ilişkilidir. 
Bilimsel üretim de, ilgili alandaki uzman ve 
araştırmacıların nicelik ve niteliğiyle doğru-
dan ilişkilidir. İlgili çalışma ve araştırmaları 
yapacak insan gücü yanında, fiziki ve tekno-
lojik alt yapı imkanları da çok önemlidir. 
İnsan gücü ile ilgili özet bilgiler Tablo 1’de 
verilmiştir. 
 Bir alanda bilimsel üretimin değişik 
ölçütleri vardır. Bilimsel yayınların sayısı, 
yayın başına atıf sayısı (etki değeri), patent 
sayısı, faydalı model sayısı, girişimcilik ve 
yenilikçilik kapasitesi, ulusal ve uluslar arası 
projelerden yararlanma bu ölçütler arasında 
başta gelenlerdir. 
 Ülkemiz son yıllarda bilimsel yayında 
nicelikçe önemli gelişmeler kaydetmiş olmakla 
birlikte (dünyada 18. sırada), nitelikte aynı başa-
rıyı gösterememiş ve yayın etki değerinde önem-
li bir ilerleme olmamıştır(6). 
 Ülkemizin 1981-2009 yılları arasında bazı 
tıbbi bilimlerde yayın sayısı ve etki değerine 
göre 46 ülke arasındaki durumu Tablo 2’de 
görülmektedir.
 Web of Sciences esas alınarak hazırlanan 
TÜBİTAK ULAKBİM verilerine göre, infeksiyon 
hastalıkları alanında 1981-2009 arasında 46 ülke 

içinde ülkemiz yayın sayısında 26. sırada, etki 
değeri bakımından 42. sırada yer alabilmiştir 
(Tablo 3; kıyaslanan 46 ülkeden 12’sine ve 27 
Avrupa Birliği (AB) ülkesi ile dünya ortalama-
larına yer verilmiştir)(2). Yayın sayısı ile etki 
değeri arasındaki asimetri ülkemiz açısından 
çok olumsuz bir durumdur. Bu değerlendir-
me, Türkiye (Turkey) adresli yayınlarda infek-
siyon hastalıkları konusu esas alınarak yapıl-
mıştır. 
 Tablo 3’deki değerlendirme, Türkiye 
(Turkey) adresli yayınlarda infeksiyon hastalık-
ları konusu esas alınarak yapılmıştır. İnfeksiyon 
hastalıkları da adres olarak gösterildiğinde 1980-
2009 arası yayın sayısının 2218 olduğu görül-
mektedir. Bu yayınlar, ulusal uluslar arası çok 
merkezli yayınları da kapsamakta ve infeksiyon 
hastalıkları kliniklerinin (erişkin, pediatrik) 
katıldığı tüm yayınları göstermektedir. Bununla 
birlikte, yayınların etki değerindeki sorun 
devam etmektedir. 
 2010-2014 “Web of Sciences” verilerine 
göre ülkemizde infeksiyon hastalıkları adresli 
yayınların sayısı 1614, atıf sayısı ise 4603’dur; bu 
yayınların 606’sı Sağlık Bakanlığı Eğitim 
Araştırma Hastaneleri tarafından yapılmış veya 
onların da girdiği çok merkezli çalışmalardır(3). 
Bu rakamlara çocuk infeksiyon hastalıkları ile 
ülkemizde infeksiyon hastalıkları ve klinik mik-

Tablo 1. Ülkemiz üniversiteleri, tıp fakülteleri ve infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojide insan gücü(4,9).

Üniversiteler (103 Devlet, 62 Vakıf Ünv., 8 Vakıf MYO)
Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji*

Prof.

19856
6413
181

Doç.

12738
2692
91

Yrd. Doç.

31238
3889
86

Öğretim görevlisi

19549
238
9

Uzman

3482
506
15

Araştırma görevlisi

44356
13527
299

*SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri insan gücü verilerine dahil edilmemiştir.

Tablo 2. Bazı tıbbi bilimlerde yayın sayısı ve etki değeri (1981-
2009, 46 ülke)(2).

Alan

İnfeksiyon Hastalıkları
Genel ve Dahili tıp
Cerrahi
Pediatri
Gastoenteroloji ve Hepatoloji
Üroloji ve Nefroloji
Psikiyatri 
Klinik Nöroloji
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji

Yayın Sayısı

26
23
10
  9
20
11
23
14
34

Etki değeri

42
41
40
44
42
43
39
40
40
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robiyoloji kliniklerinin katıldığı çok merkezli 
uluslararası çalışmalar da dahildir. Bu duruma 
göre son yıllarda yayın sayısında nicelikçe bir 
artış olduğu dikkat çekmektedir. Atıf sayısını 
değerlendirmek için belli bir zamana ihtiyaç 
vardır. Ancak, ön bilgiler etki değeri açısından 
mevcut sorunun devam edeceğini düşündür-
mektedir. 

Projeler
 Proje desteği sağlayan değişik kurumlar 
vardır: TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, AB Çerçeve 
Projeleri vd. infeksiyon hastalıkları alanında 
1997-2014 yılları arasında, diğer alanlarla işbirli-
ği yapılanlar da dahil TÜBİTAK’dan alınmış 
proje sayısı 25’dir(7). Diğer kaynaklardan sağla-
nan projelere elektronik ortam taramalarında 
ulaşılamamıştır. Kişisel görüşmelerden elde edi-
len bilgilere göre erişkin infeksiyon hastalıkları 
alanında ortaklık yapılarak alınan AB projesi 
sayısı çok azdır ve genelde sağlık eğitimi alanın-
dadır.

Patentler
 2010 yılı verilerine göre Türkiye, yüz bin 
kişi başına düşen yürürlükteki patent sayısı 
bakımından 53 ülke arasında ancak 48. sırada 
yer almaktadır. 2010 yılında yapılan patent baş-
vurularının sayısı açısından Türkiye 57 ülke 
arasında 29. sırada yer almıştır. 2010 yılında 
Türkiye’nin patent başvuru sayısı sadece 2,732 
iken, listenin tepesindeki ABD’nin 490 bin, ikin-
ci sıradaki Çin’in ise 391 bin başvurusu bulun-
maktadır(5). 

 İnfeksiyon hastalıkları alanında alınmış 
patentlere ulaşılamamıştır; ancak, bilgi edinmek 
amacıyla ulaşabildiğimiz infeksiyon klinikleri 
içinde patent başvurusu ve/veya alınması bilgi-
sine ulaşılamamıştır. 

Sonuçlar
 Ülkemizde tıbbın diğer alanları ve tıp dışı 
alanlarda olduğu gibi infeksiyon hastalıkları 
alanında da bilimsel üretim bakımından önemli 
sorunlar vardır. PISA sonuçlarının da gösterdiği 
gibi genç nüfusu daha iyi eğitmek, eğitim siste-
mimizde baştan sona ciddi bir reform yapmak 
gerekmektedir. Üniversitelerin nitelikli insan 
gücünü artırması zorunludur; bunun için aka-
demisyenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Üniversiteler, AR-GE ve inovas-
yona çok daha fazla önem vermeli, sanayi ile 
yakın işbirliğine girmelidir. Akademik yükselt-
melerde yayın sayısı yerine, yayın etki değeri 
öne alınmalı, yapılan projeler, alınan patentler, 
yenilikçi-girişimci faaliyetler akademik yükselt-
menin bilimsel temel ölçütleri olmalıdır. 
 Sağlık alanında uygun şekilde kurulup 
yapılandırılan ve infeksiyon hastalıkları enstitü-
sü de bulunan Milli Sağlık Kurumu’na bilimsel 
üretim için acil ihtiyaç vardır(8).
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Ülke/grup

ABD
İsviçre
Kanada
Hollanda
İngiltere
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Fransa
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Japonya
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