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ÖZET
Amaç: Türkiye'de Acil T›p ayr› bir uzmanl›k dal› olarak 1993 y›l›nda kabul
edilmiﬂ ve son 10 y›l içinde bir çok üniversitede acil t›p anabilim dal›
kurulmuﬂtur. Uluslararas› yay›n üretkenli¤i akademik geliﬂimin ve üretkenli¤in
bir göstergesidir. Bu çal›ﬂma ile Türkiye'deki Acil T›p Anabilim Dallar›n›n
uluslararas› yay›n üretimi ve bu yay›nlar›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Türk Acil T›p Anabilim dallar› taraf›ndan üretilen ve
MEDLINE taraf›ndan indekslenen dergilerde 1 Ocak 1994 ile 31 Aral›k 2003
aras›nda yay›nlanm›ﬂ yay›nlara yönelik Medline taramas› yap›ld›. Yay›nlanm›ﬂ
olan makaleler, makale tipine, konusuna, yay›nlanm›ﬂ oldu¤u dergiye, y›llara
ve Science Citation Index (SCI)'de bulunmalar›na göre s›n›fland›r›ld›.
Bulgular: Bu tarihler aras›nda yay›mlanm›ﬂ olan toplam 84 makaleye
ulaﬂ›ld›. Makalelerin %76's›n›n son 3 y›ll›k dönem içinde yay›nland›¤›
görüldü. Yay›nlarda ilk s›ray› araﬂt›rma makaleleri (n=53, %63.1), 2. s›ray›
ise vaka sunumlar› (n=22, %26.2) ald›. Yay›nlar›n %50'sinin (n=47) travma
ve toksikoloji konusunda oldu¤u saptand›. Yay›nlarda %57.1'inde (n=48),
birinci s›radaki yazar acil t›p uzman›yd›.
Sonuç: ‹lk y›llarda Türk acil t›p anabilim dallar›n›n uluslararas› yay›n
üretkenli¤i düﬂük olmas›na ra¤men, son y›llarda belirgin bir art›ﬂ
görülmektedir. Yay›nlar›n 5 y›ldan sonra baﬂlamas›, Acil T›p Anabilim
Dallar›n›n akademik kimliklerinin geliﬂmesi ve yerleﬂmesini yans›tmaktad›r.
Önümüzdeki y›llarda daha h›zl› bir art›ﬂ beklenebilir.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, yay›n, acil t›p, akademik üretkenlik.
SUMMARY
Study Objectives: Emergency medicine has been recognized as a specialty
in Turkey in 1994 and several emergency medicine residency programs has
been established in last 10 years. Internationals publications are predictors
of academic maturation and productivity. The aim of study was analysis of
a ten-year publication output of the Turkish emergency medicine departments.
Methods: Data on the published papers by the authors affiliated to the
Emergency Department of University in Turkey in the January 1994 to
December 2003 period were searched in MEDLINE databases. The articles
were evaluated for the following criteria: types of research, publication
journal and year, and whether indexing in Science Citation Index.
Results: A total of 84 papers were retrieved from the search. Seventy-six
percent of articles published in last three years. The most common type of
article was research articles (n=53, %63.1), the second was case reports
(n=22, %26.2). Half of the pulications were on trauma and toxicology issues.
The first author was emergency physicians in 57.1%(n=48) of publications.
Conclusion: Although academic productivity of Turkish emergency medicine
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departments was poor in first years of departments, the publications have
been significantly increasing in recent years. It is represents the academic
maturation of Turkish emergency medicine departments. It is expected that
more publications output in next years.
Key words: Emergency department, publication, emergency medicine,
academic productivity.

G‹R‹ﬁ
Dünyada ilk acil t›p asistanl›k program›n›n 1972'de Amerika
Birleﬂik Devletleri´nde baﬂlat›lmas›ndan yaklaﬂ›k 21 y›l sonra,
Türkiye'de Acil T›p 1993 y›l›nda ayr› bir uzmanl›k dal› olarak
kabul edildi. ‹lk acil t›p anabilim dal› Dokuz Eylül Üniversitesi'nde
kuruldu ve 1994 y›l›nda asistanl›k e¤itimine baﬂland› (1). 2003
y›l› sonu itibar› ile Türkiye'de 20'nin üzerinde acil t›p anabilim
dal› bulunmaktad›r ve bir çok üniversitede de kurulum
aﬂamas›ndad›r. Acil t›p anabilim dallar›ndan mezun olan uzmanlar,
kendi bölümlerinde veya di¤er yeni kurulan anabilim dallar›nda
ö¤retim üyesi olarak görevlerini sürdürmektedirler.
Bilimsel araﬂt›rmalar›n yap›lmas› ve bunlar›n uluslararas› dergilerde
yay›nlanlanmas›, akademik geliﬂimin bir göstergesidir. Türkiye'de
göreceli olarak yeni yap›lanan acil t›p anabilim dallar›n›n bilimsel
üretkenlikleri, akademik kimli¤in kabulu ve devam› için temel
ﬂartlardand›r.
Bu çal›ﬂma ile 10 y›ll›k dönemde Türkiye'deki acil t›p anabilim
dallar›n›n uluslararas› yay›n üretimini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
GEREÇ VE YÖNTEM
Türk Acil T›p Anabilim Dallar› taraf›ndan üretilmiﬂ ve Index

Medicus'da indekslenen dergilerde, 1 Ocak 1994 ile 31 Aral›k
2003 aras›nda yay›nlanm›ﬂ makalelere yönelik olarak 2004 y›l›
Nisan ay›nda PubMed taramas› yap›ld›.
Tarama Kriterleri
Tarama acil t›p anabilim dallar›nda bulunan ö¤retim üyesi ve
uzmanlar›n›n soyadlar› ve isimleri kullan›larak yap›ld›. Yay›nda
ilk isim olarak acil t›p anabilim dal›nda ö¤retim üyesi veya uzman
olma ve adres sat›r›nda acil t›p anabilim dal› olmas› ﬂart› arand›.
Çal›ﬂma içinde acil t›p uzman› veya ö¤retim üyesinin isminin
olmas›na karﬂ›n, yaz›n›n ilk ismi baﬂka bir anabilim dal›ndan olan
yay›nlar veya ilk isim acil t›p anabilim dal›ndan dahi olsa adres
sat›r›nda acil t›p anabilim dal› d›ﬂ›nda baﬂka bir bölüm bulunan
yay›nlar çal›ﬂmaya dahil edilmedi.
Yay›nlar makale tipine, konusuna, dergisine, y›l›na göre
s›n›fland›r›ld›. Ayr›ca bulunan makaleler Science Citation Index
(SCI) taraf›ndan indekslenen dergilere girmesi yönünden de
de¤erlendirildi.
Veri analizinde "SPSS for Windows 11.0" bilgisayar program›
kullan›ld›.
BULGULAR
Tarama sonucunda toplam 84 makale bulundu. Yay›nlar, tiplerine
göre s›n›fland›r›ld›¤›nda, en s›k yay›n›n araﬂt›rma makalesi oldu¤u
(n=53, %63.1), 2. s›rada ise olgu sunumlar›n›n bulundu¤u (n=22,
%26.2) tespit edildi. Yay›nlar›n y›llara ve yaz› tiplerine göre
da¤›l›m› Tablo 1'de verilmiﬂtir.
Çal›ﬂmalar makalelerin konusu yönünden incelendi¤inde yay›nlar›n
a¤›rl›kl› olarak travma ile ilgili oldu¤u bulundu (n=29, %34.5).
Konu da¤›l›mlar›na göre ikinci ve üçüncü s›ray› ise toksikoloji

Tablo 1:
Y›l ve tiplerine göre
yay›nlar›n da¤›l›m›.
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(n=18, %21.4) ve kardiyoloji (n=8, %9.5) konulu yay›nlar
almaktayd›. Yay›nlar›n konulara ve y›llara göre da¤›l›m› Tablo
2'de verilmiﬂtir.
Çal›ﬂmalar›n 26's› (%29.9) acil t›p dergilerinde yay›nlanm›ﬂt›r.
Dergiler içerisinde en çok yaz› Ulusal Travma Dergisi'nde
yay›nlanm›ﬂt› (n=26, %29.9). Çal›ﬂmalar›n dergilere ve yaz›
tiplerine göre da¤›l›m› Tablo 3'de gösterilmiﬂtir.
Yay›nlanan çal›ﬂmalar›n 41'i (%48.8) SCI kapsam›nda bulunan

yay›nda acil t›p uzman›yd›. Yap›lan çal›ﬂmalar›n 10'unun (%11.9)
deneysel çal›ﬂma oldu¤u saptand›. Araﬂt›rma yaz›lar›n›n 3'ü (%5.6)
pediatrik hasta grubunda yap›lm›ﬂt›.
2003 y›l› sonunda Türkiye'de toplam 22 Acil T›p Anabilim Dal›
bulunuyordu. 10 y›ll›k süre içerisinde bulunan yay›nlar›n
tamam›n›n 14 Acil T›p Anabilim Dal›ndan yap›ld›¤›, araﬂt›r›lan
di¤er 8 Acil T›p Anabilim Dal›ndan ise hiç yay›n yap›lmad›¤›
görülmüﬂtür.

Tablo 2:
Y›llara ve konulara
yay›nlar›n da¤›l›m›

dergilerdeydi. Bu yay›nlar›n yaln›zca 12 (%29.2) tanesi SCI
kapsam›ndaki acil t›p dergilerinde (Annals of Emergency Medicine,
Academic Emergency Medicine, Emergency Medicine Journal,
American Journal of Emergency Medicine ve Journal of Emergency
Medicine) yay›nlanm›ﬂt›r. Yay›nlarda 1. s›radaki yazar 48 (%57.1)

TARTIﬁMA
Türkiye'de akademik acil t›bb›n kuruluﬂundan itibaren, acil t›p
anabilim dallar› ve acil t›p uzman› say›s›nda h›zl› bir art›ﬂ olmuﬂtur
(2). Günümüzde 2004 y›l› sonu itibar› ile acil t›p anabilim dallar›n›n
say›s› 26'ya, acil t›p uzman› say›s› da 130'ün üzerine yükselmiﬂtir

Tablo 3:
Dergi ve yaz› tiplerine
göre yay›nlar›n da¤›l›mlar›.

*Dergi isimleri index medicus k›saltmalar›na göre verilmiﬂtir.
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(3). Bu çal›ﬂmaya göre Türkiye'de akademik Acil T›p'taki, bilimsel
yay›nlar›n giderek artt›¤› görülmektedir. Toplam yay›n say›s›n›n
%76's› son üç y›l içerisinde yap›lm›ﬂt›r. ‹lk acil t›p uzmanlar›n›n
1999-2000 y›l›nda mezun olduklar› düﬂünüldü¤ünde bu beklenilen
bir sonuçtur. Yeni kurulan acil t›p anabilim dallar›n›n yap›lanmas›
içinde asistan e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas› ve yürütülmesi,
hasta bak›m kalitesinin artt›r›lmas›, ülkenin genel t›p sistemine,
fakültelerin akademik ve idari yap›s›na entegrasyonu, yay›n
üretimine göre öncelikli konular olmuﬂtur. Acil t›p asistanlar›n›n
ve uzmanlar›n›n bilimsel araﬂt›rma yapma ve yay›nlama konsunda
e¤itim ve deneyim kazanmalar›, yeni kurulan bölümlerdeki
arﬂivleme, tan› kod sistemleri ve laboratuvar gibi alt yap›
eksikliklerinin tamamlanmas› zaman almaktad›r. Bu geliﬂim süreci
içinde bilimsel araﬂt›rma yapma ve yay›nlama konusunda göreceli
bir yavaﬂ ilerleme yaﬂanmas› do¤ald›r.
Yay›nlar konular›na göre incelendi¤inde tüm yay›nlar›n yaklaﬂ›k
1/3'ünün travma konusunda oldu¤u dikkati çekmektedir. Bunu
toksikoloji konusundaki yay›nlar izlemektedir. Toksikoloji ve
travma hastalar›n›n sa¤l›k zincirine giriﬂlerinin hastanelerin acil
t›p bölümleri oldu¤u düﬂünülürse, bu konulardaki yay›nlar›n
say›ca fazlal›¤› anlaﬂ›labilir.
SCI kapsam›ndaki dergilerde yay›nlanan makalelerimizin yaklaﬂ›k
%70'i acil d›ﬂ› dergilerde bas›lm›ﬂt›r. Bu sonuç acil t›bb›n konusu
itibari ile bir çok disiplini içermesinden dolay› farkl› branﬂ
dergilerinde yay›n yap›labilmesinden kaynaklan›yor olabilir. Ayr›ca
acil t›p anabilim dallar›nda çal›ﬂan acil t›p d›ﬂ› ö¤retim üyelerinin
çal›ﬂmalar›n› yay›nlatmak için kendi branﬂ dergilerini tercih
etmeleri buna katk›da bulunmuﬂ olabilir.
Bu çal›ﬂman›n yap›ld›¤› dönem içinde Türkiye'de toplam 22 acil
t›p anabilim dal› bulunuyordu. Bu yay›nlar›n tamam›n›n 14 acil
t›p anabilim dal›ndan yap›ld›¤› görülmektedir. Uluslararas› yay›n›
bulunmayan bölümlerin ço¤u bir kaç y›ll›k geçmiﬂe sahip veya
henüz acil t›p uzman› vermemiﬂ durumdad›rlar. Bu anabilim
dallar›n›n önümüzdeki y›llar içinde akademik üretkenli¤e kat›l›mlar›
ile uluslararas› yay›n say›s›nda ciddi bir art›ﬂ olaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Bu çal›ﬂma baz› k›s›tl›l›klar içermektedir ve sonuçlar bu k›s›tl›l›klar
dahilinde de¤erlendirilmelidir. Çal›ﬂma sadece index medicus veri
taban›nda indekslenen dergilerde bulunan yay›nlar› taramaya
yönelik oldu¤u için, bu veri taban›nda bulunmayan yurt içi ve
yurt d›ﬂ› makaleleri içermemektedir. Bu nedenle çal›ﬂma toplam
yay›n üretkenli¤inin daha az›n› yans›tmaktad›r. Ayr›ca bu araﬂt›rma
acil t›p anabilim dallar›nda bulunan ö¤retim üyesi ve uzmanlar›n›n
soyadlar› ve isimleri kullan›larak yap›ld›¤› için atlanan yay›nlar
olabilir.
Genel olarak bak›ld›¤›nda acil t›p anabilim dallar›ndan üretilen
uluslararas› yay›n say›s›n›n yeterli olmad›¤› düﬂünülebilir. Bununla
birlikte son birkaç y›l içerisindeki ivmelenme dikkate al›nd›¤›nda
önümüzdeki y›llarda yay›n say›s›nda ciddi art›ﬂlar beklenebilir.
‹lerleyen y›llarda acil t›p uzmanlar›n›n araﬂt›rma yapma ve yay›nlama
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becerilerinin geliﬂmesi ile yay›n say›n›n artmas›n›n yan›nda,
yay›nlar›n›n kalitesinde de art›ﬂ olacakt›r. Son y›llarda Türk sa¤l›k
sistemine kendisini baﬂar› ile kabul ettirmeye baﬂlayan Türk acil
t›bb›, kaliteli yay›nlarla dünya acil t›p literatüründe de yerini
almal›d›r.
SONUÇ
Son y›llarda Türk acil t›p anabilim dallar›n›n yay›n says›s›nda art›ﬂ
dikkati çekmektedir. Önümüzdeki y›llar içinde, yeni kurulan acil
anabilim dallar›n›n akademik üretkenliklerin kat›l›m› ile yay›n
say›lar›nda art›ﬂ beklenebilir.
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