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“Bir ölçev hedef haline 
geldiğinde iyi bir ölçev
olmaktan çıkar”
Goodhart, 1984



* Hirsch, J.E. (2018). An index to quantify an individual’s scientific leadership. Erişim adresi: https://arxiv.org/abs/1810.01605 



Halil İnalcık
h-indeks: 1 / yayın sayısı: 13 / atıf sayısı 52

* Kaynak: Web of Science Core Collection



Tosun Terzioğlu
h-indeks: 7 / yayın sayısı: 37 / atıf sayısı 181

* Kaynak: Web of Science Core Collection





Etki faktörü: 
31.667



Bonobo Şempanze

* Leydesdorff, L., Bornmann, L. ve Opthof, T. (2018). hα: The Scientist as Chimpanzee or Bonobo. Erişim adresi: 
https://arxiv.org/abs/1810.06998



* Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu. (2018). Niteliksiz bilimsel üretim ve akademiye zararları üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 32(2), 
61-64. Doi: 10.24146/tkd.2018.30





Sorular

• Nasıl ölçeceğiz?

• Sayılarla ölçmek şart mı?



Akran değerlendirmesi



Yeni nesil niteliksel analizler



Farkındalık çalışmaları



Ör. Leiden Manifesto ve DORA

* http://www.leidenmanifesto.org/ 
** https://sfdora.org/



Ör. Açık bilim, açık erişim ve altmetri

* Wilsdon, J., Bar-Ilan, J., Frodeman, R., Lex, E., Peters, I. ve Wouters, P. (2017). Next-generation metrics: Responsible metrics and evaluation for
open science. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf



Ör. İçerik tabanlı atıf analizi

* Taşkın, Z. (2017). İçerik tabanlı atıf analizi modeli tasarımı: Türkçe atıflar için metin kategorizasyonuna dayalı bir uygulama [Doktora Tezi]. 
Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Erişim adresi: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/zehrataskin/file/ZT_PhD.pdf 



Ör. Projeler

* http://enressh.eu/
** http://sc.amu.edu.pl/projects/parametric-game-in-the-era-of-the-fake-academia-2018-2013/ 



Son söz

• Sayılar söz konusu olduğunda sistemlerle oyun 
oynamak kolay

• "Hangi puanlama kriterlerini koyarsanız koyun, 
adaylar bu kriterlere göre dosya hazırlamayı 
düşünecekler veya bu sistemi yenmenin yollarını 
arayacaklar"*
• Alternatif bulunması şart

• "Araştırmanın niteliğinin otomatik olarak 
değerlendirilmesi mümkün değil ve böyle 
değerlendirmenin birçok sakıncası var"*

* Yurtsever, E. (2018, 17 Ekim). Ülkemize en uygun doçentlik sistemi (var mı?). Erişim adresi: https://sarkac.org/2018/10/docentlik-sistemi/
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