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Amaç: Bu çalışmanın amaçları; 1) Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Kongresi’nde (UÇERSHK) kabul edilen ve yayına dönüştürülen 
poster sunumların yayınlanma oranı, yayınlanma süresi ve çalışma türü ile, 
yayınlanan makaledeki ilk yazarın ünvanı ve derginin indeksini belirlemek; 
2) bu verilerin birbiri ile ilişkisini incelemekti. 

Yöntem: 2005 ile 2008 yılları arasında düzenlenen 4 kongrenin poster su-
numları kongre kitapçıklarında tek tek incelendi. Bildiriler, sunum başlığı ile 
ilk ve ikinci yazar dikkate alınarak İngilizce ve Türkçe dillerinde PubMed ve 
Google Akademik veri tabanlarında tarandı. Yayınlanan çalışmalar, bu çalış-
maların poster sunum ile yayınlanma tarihi arasındaki süre, çalışma türü, ilk 
yazarın ünvanı ve derginin indeksi kaydedildi.

Bulgular: Toplam 214 poster sunumun 54’ü (%25,2) uluslararası ve ulu-
sal hakemli dergilerde yayınlandı. Yayınlanan makalelerin %74,1’i (n=40) 
araştırma türü ve %61,1’i (n=33) bilimsel atıf indeksi (BAİ; Science Cita-
tion Index) ve genişletilmiş bilimsel atıf indeksindeki (GBAİ; Science Cita-

tion Index-Expanded) dergilerde yer almakta idi. Yayınlanan makalelerin 
%42,6’sında (n=23) ilk yazar yardımcı doçent öğretim üyeleri idi. Poster 
sunum ile yayınlanma tarihi arasındaki süre ortalama 30,72±18,89 ay idi. 
Yayınlanma oranı ile çalışma türü; yayınlanma süresi ile çalışma türü, ilk ya-
zarın ünvanı ve derginin indeksi; derginin indeksi ile çalışma türü ve ilk 
yazarın ünvanı arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0,05). Sadece 
yayınlanan makaleler içinde araştırmaların, uzman ve diğer araştırmacılara 
göre öğretim üyeleri tarafından anlamlı olarak daha fazla yayınlandığı bu-
lundu (p<0,05).

Sonuç: Literatür verileri ile karşılaştırıldığında, kongremizdeki poster su-
numların yayınlanma oranı benzer iken yayınlanma süresinin daha uzun 
olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, UÇERSHK’de sunulan 
poster sunumların yayın haline getirilmesinde gerekli koşulların oluşturul-
ması ve araştırmacıların teşvik edilmesi önemlidir.

Anahtar kelimeler: Poster sunum, kongre, çocuk ergen psikiyatri, yayın-
lanma oranı

Introduction: The aims of this study were as follows: 1) to determine 
publication rate, time to publication, and study design of poster presen-
tations accepted at the National Congress of Child and Adolescent Psy-
chiatry (NCCAP) and converted to publication and the degree of first 
author in a published article and journal index and 2) to investigate the 
relationship of these data with each other. 

Methods: The poster presentations of four congresses organized betwe-
en 2005 and 2008 were investigated separately. The presentations were 
screened by taking into account the title and the first and second author 
in English and Turkish languages via PubMed and Google Academic data-
bases. Published studies, time between presentation and publishing date, 
study design, degree of first author, and journal index of these studies 
were recorded. 

Results: Fifty-four (25.2%) of 214 poster presentations were published 
in international and national peer-reviewed journals. Of the published ar-
ticles, 74.1% (n=40) were research type and 61.1% (n=33) were found 

in the Science Citation Index (SCI) and Science Citation Index-Expan-
ded (SCI-E) peer-reviewed journals. The first author in 42.6% (n=23) of 
published articles were assistant professors. The average time between 
presentation and publishing date was 30.72±18.89 months. Statistical dif-
ferences were not determined between publication rate and study design; 
between time to publication and study type/study design, degree of first 
author, and journal index; and between journal index and study design 
and degree of first author (p>0.05). It was found that research articles 
were published significantly more by teaching staff than experts and other 
researchers (p<0.05).

Conclusion: Compared with literature data, it was found that the time to 
publication was longer while the publication rate was similar for poster 
presentations in our congresses. Based on these results, it is important to 
create necessary conditions and encourage the researchers to publish the 
poster presentations presented in NCCAP. 

Keywords: Poster presentation, congress, child adolescent psychiatry, 
publication rate 
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GİRİŞ
Dünyada ve Türkiye’de birçok araştırma planlanmakta ve bu araştırmalara 
ait veriler bilimsel ortamlarda paylaşılmaktadır (1). Bu bilimsel ortamlardan 
en önemlilerinden biri, ulusal düzeyde gerçekleştirilen kongrelerdir (2). Bu 
kongrelerde son araştırmalara ait veriler sözel ya da poster sunum şeklinde 
bildirilmektedir. Sonrasında bu bildiriler, araştırma sürecinin doğal sonucu 
olarak bilimsel dergilerde yayına dönüşmektedir (2). 

Bilimsel araştırmalarda istenilen son nokta, o araştırmanın yayınlanması-
dır. Kongrede sunulan bir bildirinin geçerli, güvenilir ve klinik uygulamada 
yararlı olarak kabul edilebilmesi için hakemli dergilerde tam metin olarak 
yayınlanması gerekliliğine inanılmaktadır (3). Bilimsel bir kongrede sunulan 
bildirilerin sonradan hakemli dergilerde yayınlanma oranı, çalışmaların ve 
dolayısıyla o kongrenin bilimsel olarak kalitesini yansıtmaktadır (2,4). An-
cak Türkiye’de ve yurtdışındaki kongrelerde sunulan birçok bildirinin bu 
yayımlanma sürecini tamamlamadığı ve bildirilerin yayınlanma oranlarının 
%13 ile %74 arasında değiştiği görülmektedir (1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13). 

Yayınlanma oranı, genel olarak %40-%50 arasında kümelenmektedir (14). 
Bugüne kadar çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında bu konuyu irdeleyen 
herhangi bir yayına rastlanmamıştır.

Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (UÇERSHK), 
1991 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Çocuk ve Er-
gen Psikiyatrisi mesleğine ait yeni yöntemlerin ve uygulamaların tartışıldığı, 
mesleki stratejilerin belirlendiği, yeni projelerin gündeme geldiği, mesleki 
ve sosyal birliktelikleri güçlendiren önemli platformlardan birisidir. Her yıl 
ortalama 40 ile 70 arasında poster sunumun gerçekleştirildiği UÇERSHK’e 
çocuk ve ergen psikiyatristleri aktif olarak katılmakta ve bildirilerini sun-
maktadır. 

Bu çalışmanın amacı; UÇERSHK’de kabul edilen poster sunumların yayın-
lanma oranı, yayınlanma süresi, çalışma türü, yayındaki ilk yazarın ünvanı 
ve yayınlanan derginin indeksi verilerini, ve bu verilerin birbiri ile ilişkisini 
incelemekti. 

YÖNTEM
2005-2008 yıllarında düzenlenen 4 kongrenin poster sunumları kongre 
kitapçıklarında tek tek incelendi (15,16,17,18). 2005, 2006 ve 2007 yı-
lındaki kongrelerde ve kongre kitapçıklarında sözel sunum yer almaz iken 
2008 yılındaki kongrede ve kongre kitapçığında 9 sözel sunum bulundu 
(15,16,17,18). Tek bir yıla ait kitapçıkta yer alması ve az sayıda olması nede-
niyle sözel sunumlar çalışma dışında bırakıldı. Poster sunumlar, Mart 2013 
itibari ile, ilk ve ikinci yazar, sunum başlığı dikkate alınarak İngilizce ve Türkçe 
dillerinde PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında araştırıldı. Ön-
celikle ilgili veri tabanlarında ilk yazarın adına göre tarama yapıldı. İlgili yayın 
bulunamadığında ise sırasıyla ikinci yazar isimlerine göre taramaya devam 
edildi. İsimler soyadı ve adı, ardından soyadı ve adının baş harfi şeklinde 
tarandı. Ardından sunum başlığı dikkate alınarak poster sunumlar bir kez 
daha tarandı. Tarama sırasında poster sunumdaki ile birebir aynı olmayan 
ancak benzer yayınlar ile karşılaşıldı. Yazar adı eklenmiş ya da çıkarılmış olsa 
da poster sunumdakiyle aynı ya da benzer ismi taşıyan, ve çalışma protokol-
leri ya da sonuç değerlendirmeleri poster sunumdakinden farklı olmayan 
yayınlar uyumlu olarak kabul edildi. Çalışmaların türü (araştırma ve olgu), 
poster sunum ile yayınlanma tarihi arasındaki süre, yayınlanan makalelerin 
dergi indeksleri (Bilimsel Atıf İndeksi [BAİ; Science Citation Index], Sosyal 
Bilimler Atıf İndeksi [SBAİ; Social Science Citation Index], Genişletilmiş 
Bilimsel Atıf İndeksi [GBAİ; Science Citation Index-Expanded]), ulusal ve 
uluslararası hakemli dergi), yayınlanan makalelerde ilk yazarın yayınlanma 
dönemindeki ünvanı (profesör, doçent, yardımcı doçent, uzman, diğer ün-
van) kaydedildi. Makalenin dergide basım tarihi, yayın tarihi olarak ve ilk ya-
zarın dergide basılan makalesinde kayıtlı görünen ünvanı, ilk yazarın ünvanı 

olarak kabul edildi. Çalışmada, olgu ve olgu serileri şeklindeki bildiriler ve 
yayınlar ‘olgu’, diğer bildiri ve yayınlar ‘araştırma’ olarak kabul edildi. Çalış-
mada, BAİ ve SBAİ’de yer alan dergilerde yayınlanan makaleler, BAİ başlığı 
altında; BAİ, SBAİ ve GBAİ’de yer almayan ulusal veya uluslararası hakemli 
dergilerde yayınlanan makaleler ‘Diğer’ başlığı altında birlikte değerlen-
dirildi. Çalışmada, profesör, doçent, yardımcı doçent ve uzman dışındaki 
araştırma görevlileri ya da lisans mezunu araştırmacılar için unvan ‘Diğer 
ünvan’ olarak kullanıldı. Çalışmanın dergide yayınlanması sırasında bir üni-
versitede çalışmakta olan uzman araştırmacılar ‘öğretim görevlisi uzman’ 
olarak kaydedildi. Tarama sırasında kongre tarihinden önce yayınlanmış 
çalışma bulunmadı. Yayınların büyük kısmının 4-5 yıl içinde yayınlanması ve 
çalışmamızın poster sunumlardan oluşması nedeniyle çalışmamızın son yılı 
2008 olarak planlandı. 

İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 15,0 programı (SPSS Inc., Chicago 
IL, ABD) kullanıldı. Veriler ortalama±standart sapma ve yüzde değerler 
olarak ifade edildi. Poster sunumlar, araştırma ve olgu; dergi indeksleri 
BAİ/GBAİ ve Diğer; ilk yazarların ünvanları öğretim üyesi olan ve olmayan 
şeklinde ikili gruplar olarak istatistiksel analizde kullanıldı. Verilerin dağılımı 
Kolmogorov-Smirnov yöntemi ile kontrol edildi. Kategorik değişkenlerin 
karşılaştırılmasında ki-kare testi, sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında 
Mann-Whitney U testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değeri 
kabul edildi.

BULGULAR
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde kabul edi-
len toplam 214 poster sunum değerlendirildi. Poster sunumların %65,9’u 
(n=141) araştırma olup tüm bildirilerin %25,2’si (n=54) uluslararası ve ulu-
sal hakemli dergilerde yayınlandı. Yayınlanma oranı, araştırma bildirileri için 
%28,4, olgu bildirileri için %19,2 bulundu. Yayınlanan makalelerin %74,1’i 
(n=40) araştırma ve %61,1’i (n=33) BAİ ve GBAİ’deki dergilerde yer al-
makta idi. En fazla poster sunumu kabulü (n=64) ve en yüksek yayınlanma 
oranı (%29,7) 2006 kongresinde saptandı (Tablo 1). Yayınlanan makalelerin 
23’ünde (%42,6) ilk yazar yardımcı doçent öğretim üyesi olup yayınlarının 
16’sı (%69,6) BAİ ve GBAİ’deki dergilerde yer almakta idi (Tablo 2). 

Yayınlanan araştırma ile olgu poster sunumları arasında yayınlanma oranları 
ve dergi indeksi açısından istatistiksel farklılık saptanmadı (sırasıyla p=0,193 
ve p=0,501). Yayınlanan poster sunumları içinde araştırmalar, uzman ve di-
ğer araştırmacılara göre öğretim üyeleri tarafından anlamlı olarak daha fazla 
yayınlanmaktadır (p=0,019) (Tablo 3). Öğretim üyeleri ile uzman ve diğer 
araştırmacılar arasında makalelerin BAİ veya GBAİ’de yer alan dergilerde 
yayınlanması açısından istatistiksel farklılık saptanmadı (p=0,438) (Tablo 4). 

Poster sunum ile yayınlanma tarihi arasındaki süre ortalama 30,72±18,89 
(4-74) ay bulundu (Tablo 5). Yayınlanan poster sunumların %48,1’inin 2 yıl, 
%63’ünün 3 yıl, %77,7’sinin 4 yıl ve %94,4’ünün 5 yıl içinde yayına dönüş-
tüğü bulundu. Yayınlanan araştırma ile olgu poster sunumları arasında, öğ-
retim üyeleri ile uzman ve diğer araştırmacılar arasında, BAİ veya GBAİ’de 
yer alan dergilerde yayınlanan poster sunumlar ile diğer dergilerde yayınla-
nanlar arasında, yayınlanma süresi açısından istatistiksel farklılık saptanmadı 
(sırasıyla p=0,828, p=0,368 ve p=0,811) (Tablo 6).

TARTIŞMA
Çalışmamız, ruh sağlığı alanında bir kongrede poster sunumların yayınlan-
ma oranı ve süresini, ve bu sonuçlarla ilişkili olabilecek çalışma türü, ya-
yınlanan derginin indeksi ve ilk yazarın ünvanını inceleyen ilk araştırmadır. 
Ulusal ya da uluslar arası kongrelerdeki bildiri verileri ile karşılaştırıldığın-
da kongremizdeki poster sunumların dergilerde yayınlanma oranı benzer 
olup yayınlanma süresi daha uzun bulunmuştur. Yayınlanma süresi açısından 
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çalışmanın araştırma ya da olgu olması, ilk yazarın öğretim üyesi olup ol-
maması, makalenin yayınlandığı derginin indekste yer alıp almaması farklılık 
oluşturmamaktadır.

2005 ve 2008 yılları arasında düzenlenen UÇERSHK’de sunulan poster su-
numların PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında yayınlanma oranı 
%25,2 bulundu. Çocuk ve ergen psikiyatri alanında bu konuda daha önce 
yapılmış bir çalışma olmadığı için bulgularımız diğer kongrelerin sonuçları ile 
karşılaştırılamadı. Başka uzmanlık alanlarında gerçekleştirilen kongrelerde 
sunulan poster sunumların yayınlanma oranları incelendiğinde yurtdışında 
%14 ile %39 arasında iken, ülkemizde bu oran %1,4 ve %11,9 olarak bildi-
rilmiştir (2,7,9,10,11,12,19,20,21). Bizim çalışmamızdaki yayınlanma oranı, 
uluslararası kongrelerdekine benzer iken, ülkemizde düzenlenen kongre-
lerdeki oranlardan daha yüksektir. Bu durum, çalışmamızdaki araştırma ve 
olgu sayısı dağılımının uluslararası kongrelere benzer olması, ulusal kongre-
lere göre olgu sayısının daha az olması ile ilişkilendirilebilir. 

Çalışmamızda yayınlanma oranı, olgu poster sunumlarına (%19,2) göre 
araştırmalarda (%28,4) daha fazla olmasına rağmen her iki grup arasında 

bir fark görülmedi. Literatür araştırıldığında, araştırmalar ve olgu bildirileri 
için yayınlanma oranı sırasıyla uluslararası bir kongrede %52 ve %5, ulu-
sal kongrelerde ise %2,6 ve %9,7, %24 ve %14,6 olarak belirtilmektedir 
(2,22,23). Uluslararası kongrelerde sözel ve poster sunumların birlikte de-
ğerlendirildiği çalışmalarda olgu bildirilerinin yayınlanma oranı %6,7 ve %18 
saptanmıştır (24,25). Çalışmamızdan farklı olarak, araştırma türü çalışmala-
rın olgulara göre anlamlı olarak daha iyi yayınlanma oranlarına sahip olduğu 
belirtilmektedir (2,26,27). Çalışmamıza benzer şekilde Harris ve ark. (28) 
çalışma tipinin yayınlanma oranını etkilemediğini bildirirken, Nader ve ark. 
(10) gözlemsel olgu serisi çalışmalarının uluslar arası dergilerde yayınlanma-
sının daha olası olduğunu göstermişlerdir. Çalışmamızda her iki çalışma türü 
arasında yayınlanma oranı açısından anlamlı fark bulunmaması, yayınlanma 
sürecinde araştırma ve olgu poster sunumlarına benzer önemin verildiğini 
düşündürmektedir. 

Yayınlanan poster sunumların %61,1’i (33/54) ve yayınlanan araştırma türü 
poster sunumlarının %65’i (26/40) BAİ ve/veya GBAİ’deki dergilerde yer al-
makta idi. Ülkemizde, Kalyoncu ve ark. (23) romatoloji alanında yaptıkları 
bir çalışmada yayınlanan olgu haricindeki poster sunumların %94’ünün in-

Tablo 1. Yayınlanan poster sunumların çalışma türüne, yıllara ve dergi indeksine göre dağılımı   

     Yayınlanan poster bildiri  Toplam poster bildiri 
  BAİ GBAİ Diğer* sayısı (%) sayısı

2005 Araştırma 3 2 5 10 (27,0) 37

 Olgu 2 - 1 3 (21,4) 14

 Toplam 5 2 6 13 (25,5) 51

2006 Araştırma 5 4 5 14 (32,5) 43

 Olgu - 2 3 5 (23,8) 21

 Toplam 5 6 8 19 (29,7) 64

2007 Araştırma 3 4 1 8 (21,0) 38

 Olgu 1 2 1 4 (19,0) 21

 Toplam 4 6 2 12 (20,3) 59

2008 Araştırma 4 1 3 8 (34,8) 23

 Olgu - - 2 2 (11,8) 17

 Toplam 4 1 5 10 (25,0) 40

2005-2008 Araştırma 15 11 14 40 (28,4) 141

 Olgu 3 4 7 14 (19,2) 73

 Toplam 18 15 21 54 (25,2) 214

BAİ: bilimsel atıf indeksi; GBAİ: genişletilmiş bilimsel atıf indeksi. *BAİ ve GBAİ dışında yer alan ulusal veya uluslararası hakemli dergi

Tablo 2. Yayındaki ilk yazarın ünvanının, çalışma türüne ve dergi indeksine göre dağılımı (n=54)  

                                          Çalışma türü   Dergi indeksi 

 Araştırma Olgu BAİ GBAİ Diğer* Toplam (%)

Profesör 1 - - - 1 1 (1,8)

Doçent 4 - 2 1 1 4 (7,4)

Yardımcı Doçent 20 3 7 9 7 23 (42,6)

Öğretim görevlisi uzman 3 2 2 - 3 5 (9,2)

Uzman 10 7 6 5 6 17 (31,5)

Diğer ünvan** 2 2 1 - 3 4 (7,4)

BAİ: bilimsel atıf indeksi; GBAİ: genişletilmiş bilimsel atıf indeksi. *BAİ ve GBAİ dışında yer alan ulusal veya uluslararası hakemli dergi. **Araştırma görevlileri ya da lisans mezunu araştırmacılar
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dekse giren dergilerde yer aldığı bildirilmiştir. BAİ ve/veya GBAİ’deki dergi-
lerde yayınlanma oranımızın düşük olması, psikiyatri alanında indekse giren 
daha az sayıda dergi olması ile ilişkili olabilir. Çalışmamızda ayrıca, BAİ ve/veya 
GBAİ’deki dergilerde yayınlanma açısından makalenin araştırma ya da olgu 
olması, ve ilk yazarın öğretim üyesi olması ya da olmaması arasında fark bu-
lunmamıştır. Bu durum, çalışmamızda yer alan bildirilerin indekste yer alan bir 
dergide yayınlanmasını güçleştirecek kadar kapsam ve yöntem açısından daha 
zayıf olabileceğini akla getirmektedir. Ayrıca yazarların özen gösterdikleri ça-
lışmalarını uluslararası bir kongrede sunmuş olabilecekleri de düşünülebilir. 

Yayınlanan makalelerin ilk yazarları, önemli ölçüde yardımcı doçent öğretim 
üyeleri ve uzmanlardan oluşmakta idi, ve ilk yazar olma oranı her iki grup 
arasında benzer bulundu (sırasıyla %43 ve %41). Öğretim üyeleri çalışma-
nın ilk yazarı olduklarında, uzman ve diğer ünvana sahip kişilere göre daha 
fazla araştırma türü poster sunum yayınlatmaktadır. Her iki grubun çalışma 
planlama, yazma, ve indeks dergilerde yayınlatma konusunda aynı istek ve 
arzuyu gösterdiği ancak bu istek ve arzunun öğretim üyeleri için araştırma 

türü çalışmanın yayınlatılması konusunda daha güçlü olduğu düşünülebilir. 
Uzmanlar, araştırma görevlileri ya da lisans mezunu araştırmacıların daha 
fazla olgu düzeyinde yayın yapması, ülkemiz koşullarında poliklinik hizmetle-
rinde daha aktif rol oynamaları ve araştırma planlamaktan ziyade gördükle-
ri ilginç olguları bilimsel olarak değerlendirmeleri ile ilişkili olabilir.

Poster sunum ile yayınlanma tarihi arasındaki süre ortalama 30,7 ay bulun-
du. Çalışmaların araştırma türü olması ya da olmaması, ilk yazarının öğretim 
üyesi olması ya da olmaması ve yayınlandığı derginin indekste yer alıp al-
maması yayınlanma süresini etkilememektedir. Poster sunumların yayınlan-
ma süreleri, başka çalışmalarda 18,6 ay, 24 ay, 36,01 ay olarak bildirilmiştir 
(9,12,26). Sözel sunumları da içeren diğer çalışmalarda 22 ay, 22,5 ay, 15,4 
ay, 1,3 yıl olarak bulunmuştur (2,6,8,9). Genel olarak bu süre 17-20 ay 
düzeyinde kabul edilmektedir (14). Çalışmamızda poster sunumların ya-
yınlanma süresi, diğer kongrelere göre daha uzundur. Bu durum, poster 
sunumların kongre öncesinde hızlı bir şekilde hazırlanması ve sonrasın-
da yayına dönüştürülmesi aşamasında karşılaşılan sorunlar, yoğun çalışma 
koşulları, pratikte araştırmalar için yeterli zamanın olamaması gibi çeşitli 
zorluklar ve çocuk ruh sağlığı alanında dergi sayısının kısıtlı olması ile ilişkili 
olabilir. Yayınlanma süresinin uzun olması özellikle yeterli zaman olmaması 
ve araştırmacının ilgisizliği ile ilişkilendirilmektedir (7). Ayrıca, çalışmaların 
yüksek etki faktörlü dergilerden küçük etki faktörlü dergilere doğru sırayla 
gönderilmesi, gönderilen dergide zaman kaybedilmesi ve genellikle dergi-
lerin yazım dili olan İngilizcenin yazarlarca yeterli düzeyde bilinmemesi de 
yayınlanma süresini uzatan önemli etkenlerdendir (7,10,29,30,31). 

Kongre sunumlarından sonra yayına dönüşen bildirilerin büyük kısmının 
genellikle 2 yıl içinde, %90’dan fazlasının da 4 yıl içinde yayınlandığı bildiril-
mektedir (7,14,26,32). Bir meta analizde, çalışmaların büyük kısmının kong-
relerde sunulduktan sonraki 5 yıl içinde yayınlandığı gösterilmiştir (5). Ça-
lışmamızda makalelerin %48,1’inin 2 yıl, %63’ünün 3 yıl, %77,7’sinin 4 yıl ve 

Tablo 3. Çalışma türü ile yayınlanma oranı, dergi indeksi ve ilk yazarın ünvanının karşılaştırılması

                          Araştırma                        Olgu 

  n % n % χ2 p

Yayın oranı Yayınlanan bildiri 40 28,4 14 19,2 

 Yayınlanmayan bildiri 101 71,6 59 80,8 1,694 0,193 

 Toplam 141 100 73 100

Dergi indeksi BAİ/GBAİ 26 65,0 7 50 

 Diğer* 14 35,0 7 50 0,452 0,501 

 Toplam 40 100 14 100

İlk yazarın ünvanı Öğretim üyesi 25 62,5 3 27,3 

 Uzman ve diğer ünvan** 15 37,5 11 72,7 5,458 0,019 

 Toplam 40 100 14 100  

χ2: ki-kare testi. BAİ: bilimsel atıf indeksi/sosyal bilimler atıf indeksi; GBAİ: genişletilmiş bilimsel atıf indeksi. *Diğer: BAİ ve GBAİ dışında yer alan ulusal veya uluslararası hakemli dergi. **Araş-
tırma görevlileri ya da lisans mezunu araştırmacılar

Tablo 4. İlk yazarın ünvanı ile dergi indeksinin karşılaştırılması

                              BAİ/GBAİ                            Diğer* 

  n % n % p

İlk yazarın ünvanı Öğretim üyesi 19 57,6 9 42,8 

 Uzman ve diğer ünvan** 14 42,4 12 57,2 0,438

 Toplam 33 100 21 100 

BAİ/GBAİ: bilimsel atıf indeksi/genişletilmiş bilimsel atıf indeksi. *BAİ ve GBAİ dışında yer alan ulusal veya uluslararası hakemli dergi. **Araştırma görevlileri ya da lisans mezunu araştırmacılar
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Tablo 5. Araştırma ve olgu poster sunumlarının yıllara göre ortalama 
yayınlanma süresi

 Araştırma Olgu Tüm Bildiriler
 (Ort±SS ay; 4-74 ay) (Ort±SS ay; 7-61 ay) (Ort±SS ay)

2005 38,80±23,27 23,67±18,72 35,31±22,55

2006 23,50±16,44 27,00±16,78 24,42±16,14

2007 34,38±15,62 34,38±15,62 33,83±18,90

2008 30,25±18,53 30,25±18,53 33,00±18,24

2005-2008 30,85±18,94 30,36±19,44 30,72±18,89

SS: standart sapma



%94,4’ünün 5 yıl içinde yayınlandığı görülmektedir. Yayına dönüşen poster 
sunumların yıllar içinde yayınlanma oranını gösteren yayına rastlanmamıştır. 
Sözel ve poster sunumların birlikte değerlendirildiği çalışmalarda yayınla-
nan makalelerin yıllar içindeki oranları ilk 2 yıl için %69 ile %82; ilk 3 yıl için 
%82 ile %91; ilk 4 yıl için %93 ile %97 arasında ve ilk 5 yıl için %91 olarak 
bildirilmektedir (2,11,12,19,25). Çalışmamızda yayınlanan makalelerin yıllar 
içindeki oranları, bu çalışmalardaki verilere göre düşük olup yaklaşık bir yıl 
sonra diğer çalışmaların oranlarına ulaşıyor görünmektedir. Bu çalışmalarda 
sözel sunumların poster sunumlara göre yayınlanma süresinin daha kısa 
olduğu düşünüldüğünde yayınlanma zamanındaki gecikme 2005-2007 arası 
kongrelerimizde sözel sunumların olmaması ile ilgili olabilir. Kongremizde 
sözel sunumların olması, yayınlanma süresini kısaltmanın yanında yayınlan-
ma oranını arttırmaya yönelik de katkı sağlayacaktır (8,13,33). 

Birçok bulguya rağmen çalışmamız bazı sınırlılıklar içermekte idi. Birincisi, 
çalışmaların sadece PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında taran-
ması idi. EMBASE ve Cochrane gibi uluslararası veri tabanları ile Tubitak’a 
ait Ulusal Tıp Veri Tabanı ve Türk Psikiyatri Derneği’ne ait Psikiyatri Dizini 
gibi ulusal veri tabanları bu çalışmada kullanılmadı. Ulusal bir kongrede su-
nulan bildiriler uluslar arası veri tabanlarında tarandı. Ülkemizde bulunan 
ulusal veri tabanlarının kullanılmaması nedeniyle ulusal yayına dönüşen 
kongre poster sunumlarının bir kısmını saptayamamış olabiliriz. İkincisi, ça-
lışmaların ilk ve ikinci yazara göre taranması, dolayısıyla ilk ve ikinci yazarın 
çıkarıldığı çalışmaların yayınlanma durumunun belirlenememesi idi. Bildi-
rilerin yazarları ile iletişime geçerek yayınlanma verilerinin elde edilmesi, 
çalışmanın gücünü arttırabilirdi. 

Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde 2008 yı-
lından itibaren sözel sunumlar kabul edilmekte ve gerçekleştirilmektedir. 
Gelecekte, UÇERSHK’de sunulan sözel ve poster sunumların yayına dö-
nüşme verilerini gösterecek çalışmalara gereksinim vardır. Ayrıca bu veriler 
daha kapsamlı veri tabanları incelenerek ortaya konmalıdır. UÇERSHK’nin 
literatüre katkısının daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için, çocuk ve ergen 
ruh sağlığı ve hastalıkları alanında gerçekleştirilen uluslararası kongrelerde 
sunulan bildirilerin yayınlanma verilerini içeren çalışmalar da yapılmalıdır. 

Sonuç olarak, çalışmamızdaki yayınlanma oranının literatürdeki çalışmalara 
göre benzer ancak yayınlanma süresinin uzun olması, poster sunumun ya-
yına dönüştürülme aşamalarında çocuk ve ergen psikiyatristlerinin zorluk 
yaşadığına işaret etmektedir. Yayına dönüşüm süresini kısaltabilmek için ku-
rumlarda araştırma zamanının ayrılması, araştırmaların tüm aşamalarında 
(planlama, veri toplama, analiz, yazım, yayım) destek verebilecek birimlerin 
oluşturulması gibi düzenlemeler yapılabilir. Kongrede sunulmuş ve indekste 
yer alan dergilerde yayın haline getirilmiş çalışmalara ödül verilebilir. Çalış-
ma ve yayın kalitesini arttırabilmek adına kongrelerde olgu sunumları ya da 
ortak konulu çalışmaları birleştirme yanında çok merkezli çalışma altyapısı 

oluşturulabilir. UÇERSHK’de sunulan poster sunumların yayın haline getiril-
mesinde gerekli koşulların oluşturulması ve araştırmacıların teşvik edilmesi 
önemlidir.
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