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AKADEMİK AYAK İZİMİZ NE KADAR DERİN ? 

Endüstride, günümüzde dördüncü  sürece gelmiş bulunmaktayız. 18. Yüzyılın sonlarına 

doğru, su ve buhar enerjili mekanik üretim tesislerinin devreye girişiyle başlayan bu süreç 

(birinci endüstriyel devrim olarak adlandırılan),  diğer iki ara süreci  de geçerek, günümüzde, 

dördüncüsü olan,  siber-fiziksel sistemlere dayalı üretim biçiminde sürmektedir. Bu bağlamda, 

“akıllı”  anahtar sözcük önem kazanmış ve  gelişmiş ülkelerde “akıllı fabrikaların” kurulması 

üzerine yoğun çalışmalar sürmektedir [1].  

Günümüzde, sürdürülebilirlik kavramı, gerek teknik gerekse de sosyal boyutta, etkinliğini 

sürdürmektedir. Bunun etkinliğinin artırılması için, sürdürülebilirliğin ikiz kardeşi olan, enerji 

verimliliğine olan ilgi ise, günden güne artmaktadır. Bu bağlamda, değişik performans 

değerlendirme göstergeleri (veya indeksleri veya indisleri) kullanılmaktadır.  

Son zamanlarda, “ayak izi” sözcüklerinin  başına “karbon” ya da “su” gibi sözcükler 

getirilerek, “karbon ayak izi”, “su ayak izi” vb.leri türetilmiş, gerek ulusal gerekse de 

uluslararası arenada, gittikçe kabul görmeye başlamıştır.  Hatta “karbon ayak izi” sosyal 

yaşamın içine girmiş ve 2009 yılında, Türkiye’nin ilk yeşil düğününde gündeme gelmiştir. 

Evli çiftler, davetlilerin karbon ayak izi kadar, yenilenebilir enerji projesine bağış 

yapmışlardır [2].  Buradan, her hangi bir toplantının, bir nişanın, yani enerji kullanımının 

gündeme geldiği her etkinlikte, karbon ayak izinin uygulanabilir olduğu ortaya çıkmaktadır.  

“Karbon ayak izi” deyince ne anlıyoruz ? Karbon ayak izi; birim karbondioksit cinsinden 

ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın 

ölçüsüdür. İki ana parçadan oluşmaktadır: doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak 

izi.  Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım (söz gelimi araba ve uçak) dahil olmak 

üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonları ölçüsüdür. 

İkincil ayak izi ise, kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve 

en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür [3]. Hatta bunun 

eğlenceli bir şekilde hesaplanması için internette bazı web sayfaları da vardır [4]. 

Tabii, bu arada “su ayak izi” de son derece popüler olmuştur. “Bir bireyin su ayak izi”, “bir 

ulusun su ayak izi”, “iç ve dış su ayak izi”, “bir ürünün su ayak izi”, “bir iş kolunun su ayak 

izi” gibi alt başlıklarda değişik uygulama alanları buldu.  Bir bireyin su ayak izi, dendiği 

zaman, bir birey tarafından tüketilen hizmet mal ve ürünlerin üretimi için kullanılan toplam 

temiz su kaynağının miktarını anlıyoruz.  Bu miktar ise, hizmet mal ve ürünlerin “sanal su 

içeriklerinin” tüketim miktarları ile çarpılmasından tahmin edilebilmektedir [5].  

Bu çerçevede, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik dünya çapında çok yönlü çalışmalar 

yürütülmekte ve bazı stratejiler geliştirilmektedir. Hatta bazı şirketler, karbon nötr olma 

yolunda süreçlerini yöneterek ve sıfır karbon sertifikasyonu alarak, taahhütlerini kamuoyu ile 

şeffaf bir şekilde paylaşabilmektedirler.   
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Akla şimdi başka bir ayak izi geliyor. Bu ve benzerlerini öneren, ortaya koyan bilim 

insanlarının, akademisyenlerin de ayak izi nasıl ölçülebilir ? Başka bir deyişle, biz 

akademisyenler, başka konularda ayak izleriyle uğraşırken, kendi ayak izimizi yoksa göz ardı 

mı ediyoruz  ? O halde “akademisyenin ayak izi” diye bir tanımlama var mıdır ? Evet, vardır. 

Maalesef,  bu, ülkemizde diğerleri gibi pek bilinmemektedir. Tanınması ve etkin kabul 

görmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Bugünkü bilgime göre,  

“Akademik ayak izi” yazıp, Google’da taratma yaptığımız zaman, açık literatürde karşımıza 

Türkçe bir sözcük çıkmamaktadır; ancak “academic footprint” [6] deyince,  İngilizce bazı 

web sayfaları çıkmaktadır.  

Bilim dünyasında, atıfların önemi iyi bilinmektedir. Başka bir deyişle, bizlerin yaptığı bir 

çalışmanın, başkaları tarafından kullanılıp  çalışmalarında  kaynak gösterilmesidir. Hatta 

başkalarının fikirlerinin, yöntemlerinin/metodolojilerin, verisinin, yazılarının, şekillerinin, 

tablolarının vb.lerinin sahiplerine atıf yapmadan kullanılması da etik dışı bir davranış olarak 

nitelendirmekte ve  “bilimsel aşırma” olarak da adlandırılmaktadır. Tabii, çok yaygın olarak 

bilinen ve artık yasa şekline dönüşmüş bazı klasikleşmiş denklere de her seferinde atıf 

yapılmayabilir; ancak o denklemin bir yorumunun yer aldığı ve başkasına ait fikirleri de 

kullanırken, atıf olayını önemsemeliyiz.  

O zaman “akademik ayak izi” deyince ne anlıyoruz ? Akademik bir başarı  göstergesine 

(ölçütüne)  ihtiyacımız vardır.  Bu “h-sayısı (h-index)” olarak adlandırılmakta (daha çok bu 

tanımlı haliyle bilinmektedir) olup, bu ölçeğe göre bir akademisyen (bilim insanı) de 

değerlendirilebilmektedir. Burada önemli  olan şudur: “Karbon (ya da su) ayak izi” ile 

“akademik ayak izi” arasında ters bir ilişki vardır. Başka bir deyişle, karbon ayak izinin 

artmasını pek istemeyiz ve  bunun azaltılması yönünde önlemler almak zorundayız. Bununla 

beraber, “akademik ayak izi” arttıkça, bilim insanlarının  yapmış olduğu  bilimsel çalışmaların 

başkaları  tarafından daha fazla kullanıldığı anlamına gelmekte ve olumlu olarak 

değerlendirilmektedir. 

Bir araştırmacının h-sayısını belirlemek için, iki sütün göz önüne alınır. Birinci sütunda, 

araştırmacının makaleleri ve ikinci sütunda araştırmacının  her bir makaleye karşı gelen  atıf 

sayıları azalan şekilde yazılır. Bir araştırmacının 6 makalesi varsa (birinci sütun: 1, 2,3,4,5,6) 

ve her bir makaleye karşı gelen atıf sayıları, 15, 14, 8, 7, 5, 3 (ikinci sütun) olsun. İlk 

makalenin 15 atıf alması demek, en azından 1 atıf alan bir makale var, ikinci makale için en 

azından 2 atıf alana makale vardır demektir. Makale sayısıyla, atıf sayısının örtüştüğü değer; 

birinci sütunun 5. Sırasındaki makale sayısına karşı gelen atıf sayısı 5’dir, bize h-sayısını, h-

sayısı = 5’i verir.  

1           15 

2           14 

3            8 

4            7 

5            5 

6            3 
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Ayak izlerinde, yıllık bazda tüketimler (enerjinin üretilmediği ve tüketilmediği bilinmesine 

rağmen, enerji tüketimi sözcükleri  de çoğu zaman teknik olarak yanlış kullanılmaktadır. 

Burada, “kullanılan enerji  miktarı” demek daha doğrudur; ama her seferinde bunu söylemek 

pek alışıla gelmediğinden, enerji tüketimi sözcükleri kullanılmaktadır. Tabii, enerjinin 

tüketilmediği, ama tersinmezlikler nedeniyle de, ekserjinin tüketildiği de iyi bilinmektedir) 

olarak  göz önüne alınmaktadır. Bu çerçevede, yeni bir tanımlamaya,  “özgül akademik ayak 

izi”ne geçiş yapabiliriz.  Bunu da şöyle tanımlayabiliriz: İlk bilimsel SCI bazda yayının 

yapıldığı yıl   ile sonuncusunun yapıldığı yıl arasındaki farka “etkin yıl” dersek, h-sayısı/etkin  

yıl, bize,  “özgül akademik ayak izi”ni verecektir. Bunların hepsinin miktar (nicel) bazında  

olduğu bir gerçektir. O zaman, kalite (nitel) bazında bu nasıl tanımlanabilir ? Bunu 

tanımlayabilmek için, “ekserji”nin ne anlama geldiğini bilmemiz gereklidir. En basit 

tanımlamayla, ekserjiye, “enerjinin kalitesi” dersek (başka yerde [7] detaylı verildiği üzere), 

bu akademik ayak izini, ekserjiye dayalı olarak, “ekserjetik akademik ayak izi” tanımı 

şeklinde dile getirebiliriz. “h-sayısı”nın ekserjiyle birleştirildiği bazı çalışmalar literatürde 

mevcuttur.  Bugünkü bilgime göre, “Akademik ayak izi” Türkçe olarak ilk defa bu yazıda dile 

getirildiği gibi, “exergetic academic footprint (ya da qualitative academic footprint)” ifadesi 

de, literatürde ilk defa burada belirtilmektedir (diğerine de, “energetic academic footprint” ya 

da “quantitative academic footprint” denilebilir). 

Buna burada ara vererek ve bunlar ile ilgili detayların daha sonraki yazılarımda dile 

getirileceğini vurgulayarak, aşağıdakine de çaba göstermemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır: 

Günümüzde, üçüncü nesil üniversitelerini (araştırma-inovasyon-ticarileştirme üçlüsünü hayata 

geçirebilen) de göz önüne aldığımızda, akademik ayak izinin, “ticarileştirme” olgusu ile de 

bezendirilmesinin (ticarileşmeye dönüşebilen patentler ile de) , bir bakımına derinliğinin daha 

da arttırmasının, başka bir deyişle, bir kombine çevrim gibi, birleşik  bir etkisinin de   

gerekliliğinin büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır.  
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