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Açılış Konuşmaları
Akademik yayınlar, bilim insanları arasındaki bilgi paylaşımının sağlanmasında eski ve çok
kullanılan bir paylaşım biçimidir. Bilginin ortaya çıkması, başka araştırmacılara ve araştırmalara veri olabilmesi için paylaşılabilmesi de önem taşımaktadır. Bir alandaki en güncel
bilginin en hızlı şekilde süreli yayınlar ile bilim dünyasının erişimine sunulduğu düşünülürse,.bir ülkedeki akademik süreli yayınların nicelik ve daha da önemlisi niteliğinin arttırılması önem arzetmektedir.
Son 50 yıllık teknolojik gelişmelere paralel olarak, elektronik yayıncılığın son 15 yılda
göstermiş olduğu gelişim ile süreli yayınlar yeni bir değer oluşturmuştur. ULAKBİM olarak
yürütmekte olduğumuz çalışmaları daha da ileri götürmenin bilinci ile Ulusal Yayıncılık için
yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Akademik süreli yayınlar konusuyla ilgili planladığımız ve yakın gelecekte ilgililerin kullanımına sunmayı umduğumuz çalışmalardaki amacımız, Türkiye’de kaliteli dergi yayımcılığının gelişmesine katkıda bulunmak ve standartlara uygun uluslararası yayınlanmasını
sağlamaktır. Bu çalışmalarımızdan ilki Türkiye’deki dergi yöneticisi, editör ve sorumlularının birçok maddi ve teknik sorunlar ile yürütmeye çalıştığı akademik yayıncılık için ev sahipliği yapmayı hedefleyen DergiPark Projesidir. İkincisi ise, Türkiye’de yayınlanan bilimsel
dergilerin evrensel kriterler doğrultusunda seçilmesiyle oluşturulacak olan ve mevcut veri
tabanları çalışmalarımızın devamı Türkiye Dergileri Endeksidir.
DergiPark Projesi adı altında yürütülecek bu çalışma ile, ulusal akademik dergilerin elektronik ortamda yayımlanması için uluslararası kullanımı olan, barındırma ve süreç yönetimi
hizmeti sunulacaktır. Böylece dergilerin merkezi bir yönetim sistemi üzerinden, uluslararası standartlarda erişime açılması sağlanacaktır. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, her türlü
teknik altyapı ve desteğin ücretsiz ve kesintisiz olarak sunulacağı bu hizmet ile akademik
dergilerimiz hem kaliteli bir yayın yaşamına kavuşacak hem de kolaylaşan dizinleme çalışmalarıyla uluslararası ortamlarda ulaşılabilir olacaktır.
Türkiye Dergileri Endeksi ile de, Türkiye’de yayınlanan bilimsel süreli yayınların kalitesinin
artırılması, bilimsel performanslarına ve kalitelerine bağlı olarak alanında, ulusal ve uluslar
arası platformda söz sahibi olabilmelerine destek sağlanması düşünülmektedir. Bu çalışmaların elektronik ortamda daha hızlı ve daha etkin yürütülmesi ile yayıncılar ve editörler
hem zamandan hem de emeklerinden tasarruf sağlayacaklardır. Türkiye Dergileri Endeksi
ile dergilerin atıflarının ölçülmesi sağlanarak, farklı başlıklarda analizlerin yapılması sağlanacaktır.
Yukarıda söz edilen çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında, siz değerli editörler, yayıncılar
ve dergi çalışanlarının konuya ilgileri, katkı ve destekleri son derece önemlidir. Bu çalışmaların akademik yayıncılıkla ilgili herkese yararlı olmasını diler saygılar sunarım.
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