Sayın Öğretim Üyeleri
Değerli Yayıncı ve Editörler
Kıymetli Katılımcılar
Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı Komitesi adına hepinize hoş geldiniz
demek istiyorum. Kuruluşundan bu yana artan bir ivme ile komitemizin çalışmaları sürmekte
ve bu çalışmaların olumlu sonuçları artarak görülmektedir. Bu bağlamda idealist bir şekilde
ve başarıyla çalışmalarını yürüten komite üyelerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca
kuruluşundan bu yana sosyal bilimlerle ilgili tüm konuları gerek Kurultaylarda gerekse
çalışmalarında gündeme alan ve gündemde tutan Sosyal Bilimler Veri Tabanı komitelerine
teşekkür ederim.
Artık Ulakbim’in de yoğun katkıları ile,Türkiye’de bilimsel süreli yayıncılıkta
dünya kriterleri oturmuş ve kabul edilmiş, Türk bilim insanlarının kişisel yayınları ve dergilerin
sayısı hızla artmış ve artmaya devam etmektedir. Ayrıca sadece yayınlar değil bu bilimsel
makalelerin okunurluğu ve bilginin paylaşımı da artmıştır.
Geçen yıldan bu yıla Sosyal Bilimler Veri Tabanı’nda yaşanan bazı darboğazlar
aşılmış, İlahiyat alanında çok değerli iki bilim insanının aramıza katılması ile büyük bir eksiklik
giderilerek bu konudaki süreli yayınların da değerlendirilmesi yapılmaya başlanmıştır.
Sosyal bilimler alanının Türkiye’de ve dünyada kendine has bazı sorunları da
gündeme getirilmekte ve bu konularda da bazı çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. 2010
yılında yayınlanan UNESCO Sosyal Bilimler Raporu* da bu konulardan bazılarına dikkat
çekmektedir. Bu raporun alt başlığı “Knowledge Divides” olarak verilmiş ve sosyal bilimler
alanında diğer pozitif bilimlere kıyasla yöresel ve bölgesel yayınların çok önemli ve gerekli
olmasına karşın gerek yayına kabulde gerekse atıf almada sorunlu olduğu ve bu nedenle etki
faktörü ve yayın sayısında kabul edilen kriterlerin geçerliliğini gölgelediği belirtilmektedir.
Raporda da vurgulanan diğer bir konu akademik dil sorunudur. Sosyal Bilimler
Veri Tabanı’nın ana hedeflerinden biri Türkçe’nin bilim dili olarak gelişmesine katkıda
bulunmaktır. Türkçe’nin bilim dili olup olmadığı yapay ve gereksiz bir tartışmadır. Batının
gelişmiş ve dil konusunda ileri çalışmaları olan İngiltere’de bile ilk sözlük Samuel Johnson
tarafından 1755 te yazılmışken, Türkçe ilk sözlük olan Dinanû Lügati’t Türk 1072‐1074
tarihleri arasında yazılmıştır. Bu amaçla indekslenmeye kabul edilen dergilerde Türkçe öz ve
anahtar kelime uygulaması önemlidir. Fakat yabancı dilde yazılan makalelerin çok kısa sürede
tüm dünyaya ulaştığı, bilginin paylaşıldığı ve atıf alma ile görünebilirliğinin arttığı
izlenmektedir. Bu nedenle yabancı yayınların ve bu yayınlardaki dilin de titiz bir şekilde
denetlenmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Bugün dünyanın yaygın ortak dili İngilizce olmuştur.
Dünyada konuşulan İngilizce’nin sadece %40’ı anadili İngilizce olanlar tarafından
konuşulmaktadır. Bu nedenle Türk süreli yayınlarının dünya bilim camiasına katkısını
arttırabilmek için dil editörleri ve merkezlerinin faydası çok olmaktadır.
Türkiye’de Sosyal bilimler alanındaki süreli yayıncılıkta yaşanan bir diğer
problem, süreli yayınların kapsam ve dergi düzenlenmesi ile ilgilidir. Türkiye’de doğrudan
belli bir alana yönelik dergiler yerine kurum yapılanması paralelinde dergiler basılmaktadır
(Sosyal Bilimler Dergisi, Fakülte Dergisi vb.). Bu tür yayıncılık bir alanda ihtisaslaşma,
değerlendirme gibi konularda zorluğa neden olmakta ve indekslenmede kabul edilmeme gibi
sonuçlar vermektedir. Bu nedenle Türkiye’de sosyal bilimlerde hızla bu tür dergicilikten
kurtulup alan dergiciliği teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

Sosyal Bilimler Veri Tabanının önerisi üzerine Ulakbim tarafından taranan
dergilerin sayısı 140’a ulaşmıştır. Hedefimiz bu sayıyı kalite ve bilimsellik açısından ödün
vermeden daha da arttırmaktır.
Bu Kurultayın bilgilerin, birikimin paylaşıldığı, sorunlara ortak çözüm arandığı
verimli bir toplantı olmasını dilerim.
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