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5. Ulusal Sosyal Bilimlerde Akademik Yayıncılık Kurultayı, bugüne kadar yapılmış olan
kurultayların değerlendirilmesi ve daha sonra yapılacak olanlara yön verilmesi açısından
uygun bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Daha önceki kurultaylarda ele alınan
konuların gözden geçirilmesiyle, katılımcıların gereksinimlerine uygun yeni konu ve
içeriklere ağırlık verilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirmeyi yaparken katılımcıların
görüş ve eleştirilerinden yararlanmak amacıyla önceki kurultaylardan derlediğimiz
anketlerin işaret ettiği temel konuları da sizlerle paylaşmak istiyoruz.

2006 yılında oldukçe geniş kapsamlı tutulan kurultay programı, Türkiye’de sosyal bilimler
ve süreli yayıncılık sorunları, editörlük ve hakemlik, araştırma ve yayın etiği, bilimsellik
ölçütleri, nitelik sorunları ve bilim dili, süreli yayıncılığın akademik yükseltmelerdeki rolü
gibi konuları ele almıştır. 2007’deki kurultayda bunlara ek olarak ulusal ve uluslarası
endeksler, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, editörlük ve profesyonelleşme,
hakemlik süreci ve sorunları ve süreli yayınlarda nitelik sorunları tartışılmıştır. 2008 ve
2009’da düzenlenen kurultaylarda ek olarak ele alınan ulusal yayın ve atıf durumu, atıf
ve kaynakça düzenleme, açık kaynak kodlu dergi yayıncılığı ve sosyal bilimlerde
dönüşümler başlıklarının yanısıra, hakemlik ve editörlük süreçleri ve sorunları
tekrarlanan temalar olarak öne çıkmıştır. Bugüne kadar düzenlenen 4 kurultayın sosyal
bilimler ve süreli yayınlarla ilgili konuları oldukça kapsamlı bir biçimde ele aldığı
söylenebilir. Ancak, bu konuda çoğunluğu dergi editörü olan katılımcıların beklentilerinin
karşılanması
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değerlendirilerek programa yansıtılması büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar
derlenen anket sonuçları genel olarak ele alındığında, kurultay organizasyonu ve içerikle
ilgili eleştiriler iki temel ana başlık olarak düşünülebilir.

Organizasyonla ilgili sorunların başında duyuru, erişim ve ulaşım (kurultayların ve
sonuçların duyurulması, dergilerin tanıtılması ve ulaşım ve park yeri sorunları gibi
konular), katılımcıların niteliği ve kurultayların sıklığı üstünde yoğunlaşmaktadır.
Komitemiz her kurultay öncesinde bu konuların iyileştirilmesi için çalışmaktadır. Bu
yöndeki eleştirilerin giderek daha da azalacağını umuyoruz. Kurultayların daha sık
toplanmasının pratik nedenlerle mümkün olmadığı düsünülürse, editörler arasındaki
iletişimin arttırılması daha gerçekçi bir hedef olarak görünmektedir ve bu yolda
çabalarımız artarak sürecektir.

İçerikle ilgili olarak getirilen öneriler ise daha çeşitlidir; kurultay öncesinde grup
çalışmaları yapılarak kurultay için atelyeler hazırlanması, daha yoğun tartışma ortamı
yaratılması, editörler arasında bilgi ve deneyim alışverişinin sağlanması, ulusal ve
uluslararası endekslere başvuru konularının ele alınması, sosyal bilimlerde hakemlik ve
editörlük süreçlerinin derinlemesine tartışılması, kaynakça düzenleme sistemlerinin ve
online editörlük sistemlerinin tanıtılması önerilerin başlıcalarıdır. YÖK ve yurtdışından
davetli konuşmacıların katılımları ve sosyal bilim dallarının daha dengeli temsil edilmesi
de öneriler arasındadır.

Bütün bunlar gözönüne alınarak düzenlenen 5. kurultay programında ağırlıkla editörlük
ve hakemlik konularındaki güncel gelişmeler, yayın etiği ve telif hakları konularına yer
verilmekle birlikte, editörlere yardımcı olacak örnek programların tanıtılması da
düşünülmüştür. Ortak oturumda ise, araştırma tasarımındaki temel ilkeler, yeni süreli
yayınların oluşturulması ve başarı ölçütleri, ulusal atıf sistemi konuları ele alınacaktır.
Eleştiriler ışığında tekrardan olabildiğince kaçınılmakla birlikte, özellikle editörlük,
hakemlik ve etik konularının sürekli değişen dinamik yapısı gereği bu konular hemen her
kurultayda gündeme gelmektedir. Bu kurultayda, özellikle yeni gelişmeler ve
teknolojinin artan kullanımının etkileri üzerinde durulacaktır.

Son olarak, kurultay sonunda görüş ve eleştirilerinizi daha ayrıntılı bir biçimde iletmeniz
daha sonraki kurultayların düzenlenmesinde kurulumuza yol gösterecektir. Katılımınız ve
görüşlerinizi paylaştığınız için şimdiden hepinize teşekkür ederiz.

