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Özet

Abstract

Bu çal›ﬂma ile Türkiye’de geliﬂmekte olan akademik yay›nc›l›kla ilgili olarak;
üniversite dergilerinin niceliksel durumunu birtak›m dergi kalite ölçütleri aç›s›ndan inceleyerek ortaya koymak amaçlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma ile ülkemizde yeterli say›da çal›ﬂma bulunmayan akademik yay›nc›l›k alan›na katk› sa¤lamak
hedeflenmiﬂtir. Çal›ﬂman›n örneklemi DergiPark yay›n platformunda yer alan
45 üniversitenin 463 adet dergisi ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Tarama modeli kapsam›nda yer alan çal›ﬂmada, içerik analizi tekni¤i kullan›lm›ﬂ ve toplanan veriler
SPSS istatistik paket program› ile analiz edilmiﬂtir. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre DergiPark’ta yer alan üniversiteler aras›nda ‹stanbul Üniversitesi sahip oldu¤u akademik dergi say›s› di¤er üniversitelerin sahip oldu¤u akademik dergi
say›s›ndan fazlad›r. Ayr›ca ülke çap›nda yay›nlanan dergi say›lar›nda geçmiﬂten
bugüne düzenli art›ﬂ oldu¤u görülmektedir. Yay›nlanan dergilerin say›lar›na
göre ise Sosyal ve Beﬂeri Bilimler, konu alanlar› içinde geçmiﬂten günümüze
hep en önde yer almaktad›r. Araﬂt›rma kapsam›ndaki dergilerin konu alanlar›na göre da¤›l›m› incelendi¤inde Sosyal ve Beﬂeri Bilimler alan›ndaki dergilerin ilk s›rada yer ald›¤› görülmektedir. Ayr›ca iki farkl› dilde yay›nlanan dergi
say›s›n›n tek dilde yay›nlanan dergi say›s›ndan yüksek olmas›, Türkçe ve ‹ngilizce d›ﬂ›nda alt› ayr› dilde yay›n yapan akademik dergilerin bulunmas› ve dergilerin büyük ço¤unlu¤unda hakem say›s›n›n 10’dan fazla olmas› dikkat çeken
di¤er unsurlard›r. Türkiye’de akademik yay›nc›l›k alan›nda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n yetersizli¤i sebebiyle bu alanda daha fazla çal›ﬂma yap›lmas› gerekmektedir.
Özellikle aç›k eriﬂime sahip dergileri; makale kalitesi, bilimsel yeterlilikleri ile
çeﬂitli niceliksel göstergeler bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirmek yararl› olacakt›r. .

In this research, we aimed to examine the quantitative properties of university journals in terms of some journal quality criteria related to developing
academic publishing in Turkey. This study aims to contribute to the field
of academic publishing which does not have sufficient number of studies in
our country. The sample of the study consisted of 463 journals indexed in
DergiPark platform that belong 45 universities. In the study covered by the
screening model, the content analysis technique was used and the collected
data were analyzed by SPSS statistical package software. According to the
results of the research, among the universities in DergiPark, Istanbul
University has a leading role with the number of academic journals. Also
there is a regular increase in the number of journals published nationwide
from the past to the present. In terms of published journal numbers, past to
today, Social and Human Sciences are always at the forefront in subject
areas. When the distribution of the journals covered by the research is
examined, it is seen that journals in the field of Social and Human Sciences
are in the first place. In addition, the number of journals published in two
different languages is higher than the number of journals published in a single language. There are academic journals published in six different languages besides Turkish and English and the fact that the majority of the
journals have more than 10 referees are other outstanding findings of the
research. Due to the inadequacy of studies in the field of academic publishing in Turkey, further study is required in this area. Especially, it may be
useful to compare open access journals in terms of quality measures, scientific competences and several quantitative indicators.
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S

kö¤retimde bilimsel dergiler, ço¤unlukla yeni araﬂt›rmalar yay›nlayarak bilimin ve deneysel araﬂt›rman›n geliﬂimine katk›da
bulunma hedefi güden akademik yay›nc›l›k ürünleridir. Bilim-

on dönemlerde bilimsel dergilerde yay›mlanan makalelerin say›s›ndaki art›ﬂ ve bu dergilerin niteliksel aç›dan
geliﬂimi herkes taraf›ndan bilinen bir gerçektir. Yükse-

Yüksekö¤retim Dergisi 2017; Çevrimiçi Erken Bask›. © 2017 Deomed

‹letiﬂim / Correspondence:
Azime Nehir Özdemir
Marmara Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Enstitüsü, E¤itim Yönetimi
ve Denetimi Anabilim Dal›, ‹stanbul
e-posta: nehirozdemir@marun.edu.tr

Geliﬂ tarihi / Received: Haziran / June 6, 2017; Kabul tarihi / Accepted: Aral›k / December 19, 2017
Bu çevrimiçi makalenin at›f künyesi / Please cite this online article as: Özdemir, A. N., Alpayd›n, Y.
(2017). Yüksekö¤retim kurumlar›nda akademik yay›nc›l›k: Üniversite dergilerinin baz› de¤iﬂkenler
aç›s›ndan incelenmesi. Yüksekö¤retim Dergisi, doi:10.2399/yod.17.026

Çevrimiçi eriﬂim / Online available at: www.yuksekogretim.org • doi:10.2399/yod.17.026 • Karekod / QR code:

Azime Nehir Özdemir, Yusuf Alpayd›n

sel dergilerde yay›nlanan makalelerin bilimsel yeterliliklerinin
tespit edilebilmesi amac›yla bu dergilerin içeri¤i belli ölçütler
›ﬂ›¤›nda hakem görüﬂü al›narak oluﬂturulmaktad›r (Bazerman,
1988). Hem ülkemizde hem de dünyada akademik dergilerin
hakem denetimli olmalar› dergilerin kalitelerini artt›ran bir ölçüt olarak kabul görmektedir.
Akademik dergiler ﬂu ﬂekilde tan›mlanmaktad›r: Akademik dergi bir bilimsel alan, disiplin veya alt disiplinde yap›lan
özgün bir araﬂt›rmay› ya da güncel geliﬂmeleri yayma amac›
ile ayda bir ya da iki veya üç ayda bir ç›kar›lan süreli yay›nd›r.
Dergi makaleleri genellikle araﬂt›rmay› yapan kiﬂi ya da kiﬂiler taraf›ndan yaz›l›r. Popüler dergilere oranla daha uzun olup
sonunda bir bibliyografya ya da kaynakça bulunur. Fen ve sosyal bilimler alan›nda yaz›lan makalelerde as›l metinden önce
bir öz yer al›r (Reitz, 2014).
Hakemli ulusal dergiler ise; ilgili Yüksekö¤retim Kurulu
(YÖK) mevzuat›na göre, editörü ve en az beﬂ farkl› üniversitenin ö¤retim üyelerinden oluﬂmuﬂ dan›ﬂma kurulu olan, bilimsel
özgün araﬂt›rma makalelerini en az bir hakemin olumlu görüﬂüne dayanarak yay›mlayan, üniversite kütüphanelerinden eriﬂilebilir olan süreli bir dergi gruplar›d›r (YÖK, 2017).

Alan Yaz›n ve ‹lgili Araﬂt›rmalar
Türkiye’de akademik dergilerin nicelik ve nitelik yönünden geliﬂmesini sa¤layan temel unsur, üniversitelerin aç›lmas› ve yayg›nlaﬂmas›d›r. ‹lk olarak, 1933 Üniversite Reformu’nun ard›ndan akademik dergicilik döneminde önemli bir
hareketlilik yaﬂanm›ﬂ, sonras›nda ise 1982 y›l›nda kurulan pek
çok akademik kurumun akademik dergicili¤e olumlu yans›malar› olmuﬂtur. En son 2000 y›l› sonras› aç›lan yeni üniversitelerin akademik dergicili¤e de¤erli katk›lar› oldu¤u belirtilmektedir (Kozak, 2014). Bunlar d›ﬂ›nda YÖK taraf›ndan belirlenen “Akademik Yükseltme Ölçütleri” ba¤lam›nda özellikle hakem denetimli akademik dergilerde ve hatta SSCI (Social Sciences Citation Index), SCI (Science Citation Index) gibi önemli görülen indekslerde yer alan yay›nlar›n önem kazanmas›, akademik yükselmenin vazgeçilmez araçlar› haline
gelmiﬂtir (YÖK, 2008).

Akademik Yay›nc›l›¤›n Tarihi
Bilginin yay›lmas› ihtiyac› yaz›n›n bulunmas› ve haberleﬂme
ﬂekillerinin yayg›nlaﬂmas› ile ortaya ç›km›ﬂt›r. Ancak bilginin
sistemli bir ﬂekilde bilimsel makaleler vas›tas›yla iletilmesi son
bin y›lda ortaya ç›km›ﬂt›r. Antik Yunan’da benzer yollar kullan›lm›ﬂ oldu¤una dair bilgilere ulaﬂ›lm›ﬂ olunsa da as›l olarak bilgi paylaﬂ›m araçlar›n›n geniﬂ çapta kullan›m›n›n matbaan›n Avrupa’da yayg›nlaﬂmas› ile baﬂlad›¤› düﬂünülmektedir (Almeida,
2016).
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Dünyada bilimsel dergilerin tarihi incelendi¤inde, 17.
yüzy›lda ilk bilim akademilerinin kurulmas›yla, ilk olarak Bat› Avrupa’da “journal” denilen yay›nlar ortaya ç›km›ﬂt›r. 1665
y›l›nda, Fransa’da yay›mlanan “Journal des Scavans” ve ‹ngiliz Bilimler Akademisi taraf›ndan 1662’de yay›mlanan “Philosophical Transactions of the Royal Society” ilk kez düzenli
olarak araﬂt›rma sonuçlar›n› yay›nlayan bilimsel dergiler olarak ilgili alan yaz›nda yer alm›ﬂlard›r (Akgün,1995).
Ülkemizde ilk akademik derginin 1849’da yay›mlanan Vakayi-i T›bbiye isimli bir sa¤l›k dergisi oldu¤unu öne sürülmektedir (Özkan,1982 akt. Tonta ve Al, 2007). Ancak ilgili konuda
yerel tarih incelendi¤inde ise Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun resmî ilk sivil bilim örgütlenmesi olan Cemiyet-i ‹lmiyye-i Osmâniyye taraf›ndan 1862 y›l›nda ç›kar›lmaya baﬂlanan Mecmûa-i
Fünûn’un ülkemizde yay›nlanan ilk akademik dergi oldu¤una
dair iddialar da vard›r. Mecmûa-i Fünûn bir fen dergisidir ve
henüz Türk okuyucusunun tan›mad›¤› jeoloji, fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilimlerden; tarih, co¤rafya, pedagoji, felsefe,
mant›k, maliye ve iktisat gibi sosyal bilimlere kadar birçok konuya sayfalar›nda yer vermiﬂtir (Akgün, 1995).

Yüksekö¤retimde Akademik Yay›nc›l›¤a Dair Yap›lm›ﬂ Araﬂt›rmalar
Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› verilerine göre ülkemizde 2500
civar›nda dergi yay›mlanmaktad›r. Bu dergilerin yaklaﬂ›k üçte
birini akademik dergiler, geri kalan›n› ise popüler dergiler,
haber dergileri ve gazeteler oluﬂturmaktad›r. Süreli yay›nlar
bir ülkede bilim düﬂüncesinin geliﬂmesine ve bilim kurumlar›n›n oluﬂmas›na önemli katk›da bulunmaktad›rlar (Kolo¤lu,
1987 akt. Tonta ve Al, 2007). Yüksekö¤retimde akademik yay›nc›l›¤a dair yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalar incelendi¤inde bu çal›ﬂmalar›n s›n›rl› düzeyde oldu¤u göze çarpmaktad›r. Ülkemiz kapsam›nda incelendi¤inde öncelikle TÜB‹TAK giriﬂimleri ile
gerçekleﬂtirilmiﬂ olan süreli yay›n kurultaylar› dikkat çekmektedir. Akademik yay›nc›l›kla ilgili bu kurultaylarda ele al›nan
konulardan baﬂl›calar› özellikle sosyal bilimler alan›nda yürütülmüﬂ çal›ﬂmalardaki nitel araﬂt›rma desenlerindeki öznellik,
araﬂt›rmac›lar›n istatistik bilgilerinin yetersizli¤i ve referans
verme konusundaki hatalar› olarak tespit edilmiﬂtir (Karip,
2006). Bunlar d›ﬂ›nda editörlere biçimsel aç›dan hangi tür
makalelerin hakem görüﬂüne gönderilmesi konusunda notlar
içeren bildiriler (Bozkurt, 2010), akademik dergicilik alan›nda bilimsel iletiﬂim ve etik yay›n temal› (Al›r, 2010) ve telif
haklar› ile ilgili güncel geliﬂmeler içeren sunular (Uçak,
2010), akademik dergilerde editör ve hakem sorunlar›, (Gözen, 2010; ﬁahin, 2010) dergilerin finansal sorunlar›n› (Yücel,
2013) ve Türk dergilerinin Web of Science’daki yerini, etki
faktörünü (Asan, 2013) ele alan kurultaylar di¤er dikkat çeken
konulard›r.
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160 adet ekonomist akademisyenden Delphi Tekni¤i kullan›larak görüﬂ al›nm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada, ilk olarak anket ile
ekonomi alan›nda yay›mlanm›ﬂ dergiler hakk›nda veri toplanm›ﬂt›r. Sonras›nda araﬂt›rmac›lar çal›ﬂmaya kat›lan akademisyenlerden dergileri de¤erlerine göre 0–20 de¤erleri aras›nda
puanlamalar›n› istemiﬂlerdir ve araﬂt›rmaya kat›lan akademisyenlerin öznel görüﬂlerine göre toplanan veriler de¤erlendirilmiﬂtir (Hawkins, Ritter ve Walter, 1973).
1970 ve 1974 y›llar› aras›nda ekonomi departman› ile ilgili olarak akademik yay›nc›l›k performanslar›n›n incelendi¤i
bir araﬂt›rmada, 24 ekonomi dergisinin ABD’de faaliyet gösteren ekonomi bölümleri baz›nda makaleler say›lar›na göre,
sayfa say›lar›na göre ve tan›nma de¤erlerine göre incelenmesi üzerine bir çal›ﬂma yürütülmüﬂtür (Niemi, 1975).
Akademik dergilerin kalite düzeyleri ile ilgili birtak›m ölçütler sunuldu¤u bir araﬂt›rmada; dergilerin yay›mlad›klar›
ortalama makale say›lar›, hakem say›lar› ve zengin bir editör
kuruluna sahip olmalar›, özet içermeleri, at›f say›lar›n›n yüksekli¤i, empirik çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n›n geçerlilik ve güvenilirlik düzeyleri, makale de¤erlendirme süreleri gibi de¤erler
kriter olarak belirlenmiﬂtir (Zwemer, 1970).
Baﬂka bir çal›ﬂmada ise dergilerin abone say›lar›, yay›n dilleri, kuruluﬂ y›llar›, hakem denetimli olma durumlar›, hakem say›lar›, hakemlerin makaleleri de¤erlendirme süreleri, yay›nlanma s›kl›klar› gibi de¤erler üzerinden JEL veri taban›na giren
ekonomi dergilerinin kalite yönleri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r (Miller ve
Punsalan, 1988).

m›ﬂt›r. Bunu %25.4 oran›yla (430 dergi) sa¤l›k bilimleri, %7.9
(154 dergi) oran›yla teknik bilimler ve %4.7 (79 dergi) oran›yla da matematik ve fen alanlar›nda yay›nlanan dergiler izlemektedir. Ayr›ca ayn› araﬂt›rman›n sonucuna göre bilimsel/akademik dergilerin %43.4’ü (736 dergi) Türkçe-‹ngilizce olmak
üzere iki dilli yay›nlanmaktad›r ve Türkçe yay›nlanan dergilerin oran› %30.5 (517 dergi) iken ‹ngilizce dergilerin oran› ise
%14.7’dir (249 dergi). Araﬂt›rma bulgular›na göre en fazla bilimsel/akademik dergi Ankara’da (511 dergi) yay›nlan›rken,
Ankara’y› 459 dergi ile ‹stanbul izlemektedir (Kozak, 2014).

Akademik Yay›nc›l›¤a Dair Genel Sorunlar
‹lk bilimsel derginin yay›nland›¤› 17. yüzy›ldan 20. yüzy›l›n
sonlar›na dek bas›l› ﬂekilde varl›¤›n› sürdüren akademik dergicilikle ilgili özellikle ücret art›ﬂ› ve eriﬂim zorlu¤u gibi nedenlerden dolay› sorunlar yaﬂanm›ﬂ ve bu yüzden alternatif model aray›ﬂlar›na gidilmiﬂtir. ABD’deki Araﬂt›rma Kütüphaneleri Derne¤i'nin 2003–2004 y›llar›n› kapsayan bir araﬂt›rmas›na göre, bilimsel dergilerin fiyatlar› 1986–2004 y›llar› aras›nda %188 oran›nda artarken, araﬂt›rman›n gerçekleﬂtirildi¤i 113 büyük üniversite kütüphanesinin süreli yay›n aboneliklerine yapt›klar› harcamalar %273 oran›nda artm›ﬂt›r. Yine bu kütüphaneler, 1987
y›l›na oranla 1997’de süreli yay›n al›m› için %142 daha fazla bütçe ay›rmalar›na karﬂ›n 10 y›l öncesine oranla süreli yay›na %6.2
daha az abone olabilmiﬂlerdir (Polat, 2006 akt. Aslan, 2014).

Uluslararas› bir aç›k eriﬂim akademik ve bilimsel dergiler
indeksi olan DOAJ’da (Directory of Open Access Journals)
(2014) ise toplam 9748 aç›k eriﬂim derginin tarand›¤› görülmektedir. DOAJ’da dizinlenen dergilerin ülkelere göre da¤›l›m›nda; ABD 1203, Brezilya 914, ‹ngiltere 612, Hindistan
591, ‹spanya 519, M›s›r 445, Almanya 334, Romanya 295,
‹talya 288, Kanada 263 ve Türkiye 259 dergi ile 20 ülke aras›nda 11. s›rada yer almaktad›r (Aslan, 2014).

Elektronik dergilerin yay›nlanmas›yla bilimsel çal›ﬂmalara
do¤rudan eriﬂim sa¤layan aç›k eriﬂim sistemleri ile bir nebze olsun bilimin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ad›na iyileﬂtirmeler yap›lm›ﬂt›r. Bu
alanda ABD ve ‹ngiltere’deki baz› üniversite ve araﬂt›rma kuruluﬂlar›n›n baz› yay›nlar› ücretsiz olarak eriﬂime açmas›n›n ard›ndan bir ‹ngiliz ﬂirketi, Wellcome Trust aç›k eriﬂimi destekleyen
ve destekledi¤i araﬂt›rmalardan üretilen yay›nlara da aç›k eriﬂim
zorunlulu¤u getiren ilk ticari kuruluﬂ olmuﬂtur (Tonta, 2007).
Aç›k eriﬂim, bilimsel literatürün internet arac›l›¤›yla finansal engeller olmaks›z›n, eriﬂilebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazd›r›labilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne ba¤lant› verilebilir, yaz›l›ma veri olarak aktar›labilir ve her türlü yasal amaç için
kullan›labilir biçimde kamuya ücretsiz aç›k olmas› anlam›na gelmektedir (Bailey, 2005; BOAI, 2001). Bu konuda dünyada at›lm›ﬂ en somut ad›mlar›n baﬂ›nda aç›k eriﬂimi destekleyen Budapeﬂte Aç›k Eriﬂim Bidirisi’dir (BOAI, 2001). Türkiye’de ise ‹stanbul Bahçeﬂehir Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirilen X. Türkiye’de ‹nternet Konferans›’d›r (2005). çünkü bu konferansta
Türkiye’de aç›k eriﬂim hareketinin ve kurumsal arﬂiv uygulamalar›n›n bir birlik içinde yürütülmesi amac› ile Aç›k Eriﬂim Ulusal
Politika oluﬂturulmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r (Aslan, 2014).

Türkiye’de bilimsel/akademik dergilere iliﬂkin yürütülmüﬂ
bir çal›ﬂmada ise akademik/bilimsel dergilerin %50.8’inin (861
dergi) sosyal bilimler alanlar›nda yay›nlanmakta oldu¤u saptan-

Bilim insanlar›n›n kariyerleri, araﬂt›rmalar›n›n ne kadar
okundu¤u, de¤erlendirildi¤i, kullan›ld›¤› ve at›f ald›¤›na ba¤l›
oldu¤u için akademik yay›nc›l›kta yükselen fiyatlar bir problem

Bu kapsamda ülkemizde yüksekö¤retimde akademik yay›nc›l›¤a dair yap›lm›ﬂ önemli çal›ﬂmalar incelendi¤inde ilk
olarak; Cumhuriyet döneminde yay›mlanm›ﬂ olan t›p dergilerinin say›sal geliﬂimleri, Türkçe ve yabanc› dil bak›m›ndan da¤›l›mlar› ve yay›n sürelerinin inceledi¤i bir çal›ﬂma dikkat
çekmektedir (Kayar, 1994).
Cerrahi bilimler alan›nda yay›mlanan dergilerin incelendi¤i bir çal›ﬂmada ise, ilgili alanda yay›mlanan dergilerle ilgili olarak dergilerin yay›n s›kl›¤›, sayfa say›s›, abone say›s› gibi
veriler de¤erlendirilmiﬂtir (Topuzlu, 1994).
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durumu olarak görülmektedir. Bir yazar›n at›f almas› ise etki
faktörü yüksek dergilerde yay›n yaparak daha fazla kiﬂi taraf›ndan ulaﬂ›labilir olmas›na ba¤l›d›r. Ancak etki faktörü yüksek
olan bilimsel dergilerin fiyatlar› sürekli artmakta ve bu durum
bilimsel yayg›nlaﬂma ve iletiﬂimin önünde bir engel teﬂkil etmektedir (Tonta, 2005).
Bilimsel geliﬂmeye en büyük deste¤i sa¤layan akademik dergicili¤in önündeki iki temel engelden biri olan fiyatland›rma
aç›k eriﬂim sistemleriyle k›smen ortadan kalksa da di¤er önemli problemi yaratan durumun izin durumlar›n›n yay›nc›lar taraf›ndan farkl› ﬂekillerde alg›lanmas› oldu¤u görülmektedir. Bu
konuda yay›nc›lar ﬂu ﬂekilde gruplanmaktad›rlar (Bailey, 2005):
Aç›k eriﬂim (OA Journals- yeﬂil kodlu) dergiler: Tüm makalelerin tam eriﬂime aç›k oldu¤u, Creative Commons Licence gibi lisanslarla minimum düzeyde s›n›rland›rma yapan dergilerdir. Bu dergilere Biomedical Digital Libraries
örnek olarak gösterilebilir.
Ücretsiz eriﬂim (FA Journals- mavi kodlu) dergiler: Tüm makalelere ücretsiz eriﬂim mümkündür ancak telif haklar› s›n›rlamas› (yaln›zca e¤itim amaçl› kullan›m için kopyalanma izni verilir) getiririlir. Creative Commons Attribution License
tarz› lisanslar› kullanmazlar. The Public-Access Computer
Systems Review ise bu tip dergilere örnek teﬂkil etmektedir.
Ambargolu eriﬂim (EA Journals- sar› kodlu) dergiler: Telif haklar› s›n›rlamas› kullan›l›r ve bu duruma ek olarak,
makaleleri ücretsiz eriﬂime açmalar›na ra¤men belli periyodlar için eriﬂime s›n›rlama getirerek ambargo koymaktad›rlar. Learned Publishing bu türe bir örnektir.
K›smi eriﬂim (PA Journals- turuncu kodlu) dergiler: Telif
haklar› s›n›rlamalar›na ek olarak, seçilmiﬂ makalelere ücretsiz eriﬂim sa¤larlar. College & Research Libraries örnek olarak verilebilir.
S›n›rl› eriﬂim (RA Journals-k›rm›z› kodlu) dergiler: Telif haklar› s›n›rlamalar›na ek olarak, hiçbir makaleye ücretsiz eriﬂim
sa¤lamazlar. Abonelik koﬂullar› aranmaktad›r. Library Administration and Management bu türe örnek teﬂkil etmektedir.

Araﬂt›rman›n Önemi ve Amac›
Üniversitelerde akademik yay›nc›l›k konusu araﬂt›r›ld›¤›nda,
dergilerin ulusal ve uluslararas› dizinlere girebilmesi için standart bir alt yap› hizmeti sunan DergiPark sistemi göze çarpmaktad›r. Bir aç›k eriﬂim sistemi olan DergiPark tamamen ücretsizdir ve aﬂa¤›da belirtilen amaçlara sahiptir (DergiPark, 2016):
Akademik süreli yay›nc›l›¤›n, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak geliﬂmesini sa¤lamak
Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlü¤ü ve
kullan›m›n› art›rmak
Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sa¤layan bir
sistemin yayg›n ve ileri düzeyde kullan›m›n› sa¤lamak
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Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda, Türkiye’de yay›nlanan üniversite dergilerine dair, durum belirten birtak›m betimsel sonuçlar ortaya
koyabilmek ve bu sonuçlar› kalite ölçütleri ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirebilmek, Türkiye’de akademik yay›nc›l›¤›n geliﬂmesine önemli katk›lar sa¤layabilir. Özellikle 20. yüzy›ldan günümüze ulaﬂan
üniversitelerin süreçsel geliﬂimini takip etmek gelece¤e yönelik
çal›ﬂmalara da ›ﬂ›k tutabilir. Bu do¤rultuda oluﬂturulan araﬂt›rma sorusu; “DergiPark’›n yay›n platformunda yer alan 2000 y›l› öncesi kurulmuﬂ üniversite dergileri baz› de¤iﬂkenler aç›s›ndan incelendi¤inde ortaya ç›kan say›sal sonuçlar nas›l da¤›lmaktad›r?” ﬂeklinde oluﬂturulmuﬂtur. Alt araﬂt›rma sorular› ise ﬂu
ﬂekilde s›ralanmaktad›r:
DergiPark’ta yer alan 2000 y›l› öncesi kurulmuﬂ üniversitelere ait dergiler üniversitelere göre nas›l da¤›lmaktad›r?
DergiPark’ta yer alan 2000 y›l› öncesi kurulmuﬂ üniversitelere ait dergiler yay›n dili say›s› ve yay›n dili da¤›l›m› nas›ld›r?
DergiPark’ta yer alan akademik dergilerin bas›m türüne, kuruluﬂ y›llar›na göre, yay›nlanma s›kl›klar›na göre, konu alanlar›na göre, araﬂt›rma desenlerine göre, y›ll›k ortalama makale say›lar›na göre ve hakem say›lar›na göre da¤›l›m› nas›ld›r?
DergiPark’ta yer alan akademik dergilerin konu alanlar›na göre makale indirilme s›kl›klar› nedir?
DergiPark’ta yer alan akademik dergilerin konu alanlar›na göre ortalama makale say›lar› nas›l da¤›lmaktad›r?
DergiPark’ta yer alan akademik dergilerin kuruluﬂ y›llar›na göre araﬂt›rma desenlerinin, konu alanlar›n›n, yay›n yap›lan dillerin, bas›m türlerinin da¤›l›m› nas›ld›r?
DergiPark’ta yer alan akademik dergilerin konu alanlar›na göre yay›nlanma s›kl›klar›, araﬂt›rma desenleri, yay›n
yap›lan dil da¤›l›m› nas›ld›r?
Bu çal›ﬂma ile Türkiye’de geliﬂmekte olan akademik yay›nc›l›¤a dair istatiksel veriler ortaya koyarak Türkiye’deki üniversite dergilerinin niceliksel durumu hakk›nda bilgi sunmak amaçlanm›ﬂt›r.

Araﬂt›rman›n Yöntemi
Araﬂt›rma Deseni
Türkiye’de üniversite dergileri ile ilgili bir durum analizi
ortaya koymak amac›yla gerçekleﬂtirilen tarama türündeki bu
çal›ﬂmada içerik analizi yöntemi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹çerik analizleri; her türlü sözel ve yaz›l› verinin araﬂt›rma problemini ayd›nlatacak ﬂekilde s›n›fland›r›lmas›, özetlenmesi, veriler içerisindeki belirli de¤iﬂkenlerin veya kavramlar›n›n ölçülerek anlamland›r›lmas› amac›yla kategorilere ayr›lmas› olarak tan›mland›¤› için bu çal›ﬂmada kullan›lacak en uygun araﬂt›rma yöntemi olarak görülmektedir (Ar›k, 1992 akt. Böke vd., 2014).
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Evren ve Örneklem
Çal›ﬂma evrenini Türkiye’de 2000 y›l› öncesi kurulmuﬂ olan
devlet ve vak›f üniversitelerine ait akademik dergiler oluﬂturmaktad›r. 2000 y›l› sonras›nda Türkiye’de çok say›da yeni üniversite
kurulmuﬂtur. 2000 öncesi kurulan üniversitelerin kurumsallaﬂma
bak›m›ndan daha fazla yol ald›klar› ve bu kurumsallaﬂman›n akademik yay›nc›l›k deneyimi bak›m›ndan da bu üniversiteleri farkl› k›laca¤› kabul edilerek evren bu ﬂekilde seçilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n
örneklemini ise 04.04.2017 ve 07.04.2017 tarihleri aras›nda DergiPark’ta yer alan dergilerin editörlü¤ünü üstlenmiﬂ olan 45 üniversiteye ait dergiler oluﬂturmaktad›r. Bu kapsamda çal›ﬂmada
463 akademik dergiye iliﬂkin veriler toplanm›ﬂt›r.

Verilerin Toplanmas›
‹lgili alan yaz›n incelemesi ve akademik dergilerin temel
özellikleri dikkate al›narak verilerin toplanmas› öncesinde
akademik dergilerin incelenmesinde aﬂa¤›daki ölçütler belirlenmiﬂtir:
Dergilerin yay›mlad›klar› ortalama makale say›lar›, hakem
say›lar› ve zengin bir editör kuruluna sahip olmalar› (Zwemer, 1970)
Yay›n dilleri, kuruluﬂ y›llar›, yay›nlanma s›kl›klar› (Miller
ve Punsalan, 1988)
Dergilerin elektronik ve aç›k eriﬂim olma durumlar› (Bailey, 2005; BOAI, 2001)
Üniversiteler Aras› Kurul’un belirledi¤i birtak›m ölçütlerden bir derginin en az beﬂ y›ld›r yay›mlanma durumunun
olup olmad›¤›
Bunlar d›ﬂ›nda Türkiye’de akademik dergicilik ile ilgili de¤erli sonuçlar yaratabilecek k›staslar da önemsenmiﬂtir. Bu k›staslar; Türkiye’deki üniversitelerin dergi say›lar›, dergilerin bilim dallar›na göre say›lar›, araﬂt›rma desenlerindeki e¤ilimler,
dergilerin konu alanlar›na göre okunma düzeylerinden oluﬂmaktad›r. ‹lgili alan yaz›n çerçevesinde verilerin hangi kriterlere göre incelenece¤ine dair bir çizelge haz›rland›ktan sonra çal›ﬂmada kullan›lan verilerin kayna¤›, yazar taraf›ndan DergiPark’›n internet sitesinde yer alan 2000 y›l› öncesi kurulmuﬂ
üniversite dergilerinin bilgileri 04.04.2017 ve 07.04.2017 tarihleri aras›nda incelenerek oluﬂturulmuﬂtur.

Verilerin Analizi
Araﬂt›rmada toplanan veriler istatistik paket program› olan
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ile içerik analizine tabi tutulmuﬂtur. Betimsel düzeyde tutulan istatistiksel
analizler kapsam›nda belirlenen ölçütler do¤rultusunda toplanan s›n›flama düzeyindeki verilerin frekans analizleri ve yüzdeleri hesaplanm›ﬂ, ölçekli verilerde ise buna ilaveten ortalamalar
da hesaplanarak oluﬂturulan grafik ve tablolar yorumlanm›ﬂt›r.

Bulgular
Araﬂt›rma kapsam›ndaki dergilerin üniversitelere göre da¤›l›m› incelendi¤inde TTT Tablo 1’deki dergi da¤›l›m› görülmektedir. TTT Tablo 1 incelendi¤inde araﬂt›rma kapsam›na al›nan dergiler içerisinde 65 dergi ile ‹stanbul Üniversitesi’nin en
fazla dergi say›s›na sahip üniversite oldu¤u dikkat çekmekteTTT Tablo 1. Akademik dergilerin üniversitelere göre da¤›l›m›.
Üniversite
‹stanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
‹nönü Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Ondokuz May›s Üniversitesi
Uluda¤ Üniversitesi
Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
K›r›kkale Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Bal›kesir Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Dumlup›nar Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi
F›rat Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Harran Üniversitesi

f

%

65
24
23
22
18
18
16
15
15
12
12
12
11
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2

14.07
5.19
4.98
4.76
3.9
3.9
3.46
3.25
3.25
2.6
2.6
2.6
2.38
2.16
2.16
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.73
1.73
1.52
1.52
1.52
1.3
1.3
1.3
1,3
1,3
1.08
1.08
1.08
1.08
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.43
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dir. Marmara Üniversitesi 24 dergi ile ikinci s›rada, Süleyman
Demirel Üniversitesi 23 dergi ile üçüncü s›rada, Gazi Üniversitesi 22 dergi ile dördüncü s›rada ve Atatürk Üniversitesi ise
18 dergi ile beﬂinci s›rada yer almaktad›r. Di¤er üniversiteler
daha az dergi say›lar› ile tabloda yer almaktad›rlar.
TTT Tablo 2 incelendi¤inde araﬂt›rma kapsam›nda yer alan
dergilerin 187 (%40.48) tanesinin tek dille, 246 (%53.25) tanesinin iki dille, 19 (%4.11) tanesinin üç dille, 10 (%2.16) tanesinin ise dört dille yay›n yapt›¤› görülmektedir.
TTT Tablo 3’te görüldü¤ü üzere araﬂt›rma kapsam›nda yer
alan dergilerden Türkçe yay›n yapanlar›n say›s› 418 (%90.48),
‹ngilizce yay›n yapanlar›n say›s› 315 (%68.18), Almanca yay›n
yapanlar›n say›s› 16 (%3.46), Frans›zca yay›n yapanlar›n say›s›
16 (%3.46), Arapça yay›n yapanlar›n say›s› 7 (%1.52), Rusça yay›n yapanlar›n say›s› 2 (%0.43), ‹talyanca yay›n yapanlar›n say›s› 1 (%0.22) ve Farsça yay›n yapanlar›n say›s› ise 1’dir (%0.22).
TTT Tablo 4 incelendi¤inde, araﬂt›rma kapsam›nda yer alan
dergilerden 44 (%9.52) tanesinin sadece elektronik, 247
(%53.46) tanesinin yaz›l›, 171 (%37.01) tanesinin ise hem yaz›l› hem elektronik olarak yay›n yapt›¤› görülmektedir.
TTT Tablo 5 incelendi¤inde araﬂt›rma kapsam›nda yer alan
dergilerin 45 (%9.74) tanesinin 1980 y›l› ve öncesinde, 52
(%11.26) tanesinin 1981 ve 1990 y›llar› aras›nda, 72(%15.58)
tanesinin 1991 ve 2000 y›llar› aras›nda, 115 (%24,.89) tanesinin
2001 ve 2010 y›llar› aras›nda, 178(%38.53) tanesinin ise 2011 ve
sonras› dönemde yay›n yapmaya baﬂlad›¤› görülmektedir.
TTT Tablo 6’da görüldü¤ü üzere araﬂt›rma kapsam›nda yer
alan 29 (%6.28) dergi y›lda 1 kez, 294 (%63.64) dergi y›lda 2
kez, 65 (%14.07) dergi y›lda 3 kez, 68 (%14.72) dergi y›lda 4
kez, 6 (%1.3) dergi ise y›lda 6 kez yay›mlanmaktad›r.
TTT Tablo 7 incelendi¤inde Fen Bilimleri konu alan›nda 12
(%2.6) adet derginin, Sa¤l›k Bilimleri konu alan›nda 72
(%15.58) adet derginin, Sosyal ve Beﬂeri Bilimler alan›nda
293(%63.42), Teknik Bilimler alan›nda ise 85(%18.4) derginin yay›nland›¤› görülmektedir.
TTT ﬁekil 1’de görüldü¤ü üzere araﬂt›rma kapsam›nda yer alan
dergilerden Teknik Bilimler konu alan› içerisinde yer alanlar bilim dallar›na göre incelendi¤inde ilk s›rada 38 dergi ile çoklu disiplinler, ikinci s›rada 16 dergi ile mühendislik bilimleri, üçüncü
s›rada ise 15 dergi ile tar›m bilimleri dergileri yer almaktad›r.
TTT ﬁekil 2 incelendi¤inde Sosyal ve Beﬂeri Bilimler Konulu
dergilerin bilim dallar›na göre da¤›l›m›nda en çok 99 dergi ile
çoklu disiplinler, ikinci s›rada 47 dergi ile e¤itim bilimleri,
üçüncü s›rada ise 27 dergi ile din bilimleri dergilerinin yer ald›¤› görülmektedir.
TTT ﬁekil 3’te görüldü¤ü üzere Sa¤l›k Bilimleri konu alan›
içerisinde 42 dergi ile t›p dergileri ilk s›rada, çoklu disiplinler
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TTT Tablo 2. Akademik dergilerin yay›n dili say›lar›n›n da¤›l›m›.
Yay›n dili say›s›
1
2
3
4

f

%

187
246
19
10

40.48
53.25
4.11
2.16

TTT Tablo 3. Akademik dergilerde kullan›lan yay›n dili da¤›l›m›.
Dil
Türkçe
‹ngilizce
Almanca
Frans›zca
Arapça
Rusça
‹talyanca
Farsça

f

%

418
315
16
16
7
2
1
1

90.48
68.18
3.46
3.46
1.52
0.43
0.22
0.22

TTT Tablo 4. Akademik dergilerin bas›m türü da¤›l›m›.
Bas›m türü
Elektronik
Yaz›l›
Yaz›l› ve elektronik

f

%

44
247
171

9.52
53.46
37.01

TTT Tablo 5. Akademik dergilerin kuruluﬂ y›llar›na göre da¤›l›m›.
Kuruluﬂ y›l›
1980 ve öncesi
1981–1990 aras›
1991–2000 aras›
2001–2010 aras›
2011 ve sonras›

f

%

45
52
72
115
178

9.74
11.26
15.58
24.89
38.53

TTT Tablo 6. Akademik dergilerin yay›nlanma s›kl›¤›na göre da¤›l›m›.
Yay›n periyodu
Y›lda 1
Y›lda 2
Y›lda 3
Y›lda 4
Y›lda 6

f

%

29
294
65
68
6

6.28
63.64
14.07
14.72
1.3

TTT Tablo 7. Akademik dergilerin konu alanlar›na göre da¤›l›m›.
Konu
Fen Bilimleri
Sa¤l›k Bilimleri
Sosyal ve Beﬂeri Bilimler
Teknik Bilimler

f

%

12
72
292
85

2.6
15.58
63.2
18.61
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TTT ﬁekil 1. Teknik Bilimler konulu dergilerin bilim dal› da¤›l›m›.

TTT ﬁekil 4’te görüldü¤ü üzere, Fen Bilimleri konulu dergilerin hepsi çoklu disiplinler bilim dal›ndad›r.

Makale içeriklerine ulaﬂ›labilen dergilerin son bir y›ldaki say›lar›n›n makaleleri incelendi¤inde 107(%23.16) derginin a¤›rl›kl› araﬂt›rma deseninin nitel, 90 (%19.48) derginin nicel ve
220 (%47.62) derginin ise hem nitel hem de nicel desenlerinin
say›s›n›n dengede oldu¤u görülmektedir.

TTT Tablo 8 incelendi¤inde araﬂt›rma kapsam›ndaki dergilerin 45 (%9.74) tanesinin makale içeriklerine eriﬂilememiﬂtir.

TTT Tablo 9 incelendi¤inde araﬂt›rma kapsam›ndaki dergilerin son y›ldaki say›lar›ndaki ortalama makale say›lar› 5 ve da-

20 dergi ile ikinci s›rada, diﬂ hekimli¤i 8 dergi ile üçüncü s›rada, 2 dergi ile eczac›l›k dergileri yer almaktad›r.

TTT ﬁekil 2. Sosyal ve Beﬂeri Bilimler konulu dergilerin bilim dal› da¤›l›m›.
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TTT Tablo 8. Akademik dergilerin araﬂt›rma desenlerine göre da¤›l›m›.
Araﬂt›rma deseni

f

%

Bilinmiyor

45

9.74

Nitel

107

23.16

Nicel

90

19.48

Nitel-Nicel

220

47.62

TTT Tablo 9. Akademik dergilerin ortalama makale say›lar›na göre da¤›l›m›.
TTT ﬁekil 3. Sa¤l›k Bilimleri konulu dergilerin bilim dal› da¤›l›m›.

Ortalama makale say›s›

f

%

5 ve alt›

125

27.06

6 ve 10 aras›

196

42.42

11 ve 15 aras›

73

15.8

15 ve 20 aras›

35

7.58

21 ve üstü

33

7.14

TTT Tablo 10. Akademik dergilerin konular›na göre ortalama indirilme say›lar›.
Ortalama indirilme say›s›

TTT ﬁekil 4. Fen Bilimleri konulu dergilerin bilim dal› da¤›l›m›.

ha az olanlar›n 125 (%27.06), 6 ve 10 aras› olanlar›n 196
(%42.42), 11 ve 15 aras› olanlar›n 73 (%15.8), 15 ve 20 aras›
olanlar›n 35 (%7.58), 21 ve üstü say›da makale yay›nlayanlar›n
ise 33 (%7.14) oldu¤u görülmektedir.
TTT Tablo 10 incelendi¤inde 267.416 (%57.44) indirilme
s›kl›¤› ile Sa¤l›k Bilimleri konu alan›nda yer alan dergilerin en
fazla indirilen dergiler oldu¤u görülmektedir. Bunu, ikinci s›rada 98.565 (%21.17) indirilme s›kl›¤› ile Teknik Bilimler, üçüncü s›rada 58.595 (%12.58) indirilme s›kl›¤› ile Sosyal ve Beﬂeri
Bilimler ve son olarak da 40.974 (%8.8) indirilme s›kl›¤› ile Fen
Bilimleri konu alan›na giren dergiler izlemektedir.
TTT Tablo 11 incelendi¤inde, son bir y›l içerisinde yay›nlanan dergilerdeki ortalama makale say›s›n›n Fen Bilimler konu
alan›nda 12, Sa¤l›k Bilimleri konu alan›nda 11, Sosyal ve Beﬂeri Bilimler konu alan›nda 10, Teknik Bilimler konu alan›nda ise
11 oldu¤u görülmektedir.
TTT Tablo 12 incelendi¤inde, 296 (%64.07) akademik derginin 10 ve üstü say›da hakemle çal›ﬂt›¤›, 16 (%3.46) derginin
9’dan az say›da hakemle çal›ﬂt›¤› ve 150 (%32.47) derginin ise
hakem say›lar›n› belirtmedi¤i görülmektedir.
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f

%

Fen Bilimleri

40.974

8.8

Sa¤l›k Bilimleri

267.416

57.44

Sosyal ve Beﬂeri Bilimler

58.595

12.58

Teknik Bilimler

98.565

21.17

TTT ﬁekil 5’te görüldü¤ü üzere araﬂt›rma desenlerinde tüm
zaman aral›klar›nda en yüksek pay nitel ve nicel desenlerin birlikte dengeli olarak kullan›ld›¤› dergi say›lar›na aittir.
TTT ﬁekil 6’da görüldü¤ü üzere tüm y›l aral›klar›nda Sosyal ve
Beﬂeri Bilimler konu alan› aç›k ara (%64, 56, 58, 66) en geniﬂ
TTT Tablo 11. Akademik dergilerin konular›na göre ortalama makale say›lar›.
Ortalama makale say›s›

f

Fen Bilimleri

12.00

Sa¤l›k Bilimleri

11.73

Sosyal ve Beﬂeri Bilimler

10.10

Teknik Bilimler

11.04

TTT Tablo 12. Akademik dergilerin hakem say›lar›na göre da¤›l›m›.
Hakem say›s›

f

%

Belirtilmemiﬂ

150

32.47

9 ve alt›

16

3.46

10 ve üstü

296

64.07
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TTT ﬁekil 5. Akademik dergilerin kuruluﬂ y›llar›na göre araﬂt›rma desenlerinin (%) da¤›l›m›.

yüzde pay›na sahip olan konu alan›d›r. Tüm zaman dilimlerinde
en çok Sosyal ve Beﬂeri Bilimler konu alanlar›na sahip dergiler
yay›mlanm›ﬂt›r.
TTT ﬁekil 7’de görüldü¤ü üzere, tüm zaman aral›klar›nda
Türkçe ve ‹ngilizce yay›m yapan dergilerin yüzdelik paylar› di¤er dillerden aç›k ara daha fazlad›r.
TTT ﬁekil 8’de görüldü¤ü üzere, elektronik ve hem yaz›l›
hem de elektronik yay›n yapan dergilerin yüzdelik paylar›nda
bir art›ﬂ söz konusudur.

TTT ﬁekil 9’da görüldü¤ü gibi Sa¤l›k Bilimleri alan› hariç di¤er
tüm alanlarda dergilerin ço¤unlu¤u senede iki kez yay›n yapmaktad›rlar. Sa¤l›k Bilimleri alan›nda yay›n s›kl›¤› daha fazlad›r;
%39’luk bir oranla en fazla y›lda dört kez yay›n yapan dergiler ilk
s›radad›r.
TTT ﬁekil 10’da görüldü¤ü üzere tüm alanlarda en fazla nitel
ve nicel desenlerin a¤›rl›kl› olarak birlikte kullan›ld›¤› yay›nlar
yap›lmaktad›r. Sosyal ve Beﬂeri Bilimler alan› araﬂt›rma desenleri incelendi¤inde, nitel (%33) yay›nlar›n nicel (%15) yay›nlardan fazla oldu¤u bulgusu görülmektedir.

TTT ﬁekil 6. Akademik dergilerin kuruluﬂ y›llar›na göre konu alanlar›n›n (%) da¤›l›m›.
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TTT ﬁekil 7. Akademik dergilerin kuruluﬂ y›llar›na göre yay›n dili (%) da¤›l›m›.

TTT ﬁekil 8. Akademik dergilerin kuruluﬂ y›llar›na göre bas›m türü (%) da¤›l›m›.

TTT ﬁekil 9. Akademik dergilerin konu alanlar›na göre yay›nlanma s›kl›¤› (%) da¤›l›m›.
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TTT ﬁekil 10. Akademik dergilerin konu alanlar›na göre araﬂt›rma desenleri (%) da¤›l›m›.

TTT ﬁekil 11’de görüldü¤ü üzere, Sosyal ve Beﬂeri Bilimler
konu alan›nda Türkçe (%95) ve ‹ngilizce (%62) baﬂta olmak
üzere, Almanca (%5), Frans›zca ((%5), Arapça (%2), Rusça
(%1) dillerinde yay›n yap›lmaktad›r. ‹talyanca ve Farsça dillerinde yay›n yapan dergilerin ise say›lar›n›n yüzde 1’lik de¤eri
dahi oluﬂturmad›¤› görülmektedir. Di¤er konu alanlar› ise
Fen Bilimleri (Türkçe %92, ‹ngilizce %83), Sa¤l›k Bilimleri
(Türkçe %85, ‹ngilizce %75) ve Teknik Bilimler (Türkçe
%81, ‹ngilizce %80) olarak s›ralanmaktad›r.

Sonuç ve Öneriler
Bu araﬂt›rmada yüksekö¤retim kurumlar›nda akademik yay›nc›l›kla ilgili olarak DergiPark’›n veri taban› baz al›narak bir
tak›m niceliksel sonuçlar ortaya konmuﬂtur. Bulgular incelendi¤inde ilk olarak ‹stanbul Üniversitesi 65 dergi ile en fazla dergiye sahip olan üniversite olarak dikkat çekmektedir. Bu durum
‹stanbul Üniversitesi’nin çok eskilere dayanan kuruluﬂ tarihi
(1453) ile aç›klanabilir. Bu durum ayr›ca (2004–2014) Thomson Reuters InCites veri taban›na göre Türkiye’nin yay›n performans› haritas› incelendi¤inde ‹stanbul Üniversitesi’nin

TTT ﬁekil 11. Akademik dergilerin konu alanlar›na göre yay›m dili (%) da¤›l›m›.
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14.069 adet yay›n say›s› ile ilk s›rada yer almas›n›n bir sebebi
olarak gösterilebilir (ULAKB‹M, 2014).
Araﬂt›rma kapsam›ndaki dergilerin konu alanlar›na göre da¤›l›m› incelendi¤inde Sosyal ve Beﬂeri Bilimler alan›ndaki dergilerin %63’lük bir oranla ilk s›rada, Teknik Bilimler dergilerinin
%18’lik bir oranla ikinci s›rada, Sa¤l›k Bilimleri dergilerinin
%16’l›k bir oranla üçüncü s›rada, Fen Bilimleri dergilerinin ise
%2’lik bir oranla son s›rada yer ald›¤› görülmektedir. 1679 bilimsel/akademik derginin bilgileri derlenerek yap›lan bir araﬂt›rma sonucuna göre ise Türkiye’deki dergilerin %50.8’i (861 dergi) Sosyal Bilimler alanlar›nda yay›mlanmakta iken Sa¤l›k Bilimleri alan›nda %25.4 (430 dergi), Teknik Bilimler alan›nda %7.9
(154 dergi) ve Matematik ve Fen alanlar›nda %4.7 (79 dergi)
oranlar›nda dergi yay›nland›¤› bildirilmiﬂtir (Kozak, 2014).
Dergilerin yay›n dili say›lar› incelendi¤inde bir derginin en
fazla dört dilde yay›n yapt›¤› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu diller;
Türkçe, ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, Arapça, Rusça, ‹talyanca, Farsça’d›r. Yabanc› dillerde yay›nlanan dergiler için ‹ngilizce hariç di¤er tüm diller yaln›zca Sosyal ve Beﬂeri Bilimler konu alan› içerisinde yer almaktad›r. Ayr›ca Teknik, Fen ve Sa¤l›k Bilimleri konu alanlar›ndaki dil da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda ‹ngilizce ve Türkçe yay›n yapan dergi say›lar›n›n birbirlerine yak›n de¤erlerde olsa da Türkçe yay›n yapan dergi say›lar›n›n
dört konu alan›nda da önde oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
durum Türkiye’de akademik dergilerin uluslararas› özellik kazanma çabalar›n› gösterse de y›l da¤›l›mlar› incelendi¤inde ‹ngilizce yay›n yapan dergilerin say›s›nda bir art›ﬂ gözlemlenmemektedir. Bunun d›ﬂ›nda Web of Science’dan ald›¤› verilere
göre dünyan›n en önemli dergilerini at›f de¤erleri üzerinden
de¤erlendirerek sunan Journal Citiation Reports (JCR, 2016)
verilerine göre Türkiye’den 60, ‹ngiltere’den 1878, Hollanda’dan 653, Almanya’dan 518, Fransa’dan 165 dergi bu platformda yer almaktad›r (JRC, 2016). At›f say›s› dergilerin prestijini belirleyen önemli bir de¤er olarak kabul görmektedir ve
at›f say›s›n› artt›rman›n önemli bir ﬂekli; dergilerde baﬂta ‹ngilizce olmak üzere farkl› dillerde yay›n yap›lmas›d›r (SJR, 2017).
At›f say›s› ile ‹ngilizce makale say›s› aras›nda olumlu yönde bir
iliﬂki oldu¤u bilgisi dikkate al›nd›¤›nda baz› araﬂt›rma sonuçlar›nda Türkiye’nin yay›n say›s›n›n fazla (116.296) olmas›na karﬂ›n, yay›n baﬂ›na düﬂen at›f say›s›n›n az olmas›n›n (4.14) sebebi,
dergilerin ‹ngilizce yay›n yapmada yetersiz kal›ﬂ› olabilir. Çünkü ‹ngilizce yay›n yapmak okuyucu kitlesini do¤rudan artt›ran
bir unsurdur ve bu durum at›f say›s›n› da do¤rudan olmayan bir
ﬂekilde etkileyebilmektedir.
Otuz Avrupa ülkesi aras›nda yap›lm›ﬂ olan bir araﬂt›rmada
Türkiye, yay›n say›s›nda 11. s›rada yer al›rken; yay›n baﬂ›na düﬂen at›f say›s›nda sadece Romanya’y› (4.03) geride b›rakabilmiﬂtir (Al, 2012).
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Konu alanlar›na göre dil da¤›l›m› incelendi¤inde ise Türkçe (%81) ve ‹ngilizce (%80) yay›nlar aras›ndaki fark›n en az oldu¤u alan Teknik Bilimler alan› iken, fark›n en fazla oldu¤u
alan Türkçe (%95) ve ‹ngilizce (%62) olmak üzere Sosyal ve
Beﬂeri Bilimler alan›ndad›r. Teknik alanlarda ‹ngilizce yay›nlar›n Sosyal alanlara göre daha fazla olmas›n›n sebebi; YÖK’ün 1
Eylül 2000 tarihinde ç›kard›¤› Doçentlik S›nav Yönetmeli¤i ile
merkezi doçentlik s›navlar›nda Uluslararas› ve ‹ngilizce yay›nlara daha çok önem verilmesi ve özellikle t›p ve mühendislik gibi alanlarda da doçent olabilmenin asgari koﬂulu olarak bu ﬂart›n gözetilmeye baﬂlanmas›n›n bir sonucu olarak aç›klanabilir
(Ak ve Gülmez, 2006).
Ayr›ca geçmiﬂten günümüze dergilerin kuruluﬂ y›llar› incelendi¤inde dergi say›lar›nda düzenli bir art›ﬂ görülmesi, de¤iﬂen
doçentlik kriterlerinde yay›n performans›n›n önem kazanmas›
ile aç›klanabilir.
Araﬂt›rma kapsam›ndaki dergiler bas›m türlerine göre incelendi¤inde elektronik yay›n yapan ve hem elektronik hem de
yaz›l› yay›n yapan dergilerin say›s›nda zaman dilimlerine göre
gözle görülür bir art›ﬂ söz konusudur. Bu durum dünya genelinde teknolojinin ilerlemesi ve bilgiye ulaﬂma gücünün artmas›n›n bir sonucu olarak aç›klanabilir. Ayr›ca aç›k eriﬂim sistemlerinin araﬂt›rman›n etkisini artt›rd›¤› ve elektronik makalelere
%336 daha fazla at›f yap›ld›¤› (Lawrence, 2001 akt. Turan,
2008) bilgisi göz önüne al›nd›¤›nda bu durum Türkiye’deki
akademik yay›nc›l›¤›n geliﬂimi aç›s›ndan olumlu bir ilerleme
olarak görülebilir.
Sosyal ve Beﬂeri Bilimler alan› araﬂt›rma desenleri incelendi¤inde, nitel (%33) yay›nlar›n nicel (%15) yay›nlardan fazla
oldu¤u ve nitel ve nicel makalelerin dengeli olarak da¤›ld›¤›
dergilerin ise %43’lük bir paya sahip oldu¤u bulgular›ndan yola ç›karak Sosyal ve Beﬂeri Bilimlerde nitel desenlere yönelik
bir e¤ilimin gerçekleﬂti¤i söylenebilir. Bu durum Sosyal Bilimlerde son y›llarda nitel paradigmalara do¤ru bir geçiﬂin oldu¤u
yarg›s›n› destekler niteliktedir (Karataﬂ, 2015; Topkaya, 2006).
Akademik dergiler kalite ölçütleri aç›s›ndan incelendi¤inde,
araﬂt›rma kapsam›na al›nan dergilerin %64’ünün onun üzerinde hakemle çal›ﬂmas›, üniversite dergilerinin ço¤unun geniﬂ ölçüde temsilcili bir hakem kuruluna sahip oldu¤unu, bu durumun ise kalite ölçütleri aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde olumlu
bir durum oldu¤u görülmektedir (Zwemer, 1970). Ayr›ca makale say›s› üstünlü¤ü bir akademik dergiyi kaliteli k›lan di¤er
etkenlerden biridir (Zwemer, 1970). Araﬂt›rma kapsam›ndaki
dergilerin son y›ldaki say›lar›ndaki ortalama makale say›lar› 5
ve daha az olanlar›n 125 (%27.06), 6 ve 10 aras› olanlar›n 196
(%42.42), 11 ve 15 aras› olanlar›n 73 (%15.8), 15 ve 20 aras›
olanlar›n 35 (%7.58), 21 ve üstü say›da makale yay›nlayan›n ise
33 (%7.14) dergi oldu¤u bilgisi incelendi¤inde dergilerin bu
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aç›dan mozaik bir yap›da oldu¤u, ortalama makale say›lar›n›n
de¤iﬂkenlik gösterdi¤i söylenebilir. Üniversiteleraras› Kurul’a
göre kaliteli dergi ölçütlerinden biri akademik derginin y›lda en
az iki kez say›, di¤eri ise en az beﬂ y›ldan beri yay›mlan›yor olmas›d›r. Araﬂt›rma bulgular› incelendi¤inde 284 (%62) derginin 2011 ve öncesi dönemde yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂ olmas› dolay›s›yla araﬂt›rma kapsam›ndaki dergilerin ço¤unun bu konularda kalite ölçütlerini taﬂ›d›¤› söylenebilir. Dergilerin yay›nlanma s›kl›¤› incelendi¤inde 433 derginin y›lda en az iki kez yay›mlanmas› di¤er bir kalite ölçütünün de pek çok dergi taraf›ndan taﬂ›nd›¤›n›n göstergesidir.

Araﬂt›rmac›lara Öneriler
‹lgili alan yaz›n incelendi¤inde Türkiye’de akademik yay›nc›l›¤a dair çal›ﬂmalar›n say›ca az oldu¤u görülmektedir. Bu
konuda, Türkiye’de ulusal bilim ve araﬂt›rma performanslar›n›n saptanmas›na dair çal›ﬂmalar yap›labilir. Aç›k eriﬂime sahip dergileri; makale kalite ölçütleri, bilimsel yeterlilikleri, bir
tak›m niceliksel göstergelerle k›yaslamalar ve baﬂka de¤iﬂkenler aç›s›ndan inceleyen çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilebilir. Benzer
nitelikte bir çal›ﬂma kongre, konferans, sempozyum bildirileri, akademik içerikli kitaplar, bir tak›m teknik bilgi içeren raporlar ve yabanc› dergilerde yay›mlanan Türk menﬂeili makaleler için de ayr› ayr› gerçekleﬂtirilebilir. Ayr›ca, TÜB‹TAK
bünyesinde yap›lm›ﬂ olan süreli yay›n kurultaylar›n›n devam
ettirilmesi, geçmiﬂ y›llarda gerçekleﬂtirilmiﬂ olan yay›n kongrelerinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi ile birlikte bu kongrelerde de akademik yay›nc›l›¤›n tart›ﬂ›labilece¤i ortamlar›n
yarat›lmas› Türkiye’de akademik dergicili¤in geliﬂimine
önemli katk›lar sa¤layabilir.
Hakem denetimli olduklar›na dair beyanda bulunan dergilerin, hakem denetimli dergi olma k›staslar›n› ne ölçüde
sa¤lad›klar›na dair incelemeler gerçekleﬂtirilebilir. Tüm bu
araﬂt›rmalar ›ﬂ›¤›nda Türkiye’de bilimsel iletiﬂim, paylaﬂ›m ve
ilerlemelerin geliﬂmesine dair olumlu ve büyük ad›mlar at›labilir.
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