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Book Review: On Publishing Periodicals in Social Sciences–2006:
First National Meeting Papers. The papers being
presented at the First National Meeting of “Periodical
Publications in Social Sciences”, which took place in
2006 at the Scientific and Technical Research Council
of Turkey, were collected in this volume.
Sosyal bilimler alanında süreli yayıncılık konusunda ilk kez
gerçekleştirilen bir kurultayın bildirilerini bir araya toplayan yayın
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yayımlanmıştır. 2006 yılında
gerçekleştirilen toplantıda Kapanış Oturumu dışında 6 oturumda toplam
20 bildiri sunulmuştur. Alanının otorite sayılan kişileri tarafından
hazırlanan bildiriler şu oturum başlıkları altında sunulmuştur:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Türkiye’de sosyal bilimler ve süreli yayıncılık
Dergi editörlüğü ve hakemlik sistemi
Araştırma ve yayın etiği
Bilimsel makale ve yayın nitelikleri
Sosyal bilimler süreli yayınlarında bilim dili sorunu
Akademik yükseltmeler ve atamalar açısından süreli yayıncılık

Hemen her dönemde sosyal bilimlerin bilim niteliklerine ve
gelişme özelliklerine ilişkin yaklaşımlar çeşitli tartışmaların kaynağı
olabilmektedir. Ancak tartılmayacak olan nokta bilimin yayın ile
paylaşıldığı ve çoğaldığıdır. Gerek fen ve gerekse sosyal bilimler için,
bu, kabul edilir bir gerçek gibi görünmektedir. Süreli yayınlar bilimin
paylaşım ve gelişimini sağlamada özellikle güncellik nitelikleriyle önemli
işlevler üstlenirler.
Türkiye’de sosyal bilimler alanında hem bu toplantının
gerçekleştirilmiş olması hem de bunun bir yayın haline getirilmesi elbette
olumlu bir olaydır. Toplantı ve yayın ile ilgili bilgi yönetimi alanını
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ilgilendiren önemli durum ise bu toplantıda alanımızdan iki öğretim
üyesinin bildirileri ile katkı sağlamış olmalarıdır. Kurultaya Prof. Dr.
Yaşar Tonta “Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli
yayıncılık üzerine etkisi”, Doç. Dr. Doğan Atılgan ise “Türkiye’de açık
arşiv çalışmaları ve Ankara Üniversitesi örneği” başlıklı çalışmaları ile
katılmışlardır.
Yapıt, sosyal bilimler, yayıncılık ve süreli yayınlar ile ilgilenen
meslektaşların ilgisini çekecek bir yayın olarak önerilebilir.
Bülent YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi
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