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BÖLÜM I

ÇALIŞTAYLARDA ÖNE ÇIKAN BULGULAR
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Akademik Yayıncılıkta Nitelik
Çalıştayın ana temalarından biri olan akademik
yayıncılıkta nitelik konusunda ilk olarak; Türkiye’de
akademik yayıncılığın geniş bir tartışma alanı
bulmasının, YÖK tarafından hakemli dergilerde yayın
yapmış olmanın akademik yükseltme kriteri arasına
alınmasıyla başladığı belirtilmiştir. Bu durum hem
yayıncılıkta hem de akademide olumlu ve olumsuz
sonuçları aynı anda ortaya çıkarmıştır. Daha çok
okuyucu ve araştırmacıya ulaşan iyi dergilerde yayın
yapmak isteyen akademisyenler arasındaki rekabet
çıtayı oldukça yükseltmiş olsa da bu rekabetin zaman
içerisinde nitelik artırıcı bir etken olmaktan ziyade,
niteliğin önünde bir engel teşkil ettiği görüşü ortaya
konmuştur. Genel olarak bakıldığında ise akademik
yayınların niteliğine ilişkin sorunlar üç ana eksende
değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki akademisyenlerin
bilimsel yayın yapma kültürü,
ikincisi akademik
yükseltme sistemi ve kriterlerinin yetersizliği, üçüncüsü
ise akademisyenlerin akademik disiplin ve iş ahlakına
ilişkin sorunlardır.
Bilimsel araştırma yapmanın iki temel amacı, bilimsel
iletişimi sağlamak ve toplumsal sorumluluk olarak
vurgulanırken, Türkiye’deki bilim insanlarının bu iki
amacı taşımadığı ve bu bağlamda Türkiye’de bilimsel
araştırma kültürünün benimsenmediği ortaya konmuştur.
Bunun en basit örneği olarak, nitelikten ve bilimsel
değer üretiminden uzak olmasına rağmen sayıca artış
gösteren akademik yayınlar gösterilmiştir. Akademik
yayıncılığın böyle bir yaklaşım üzerinden yürütülmesi
genel anlamda bir bilgi birikiminin oluşmasına katkı
sunsa da, bilimsel bir kavrayış geliştirmek, alanı ya da
mevcut uygulamaları ileri taşımak veya katma değer
üretmek noktasında kısıtlar görülmektedir. Diğer bir
deyişle mevcut bilimsel araştırmalar bir meselenin
çözümü veya bir kavrayışın geliştirilmesine yönelik
sistematik bir çaba sergilememektedir.
Bahsi geçen yaklaşım sınırlılığına koşut, akademik
yayıncılıkta gözlemlenen nitelik düşüşünün altında
yatan sebeplerden ilki; yazarların akademik yükselme
basamaklarında hızla ilerleyebilmeleri için, yayınlarını
da en kolay ve en hızlı olacak şekilde tasarlamaları
ve yayımlamak istemeleri olarak dile getirilmiştir.
Bu nedenle ortaya konan yayınlarda seçilen konu,
konunun ele alınış biçimi, yayının içeriği, kapsamı,
alana katkısı ve bilimsel değeri açısından yetersiz
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kaldığı yönünde eleştirilmiştir. Bunun birincil
göstergesi ise akademisyenler için en hızlı ve kolay
ulaşabilir olan üniversite öğrencilerini örneklem seçen
araştırmaların yoğunluğu, kolay ölçeklerle toplanan
verilerin basit analizlerle sunulması olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu sorunun bilim insanlarının mesleki
tutumları ve iş ahlaklarıyla doğrudan bağlantılı olduğu
söylenebilmektedir.
Akademik yükseltilmelerde yayın sayısının bir öncelik
hâline geldiği, akademik yayınların kalitesi kadar
akademisyenlerin ders anlatma ya da yeni araştırmacı
yetiştirme
performanslarının
ikincilleştirildiği
belirtilmiştir. Özellikle 2015 yılında uygulanacak olan
akademik teşvik politikası ile öğretim elemanlarının
temel görevlerinden biri olan öğretim sürecinin daha da
geri plana atılacağı düşünülmektedir. Türkiye’deki yayın
sayısındaki artışa bakmak yerine akademisyenlerin hem
bir öğretici hem de bilim insanı olarak patent, yenilikçi
ürün, topluma sağlanan fayda gibi çeşitli değişkenler
üzerinden değerlendirilmesinin daha bütüncül bir kriter
seti oluşturulmasıyla sağlanabileceği vurgulanmıştır.
Bu öneriler arasında, kişinin yayınlarının kendi
öğrencileri ile mi yaptığı, ortak yayın yapılan kişilerin
kimler olduğu gibi kriterlere yer verilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Buna ilaven mevcut kriterlerin ulusal
ya da uluslararası kongreler gibi organizasyonların
akademik yükseltmedeki puanı düşük olduğundan
genç akademisyenlerin benzeri organizasyonlara verdiği
değerin azaldığı ve katılmayı tercih etmedikleri ifade
edilmiştir.
Akademik yükselmenin itici güç olduğu bu durumda,
üniversitede alınan kadronun süresiz olarak devam
ettirilmesi nitelik meselesini derinleştirmekte, sistemin
işleyişine dair soru işaretleri oluşturmaktadır.
Açılan yeni üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim
elemanlarının, sadece ihtiyaç olduğu için liyakate
bakılmadan atanması ve yükseltilmesi eleştirilen diğer
bir konudur. Sayısal ihtiyacın değil, niteliksel ihtiyacın
önünün açılması gerekliliği vurgulanmıştır. Yeni
kurulan üniversitelerin gelişmesi için ortaya konulan
önerilerden biri, gelişmiş üniversitelerdeki deneyimli
hocaların yeni açılmış üniversitelere yönlendirilmesi ve
akademisyenlerin gelişmelerine yardımcı olmalarıdır.
Bunun yanı sıra yeni açılmış üniversitelerdeki
akademisyenlerin yurt dışına gönderilerek eğitim
almaları gibi yurt içindeki gelişmiş üniversitelerdeki
akademisyenlerle ortak çalışma yürütebilecekleri
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platformların oluşturulması önerilmiştir. Bu kapsamda
ODTÜ’nün uygulamakta olduğu DOSAP programının
avantajları ve yaygınlaştırmaya uygun bir potansiyel
taşıdığı vurgulanmıştır. Üniversitelerde uygulanan
içbesleme (inbreeding) yöntemi de üniversitenin
bilimsel bilgi üretiminde kısırlaşmaya yol açtığı için
eleştirilmiştir. Ancak içbeslemeyi engellemek amacıyla
atılan adımların, alanında iyi olan kişilere yönelik bir
engelleme olmaması gerektiği de belirtilmiştir. Bunun
için daimî kadro uygulaması gibi yöntemler için,
doktora sonrasında başka kurum ya da kuruluşlarda kısa
süreli de olsa çalışma zorunluluğunun getirilebileceği
düşünülmüştür.
Araştırma ve öğretim üniversiteleri olmak üzere iki tür
üniversite yapısının kurulması önerilmektedir. Böylece
kişilerin değerlendirilme kriterlerinin bu üniversitelerden
beklenen performansa odaklanabileceği belirtilmiştir.
Bu yöntemin, akademisyenlerden beklenen çoklu
rollerin sağladığı dezavantajın da ortadan kalkmasına
aracılık edeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda
getirilen diğer bir öneri de aynı bölümdeki öğretim
elemanlarının araştırmacı ve eğitim veren akademisyen
olarak ayrılmasıdır.
YÖK tarafından uygulanan profesör, doçent ve yardımcı
doçent kadrolarında uygulanan piramit modeli
bu bağlamda eleştirilen konulardan biridir. Buna
getirilen öneri, bölümlerdeki kadronun öğretim üyesi
ile sınırlanması ve kişilerin önünün açık tutulmasına
yöneliktir. Böylece kişilerin kadrolar özelinde değil,
nitelikleri bazında ilerlemelerinin önünün açılacağı
belirtilmiştir.
Bu bağlamda akademik yükseltmelerin adalet sorunu
ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekilmiştir. İlk
olarak üst bir bilim anlayışından, bilimsel bilgi üretim
kültüründen yoksun şekilde yürütülen çalışmalar ile
nitelik bakımından yeterli, katma değeri ve bilimsel
değeri daha yüksek olan çalışmaların yükseltmelerde
aynı puanla değerlendirildiği vurgulanmaktadır.
Akademik yayıncılıkta etki ölçümü konusunda
birtakım sıkıntılar bulunmaktadır. Bu konuda alternatif
çözümler geliştirilmiş olsa da şu anda hakemlikte akran
değerlendirmesinden daha iyi bir yolun bulunmadığına
yönelik görüşler çoğunluktadır.

İkinci olarak ise kriterler bazında bir adaletsizliğin
yaşandığı ifade edilmektedir.
Bu doğrultuda
üniversitelerin yükseltilme kriterleri arasında var olan
farklılıklara dikkat çekilmiştir. Kriterlerin çeşidi, sayısı
ve tabi oldukları puanlar, adil bir sürecin işlemediğini
ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca geçmişte haksız yere
bir unvan ya da kadro almış kişilerin, sistemden
ayrıştırılmasına
yönelik
öneriler
geliştirilmiştir.
Böylece rekabet ortamının sadece liyakat üzerinden
işletilebileceği vurgulanmıştır. Böyle bir sistem için
geçmişe yönelik bir hesap verebilirlik mekanizmasının
işletilmesi ihtiyacı ortaya konmuştur.
Niteliğe ilişkin tartışma kapsamında Türkiye’de
geçtiğimiz yıllarda yayın sayısında sağlanan artışın,
araştırmacı sayısındaki artıştan kaynaklanabileceği
öne sürülmüştür. Bu doğrultuda, araştırma sayısındaki
artışın sadece YÖK’ün koymuş olduğu kriterlere bağlı
olmayabileceği, dolayısıyla bu kriterin benimsenmesinin
olumlu gösterilmesinin de doğru olmayacağı ifade
edilmiştir. 1990’lı yıllarda akademik yükseltilme için
konulan kriterlerdeki amaç, akademisyenleri yayın
yapmaya teşvik ettiğinden olumlu karşılanmıştır. Ancak
bu kriter, liyakat temelli ilerlemeyen kişilerin önünü
kesmek amacını yerine getirememiştir. Unutulmamalıdır
ki akademik yükseltme kriterleri de akademisyenleri
belirli
bir
amaca
odaklamaktadır.
Akademik
yükseltmelerde belirli bir puanın yakalanmasına
gerekliliği olduğundan, akademik hedefler o puana
erişmek ile sınırlanmaktadır. Bu durum ise nitelikle ilgili
problemin varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla
YÖK’ün bu kriteri koymasının bir ön kabul olarak
alınmasındansa akademik yükseltme kriterlerinin
ve bu kriterlerin yeterli, somut ve ölçümlenebilir
göstergelerinin tanımlanarak yeniden belirlenmesinin
daha makul bir zemin yaratacağı düşünülmektedir.
Akademik yayıncılıkla ilgili kriterlerin; alandaki dergi
sayısı, bir yayının hazırlanması için gereken maddi
ve manevi enerji gibi faktörlerin bir arada ele alınarak
düzenlenebileceği ya da SCI ve SSCI indeksli dergilere
ilişkin kriterlerin gözden geçirilmesi öneriler arasında
yer almıştır.
Üniversitelerin akademik yükseltme kriterlerinde
uluslararası indekslerce taranan dergilerde yapılan
yayınların daha yüksek puanlı olması nedeniyle,
akademik yükseltme dönemi yaklaşan kişiler bu
dergileri öncelikli olarak tercih etmektedir. Bunun
sonucunda ise dergilerde yığılmalar meydana
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gelmektedir. Alan bazında bakıldığında, Türkiye’de
uluslararası indekslerce taranan dergi sayısının kısıtlı
olduğu, bu nedenle kişilerin yurt dışındaki dergilere
yöneldiği gözlenmektedir. Ancak her ne kadar alan
spesifik de olsalar, uluslararası indekslerce taranmayan
dergiler başvuru alamamaktadır. Bu durum, Türkiye’nin
ihtiyaçları, sorunları ve meselelerine ilişkin bilgi ve
gelişmelere yönelik Türkiye’deki araştırmacıların
birikim oluşturmalarına engel teşkil etmesi nedeniyle
eleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan önerilerden
biri, akademik yükseltmelerde yurt içindeki yayınlara
daha fazla puan verilmesidir. Diğer taraftan; akademik
yükseltmeler için yurt dışındaki dergilerin tercih
edildiği fakat bu dergilerin çoğunun Avrupa’daki
ana dergilerin Uzak Doğu ya da Orta Doğu’da açtığı
uzantılar olduğu hatırlatılmıştır. Bu da akademik
yükseltmelerde puanlama sisteminin yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğini gösteren bir diğer sorun alanı
olarak değerlendirilmiştir.

girişilen yol ve yöntemde, yani bilimsel bilgi üretiminde
ve raporlaştırma safhalarında sorunları olduğunu
göstermektedir. Bu noktada pek çok bilim insanının
akademik disiplinine yönelik kuşkular dile getirilmiştir.
Uygulamada ise akademisyenlerin, hakem ve editör
kontrolünden geçeceği gerekçesiyle çalışmalarının
yeteri kadar özen ve çaba göstermeden değerlendirme
sürecini başlatmaları eleştirilmiştir. Bu konudaki iyi
örneklerden biri olan, bir makalenin ancak 4. ya da 5.
taslak versiyondan sonra yayımlanmak üzere dergilere
gönderilmesi uygulaması hatırlatılmıştır.

Akademik yükseltmelere yönelik olarak yapılan diğer
bir eleştiri de değerlendirmeyi yapan kişilerin niteliğine
ilişkindir. Bu duruma verilen örneklerden ilki akademik
yükseltme jürilerinde doçent olmak isteyen kişiler
için konan kriterlerin, doçentlik jürisindeki kişiler
tarafından sağlanamıyor oluşudur. Bu nedenle liyakat
ve adalet ilkelerinin gerçek anlamıyla tesis edilmesi
için tekrar sorgulanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca
bu jürilerde çıkar çatışması olduğuna ve sürecin etik
sorunlar barındırdığına dikkat çekilmiştir. Akademik
yükseltmelerde doçentlik jürisinde yer alacak diğer
akademisyenlerin bu süreci bir yük olarak görme,
doçentlik dosyalarına yeterince zaman ayırmama ve
geri bildirimde bulunmama eğilimleri tartışılmıştır.
Yayımlanan makale sayısı ve diğer kriterlilerin
karşılanması ile zaman harcamadan değerlendirme
yapılarak jürilerin karara vardığı belirtilmiştir. Burada
objektif bir değerlendirme sisteminden bahsedilememiş,
dolayısıyla yeni bir formüle ihtiyaç duyulduğu
belirtilmiştir. Karşıt görüşler gelse de bir diğer öneri
kapsamlı bir alan sınavının yapılması olmuştur.

Değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunların
odağında hakem ve editörlerin görev ve sorumlulukları
ile sürecin sistematiği yer almaktadır. Bu bölümde
öncelikle hakemliğin yayıncılığın sunduğu ana
görevlerden biri olarak teşvik edilmesi ve bu katkının
karşılıksız bırakılmaması ön plana alınmıştır. Çünkü
gönüllülük esasına dayalı olarak icra edildiğinde
hakemlerin işe yeterince önem vermedikleri, işin
gerektirdiği görev ve sorumluluğu yerine getirmedikleri
eleştirilmiştir. Buradaki temel eleştiri hakemlerin
uluslararası standartta hakemlik yapmıyor olmalarıdır.
Bunun sonucunda ise uygulamada makaleyi sıfırdan
incelemek, dil ve kaynakça kontrollerini yapmak gibi
zaman alıcı ve hakemlerin görev ve sorumlulukları
arasında yer alan işlerin editörler tarafından üstlenilmek
zorunda kalındığına dikkat çekilmiştir. Meselenin özüne
bir çözüm olmasa da ticari dergilerde olduğu gibi, dil ve
kaynakça kontrolü için Hindistan gibi ülkelerden hizmet
satın alınabileceği ifade edilmiştir.

Nitelik sorununun üçüncü boyutu, akademik disipline ve
iş ahlakına sahip olmakla yakından ilişkilidir. Bu konuda
yaşanan sorunlar gönderilen çalışmaların kavramsal
hatalar barındırması kadar akademik yayın üslubu ve
özellikleriyle ilgili birçok eksik ve hata içermesi şeklinde
tespit edilmiştir. Yukarıda ifade edilmiş olduğu üzere
yazarların hem problemi belirlemede, çözümlemek için
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Katılımcıların akademisyenlerin iş ahlakı sorunsalına
ilişkin görüşleri bir sonraki başlıkta yayın süreci ile
bütünleşik olarak ele alınmıştır.

Değerlendirme Sürecinde
Yaşanan Sorunlar

Hakemlerin üstlenmesi gereken bu görev ve
sorumlulukların editörlere bırakılması, editörlerin
derginin ve yayınların kalitesini geliştirme amacıyla
oynadığı rolün azalması anlamına geldiği ifade
edilmiştir. Editörlüğün genel anlamda yayınlar
açısından tamamlayıcı ve nitelik artıcı bir payı olduğuna
vurgu yapılırken editörlerin bu kadar fazla zaman ve
emek harcamalarına karşın çabalarının gönüllülük
esasına dayanmasının editörlerin ortaya koyduğu katma
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değerin anlaşılmamasına neden olduğu iddia edilmiştir.
Diğer taraftan gönüllülük esasına dayalı çalışma
şekli nedeniyle editörlerin de nitelikten ödün verdiği
durumların olduğuna dikkat çekilmiş; az zamanda en az
yatırımla işi tamamlamak prensibinin editörler arasında
da hâkim olduğu vurgulanmıştır. Bu durum akademik
disiplin ve iş ahlakı hakkındaki soru işaretlerini tekrar
ön plana çıkarmaktadır.
Görev ve sorumluluk kapsamının yanı sıra iyi ve
nitelikli yayıncılığın önündeki bir diğer engelin de alan
editörlerinin ve hakemlerin çalışma, değerlendirme
süreçlerinin standardize edilememiş olmasından
kaynaklandığı öne sürülerek tartışılmıştır. Hakemlerin
niteliklerinin örtüşmesi, hakemlik sürecinin nasıl
işletileceği, bir makalenin nasıl değerlendirilip
geliştirileceği gibi role esas konularda asgari ölçütlerin
belirlenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Ancak
uygulamaya bakıldığında farklı tarzda değerlendirme
süreçlerinin işletildiği hatırlatılmıştır. Örneğin bir dergi
bir makalenin değerlendirmesinde evet/hayır şeklinde
yanıtlanabilecek 5-6 soru ile süreci tamamlarken
başka bir dergi uzun bir düzeltme raporu oluşturup
yazarın düzeltmeleri tamamlamasında yönlendirici
ve yol gösterici bir rol üstlenmektedir. Bu noktada
yön gösterici kitapçıkların ya da standart hakem
raporlarının hazırlanması ile hakemlik sürecine
yönelik geliştirici eğitimlerin yapılmasının çözüm
teşkil edebileceği konuşulmuştur. Ancak mevcut
hakemlik formları dâhil olmak üzere, kısa ve geliştirici
olmayan hakemlik süreçleri eleştirilmiştir. Süreçlerin
de benzer şekilde standardize edilmesi ile makalenin
dergiye gönderilmesinden yayımlanmasına kadar olan
basamakların kabul edilebilir zaman dilimleri içerisinde
tamamlanmasının kalite üzerinde olumlu sonuçlar
doğurabileceğine işaret edilmiştir.
Hakemlik süreçleri ile ilgili standartlar şu anda net
olarak ortaya konmasa da uygulamada editörlerin
hakemlerin çalışma biçimlerine dair gözlemlerine
dayalı olarak hangi hakemle nasıl çalışacaklarına dair
öngörülerle hareket ettikleri ortaya konmuştur. Böylece
zaman içerisinde editörün süzgecinden geçerek hangi
hakemlerin görüşünün daha itibarlı olduğu ve hangi
hakemlerin daha güvenilir olduğuna dair bir tablonun
oluştuğu ifade edilmiştir.

Hakem ve editörlerin değerlendirme sürecindeki
etkisi ve katkısının niteliğinin yanı sıra bir makalenin
yayımlanmaya değer olup olmamasına dair kararın
kaç hakemin oy birliğine varmasıyla alınabileceğine
dair sorulara yanıt aranmıştır. Katılımcılar bu konuda
net bir cevap veremezken duruma göre fazla hakem
değerlendirmesinin talep edildiği ya da 6-8 hakem
görüşü alınarak nihai karara bağlandığı durumların da
olduğu ifade edilmiştir. Yurt dışındaki uygulamalarla
kıyaslama yapıldığında editörlerin bu noktada
inisiyatif alabilmesinin önemi vurgulanmıştır. Örneğin
editörler yazarlara bazı hakemlerin dönütlerini dikkate
almamasını önerebilmekte, hakemin dönütlerine ek
düzeltmeler gönderebilmekte, güvenmediği hakemin
değerlendirmelerini göz önünde bulundurmadığını
ifade edebilmektedir. Bu nedenle editörlerin sürecin
daha teknik iş ve işleyişi ile ilgilenmek yerine derginin
ve çalışmaların niteliğini geliştirilme sorumluluğuna
odaklanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu noktada
yazar editör iş birliğinin de önemli olduğu ifade
edilmiştir. Çalışmayı yürüten kişi, kendi çalışmasını
en iyi değerlendirebilecek kişi olduğu düşüncesinden
hareketle, yazarların editörlere makaleyi inceleyecek
ve değerlendirecek hakemlerin ne tür vasıflar
taşımaları gerektiğine dair ipuçları verebilmesinin hem
çalışmanın öneminin anlaşılması hem de nitelikli bir
geri dönüt alınabilmesi bakımından değerli olduğu
savunulmaktadır.
Ancak editörlerin derginin ve yayınların niteliğini
yüksek tutmak amacıyla dikkatli bir ön eleme sürecini
işletmeleri gerekliliğine de değinilmiştir. Verilen bir
örnekte, editör olarak görev yapan bir akademisyen
sene de kendisine 600 makale geldiğini ve bunların
%40’ını editör masasında elediğini ifade etmiştir. Genel
olarak hem yayına kabul edilebilir çalışmaların gözden
kaçmasını engellemek hem de yayına kabul edilemeyecek
olan çalışmalarla hakemlere aşırı bir yük verilmeyeceği
belirtilmiştir. Böylesi bir uygulama ile editör ve
hakemler tarafından dergi için harcanan zamanın
kalitesi artacağından, derginin de kalitesinin artacağı
düşünülmektedir. Diğer bir deyişle en genel anlamda
dergideki ret oranı ile derginin kalitesi arasında genellikle
bir paralellik gözlenmektedir. Bu nedenle hakemlere
çalışmalar iletilmeden editörler tarafından ön elemelerin
yapılması, birçok derginin uyguladığı bir yöntemdir. Bu
yöntemin, dergilerdeki iş yükünü azalttığı ve enerjinin
niteliğin artırılmasına yönetildiği düşünülmektedir.
Diğer taraftan bazı dergilere yapılan başvuru sayısının
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yüksek olmasına karşın editör sayısındaki düşüklüğün,
yapılan başvuruların nitelik açısından ayrıştırılmasında
güçlükler yaşanmasına neden olduğu ifade edilmiştir.
Niteliğin dergi üzerindeki etkisinin, özellikle yazarların
tutumlarında değişime neden olduğu belirtilmiştir. Bu
görüşe göre bir derginin kalitesi arttığında, yazarlar
kendi çalışmalarının kalitesini dergi kalitesinden düşük
bulursa çalışmasını o dergiye göndermemektedir.
Bir çalışmanın sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için
getirilen önerilerden biri ortak hakem havuzlarının
oluşturulması olmuştur. Yapılan bu tartışmada farklı
boyutlarda problemlerin ortaya çıkması nedeniyle bu
uygulamanın hayata geçirilemeyeceği ifade edilmiştir.
Bu problemler arasında dergilerin hakemlerini başka
dergilerle paylaşmak istememesi, hak, yükümlülük
ve iş bölümü açısından yaşanabilecek olası sorunlar,
hakemlerin aynı anda farklı dergilere hizmet vermek
istememesi bulunmaktadır. Bu öneri, bilimsel
iletişim tarihinde yaşanan merkezîleşme çabalarının
başarısızlıkla sonuçlandığı örneği ile değerlendirilerek
de eleştirilmiştir. Benzeri merkeziyetçi yapılanmaların
akademik yayıncılık gibi pratiklik gerektiren bir alanda
sınırlılık üretme potansiyeli yüksek olduğu için de bu
uygulama önerisi eleştirilmiştir.
Hakemlerin ve editörlerin akademi ve yayıncılıkta
değer üretmesi ve nitelik artırması için sunulan çözüm
önerileri arasında ödüllendirme mekanizmalarının
oluşturulmasına yer verilmiştir. Etik ihlallerinin
temelinde kişilere verilen teşviklere kolay yoldan
ulaşma çabasının yattığı, bunun önüne geçmek için de
ödül sistemlerinin ceza sistemleri ile dengelenmesine
ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Ayrıca daha önce
yapılan kitap hediye edilmesi, dergide görev alan
hakemlerin isimlerinin paylaşılması gibi çeşitli teşvik
edici ve ödüllendirici mekanizmaların uygulandığı ama
istenen düzeyde bir etki artışının ortaya çıkmadığı da
hatırlatılmıştır.
Buna ek olarak büyük bir çoğunluk, daha etkin bir
çözüm olabileceği gerekçesi ile hakemlik ve editörlük
yapmayı da akademik yükseltmelerde kriter olarak
önermiştir. Ortaya konan bu görüşe göre, akademik
yükseltme kriteri olması durumunda hem hakemlik
sürecinin iyileştirileceği ve niteliğinin artırılacağı
hem de dergi hakemliğinin özendirilerek bilimsel
gelişme adına avantaj oluşturulacağı ifade edilmiştir.
Diğer bir deyişle hakemlik yapmanın özendirilmesi
gereken bir görev olduğu ve bu görevin kişiler için bir
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avantaja dönüştürülmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir.
Lakin akademik yükseltme kriteri olarak yayın yapma
zorunluluğu nasıl niteliği artırmadıysa hakem ya da
editörlük rolünün bir kriter olmasıyla sürecin nitelik
kazanmayacağı da belirtilen görüşler arasındadır.
Editörler genel olarak hakemlere incelemeleri
için gönderdikleri makalelerin %30’undan dönüş
alamadıklarını ifade ederken maddi bir karşılığın
olmasına isteksizliği gidereceği gerekçesiyle önem
atfettiklerini ifade etmiştir. Ancak editörlüğün hem
akademik yükseltme kriteri olarak sayılması hem de
maddi bir karşılığının bulunması, bu çözümlerin bir
nitelik sorunu olarak tekrar karşımıza çıkabileceğini
hatırlatmaktadır. Niteliğe yönelik tartışmalarda,
hakem ve editörlere tatmin edici maddi bir karşılığın
verilmesi kadar, hakemliğin bilimsel katkı sağlama
amacı nedeniyle gönüllülük esasına dayalı olarak devam
etmesini savunan taraflar da olmuştur. Buradaki iş ahlakı
ile ilgili sorunlarla ilgili olarak; pek çok hakemin aşırı
bir iş yükü altına girerek beklenen düzeyde inceleme
ve değerlendirme yapamayacağı, istenen niteliğin
üretilemeyeceği düşünülmektedir. İş ahlakındaki
sorunların bir diğer örneği ise doçent ve profesörlere
oranla yardımcı doçentlerin makaleye dönüş oranlarının
daha yüksek olduğudur. Burada kişilerin bilim için
çalışma motivasyonlarını ve hedefledikleri kıdeme
ulaşınca daha büyük bir amaca hizmet etme anlayışlarını
yitirdikleri, bilim ve bilgi üretimi ile bireysel çıkarlar
doğrultusunda bir ilişki geliştirmekte oldukları ifade
edilmiştir.
Benzer etik problemler aynı zamanda editör, hakem
ve yazar üçgeni içerisindeki çıkar çatışmaları olarak
vurgulanmıştır. Örneğin hakemlerin, yazarların
kariyer basamaklarındaki durumlarını ve editör-yazar
ilişkilerini dikkate alarak karar verebildikleri ifade
edilmiştir. Ayrıca yayın sürecinde editör, hakem ve yazar
arasında kıdem hiyerarşisi nedeniyle de çatışmaların
yaşandığı ortaya konmuştur. Buna örnek olarak
editörlerin kendinden kıdem olarak üst konumdaki
akademisyenlerin baskısı altında kaldığı, gizli veya açık
tehditlerin ortaya çıkabildiği ifade edilmiştir.
Çıkar çatışmalarının bir bölümü ise piyasadaki
aktörlerin, yani alandaki yazar ve hakemlerin kimler
olduğunun belirli olması nedeniyle, kör hakemlik
uygulamasının fiili bir karşılığının olmadığı yönündedir.
Bu nedenle dergilerin uluslararası çapta, yurt dışı ile
daha etkileşimli olması, en azından bölge dergisi olma

“Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler Çalıştayı” Raporu
yönünde kendini geliştirmeye odaklanması gerektiği
ifade dilmiştir. Bu sayede dergilerin, bilgiyi ve kaliteli
yayınların görünürlüğünü artırma ve üçüncü taraflara
ulaştırma misyonunu yerine getireceği, yayınları ise
olmaları gereken noktaya taşıyacağı vurgulanmıştır.
Yayın sürecinin taraflar arasında bir güç ilişkisine
dönmesi nedeniyle, editörlerin ahlaki yükümlülüklerin
farkında olması ve kararlarını etik kodlar doğrultusunda
alması gerekliliği tartışmanın bir diğer boyutu olarak
ele alınmıştır. Türkiye’deki dergilerin pek çoğunun bu
kodlara sahip olmaması ya da bu kodları uygulamaya
yansıtamamaları nedeniyle güvensizliğe neden olduğu
ifade edilmiş, sürecin ve değerlendirmenin niteliği,
objektifliği ve tarafsızlığına dair soru işaretlerinin
var olması eleştirilmiştir. Bu noktada sürecin tüm
aşamalarında şeffaflık sağlanmasının güven ortamının
oluşmasında önemli bir rol oynayabileceği ön plana
çıkartılmıştır.
Diğer yandan dergi, editör ve hakemlerin sağlaması
beklenen güvenin, yazarlar tarafından bozulduğu
durumların oldukça sık yaşandığı ortaya konmuştur.
Bunun en çok gözlendiği durumlar olarak yazarların
intihal ve çalıntı makaleler göndermesi olarak ifade
edilmiştir. Bu doğrultuda yürütülen bir araştırmaya göre,
akademisyenlerin bu ihlalin yaygınlığına inandıkları
ancak kendilerinin yaptığını asla kabul etmedikleri
bulgulanmıştır. Yazarların bir kısmında ise akademik
yükseltmeler nedeniyle birçok hileye başvurduğu ifade
edilmiştir. Örneğin akademik yükseltmeden önce yayın
yapabilmek için çalıntı bir makale hazırlayıp kabul
mektubu alarak dosyasında bu makaleyi kullanıp
sonrasında makaleyi yayımlanmadan dergiden çeken
birçok akademisyenin olduğu, katılımcıların üzerinde
oy birliğine vardığı bir durum olmuştur. Benzeri
hilelerin sayısının çoğalması nedeniyle DOI numarasının
kullanılması ya da makalelerin yayımlanmadan dosyaya
konmaması kuralı getirilmiştir. Ancak DOI numarasının
çeşitli yollarla üretilmesiyle hâlâ hile yapılabilir bir hâlde
olması ve akademisyenler tarafından durumun suistimal
edildiği sık rastlanan bir durum olarak kaydedilmiştir.
Editörlerin ve derginin belirli kodlar içerisinde devam
ettirilebilmesi için özellikle editörlerin bir sözleşme
ile derginin başarısı ve ahlaki ilkelere bağlılığının
belirtilmesinin önemli katkı sağlayabileceği ifade
edilmiştir. Akademik yükseltmelerde yayınların önemli
bir rol oynaması aynı zamandan editör, hakem ve dergiye
tanınmış bir güç olarak görülmesi ve pratikteki işleyişin

güç ilişkileri üzerinden cereyan etmesi sebebiyle,
editörlük ve hakemliğin cazip hâle getirilmesi kadar yeni
bir anlayışla yeniden inşa edilmesi meselesi de gündeme
getirilmiştir. Bu noktada kültürel yapıda bir değişim
yaratılmasının temelde var olan etik ihlallerinin ortadan
kalkması için en öncelikli süreç olduğu vurgulanmıştır.

Yayıncılıkta Yaşanan
Sorunlar
Çalıştayda yayıncılık sürecinde yaşanan problemlerden
ilki, inceleme ve değerlendirme sürecinin temelini
oluşturan kör hakemlik sistemi olarak belirtilmiştir.
Mevcut durum içerisinde kör hakemlik sisteminin
mümkün olan en iyi ve güvenilir sistem olduğu
düşünülmesine rağmen aslında birçok sorunu da
beraberinde getirdiği öne sürülmüştür. Öncelikle
yayımlanmak üzere dergilere iletilen makalelerin
editör tarafından hakemlere yönlendiriliyor olmasına
yönelik sorunlara işaret edilmiştir. Derginin niteliğini ve
kalitesini göz önünde bulunduran editörlerin, derginin
etki faktörünü düşünerek bir yayının hakemlere
gönderilir olup olmadığına karar vermesi gerekliliğinin
editörün dergi ile olan ilişkisi sebebiyle bir çıkar çatışması
ortaya çıkardığı ifade edilmiştir. Ancak bu sorunun
tartışılma kapsamına değinmeden önce, bu ifadenin
altındaki varsayımların incelenmesi önemli ipuçları
açığa çıkaracaktır. İlk olarak daha önceki tartışmalarda
editörlerin hem kültürel hem de sistemden kaynaklı
olarak derginin niteliği ile yeterince ilgilenmediği iddia
edilse de meseleye yayıncı tarafından bakıldığında, yani
editörün bireysel çıkarları ve etik olmayan davranışları
dışarıda bırakıldığında, derginin bir temsilcisi olarak
nitelik odaklı olduğu varsayımı bulunmaktadır. Bu
ikilik, akademik yayıncılık süreçlerinin farklı boyutlarda
farklı dinamiklerle işlediğinin açık bir göstergesi olarak
değerlendirilmelidir.
Editörlerin bahsi geçen kapsamda yaşadığı çıkar
çatışmaları, ticari dergiler açısından da geçerlidir.
Bu bağlamda pazarda kalmak önemli olduğundan
satışlarını düşürecek içeriklerin dergide yer almaması
belirleyici bir kıstas olarak değerlendirilmektedir.
Ön plana çıkan dergilerin içerik madenciliği (content
mining) anlayışına dayalı bir süreç işletmesi ve bu
süreçte içeriklerin gerekli olduğu takdirde kategorize
edilebilecek bir ekip tarafından desteklenmesi
gerekliliği ortaya konmuştur. Ayrıca bilimsel gelişme,
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özgünlük, katma değer ve etki faktörü gibi etmenler
üzerinden yapılacak olan seçimlerin tarafsız yapılmasını
sağlayacak, insani faktörler nedeniyle, süreçte çıkar
çatışması oluşturmayacak bir sistematiğin oluşturulması
önerilmiştir.
Yayıncılık kapsamında yer alan içerik meselesi ile ilgili
bir diğer sorun, akademik çalışmalara ilişkin kalıplar
bazında tartışılmıştır. Yaygın kanı; bir araştırmada veri
toplama araçları kullanılması, istatistiklerle uğraşılması
ve analizlere yer verilmesi yönündedir. Ancak bu
tür, teknik olmaktan uzak, felsefi makalelerin değerli
olabileceği, mevcut paradigmayı sarsan ya da mevcut
paradigmaya meydan okuyan önermeleriyle bilim için
ufuk açıcı olabileceği gerçeğinin göz ardı edildiğine
dikkat çekilmiştir. Yurt dışında da bu tarz çalışmaların
zaman zaman göz ardı edildiğine değinilmiş fakat
Türkiye’de bu tarz felsefi makalelerin yeterince
dikkate alınmadığı, çoğu zaman değersizleştirildiği
vurgulanmıştır. Bu noktada hem içerik takibi anlamında
dergiye hem de içeriklerin değerini anlayabilecek ve
değerlendirme yapabilecek vasıflara sahip editör ve
hakemlerin süreçte önemli roller üstlenmeleri gerekliliği
vurgulanmıştır.
İçerik madenciliğine ilişkin bir diğer boyut ise akademik
yayıncılığın ve dolaylı olarak da bilim kültürünün
karşılaştığı sorunlardan biri olan, okuyucuya
ulaşabilirliktir. Akademik dergilerin okuyucu kitlesinin,
alan uzmanları ve entelektüel anlamda konuya ilgi duyan
kişiler olduğu belirtilmiştir. Bu durumda akademik
dergilerin daha çok akademisyenlerin yayın gönderdiği,
donuk, yaşamayan ve hayatta karşılığı olmayan mecralar
olarak algılandığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan,
Türkiye’de sosyal bilimlere kıyasla pozitif bilimlere yer
veren dergilerin daha fazla okuyucu çekebildiği ifade
edilmiştir. Bu noktada bilimin insanlarla buluşması
adına hem mikro hem de makro düzeyde politikaların
oluşturulması gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
Dergilerin bir diğer sorun alanı ise yayımlanacak
sayıların zaman kısıtlarına ilişkindir. Dergilerin yayın
sıklığını koruması bir zorunluluktur. Dolayısıyla
derginin bilgi yönetimini doğru biçimde yürütülebilmesi
ve içeriklerinin zaman baskısına rağmen kaliteli ve
nitelikli bir şekilde yayına hazırlanması gerekmektedir.
Katılımcılar, zaman ve nitelik arasındaki gerilimin,
nitelik-nicelik ikilemini tekrar gündeme getirdiğini
vurgulamıştır. Burada dergilerin yayın, editör-hakemyazar inceleme ve düzeltme süreçlerinin ne kadar hızlı
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olduğu gibi dergi ve süreç özelliklerinin derginin kalitesi
ve profesyonelliğinin bir göstergesi olduğu kadar,
yazarların dergi seçimlerine bir kriter teşkil ettiği ifade
edilmiştir. Dolayısıyla daha önce de belirtildiği üzere
bu tarz süreçlerin standardize edilmesi ve basamakların
makul sürelerde tamamlanmasının, yayıncılığın hız
ve nitelik arasındaki dengeyi sağlamasında olumlu
etkiler bırakacağı iddia edilmiştir. Yazarlar açısından
ise zamanla ilgili sorun, değerlendirme süreci ile
yayının güncelliğine ilişkindir. Bilimsel çalışmaların
özelliklerinden biri güncel olmasıdır. Dergilerde yaşanan
süre sıkıntılarından kaynaklı olarak, makalelerin geç
yayımlanmasından kaynaklı güncelliğini yitirmesi
eleştirilmektedir. Bu mesele aynı zamanda yayıncılığın
dergi güncelliği, içerik madenciliği ve okuyucuya
ulaşabilirlik boyutlarıyla yakından ilişkilidir. Diğer
taraftan akademik yükseltilme dönemlerinde yazarların
karşılaştığı zaman sorunu, etik dışı davranışların
meydana geldiği dönemler olarak gözlenmektedir.
Akademik yükseltme başvurusu yapacak kişilerin en
yakın sayıya yayın yetiştirme çabalarının hem etik
dışı yöntemlerle yürütüldüğü hem de yayıncıların bu
anlamda baskı altında bırakıldığı belirtilmiştir.
Dergiler için sorun oluşturan bir diğer konu ise dizinlerle
ilgilidir. İlk olarak dergilerin nitel ve şekli standartlarını
sağlamaları gerekliliği, dizinden atılma ihtimali
nedeniyle baskı oluşturmaktadır. Dergiler için kalite ve
kabul edilebilirlikle ilgili olan dizinlere girmesine ilişkin
süreçlerin uzun zaman alması, katılımcılar tarafından
eleştirilmiştir.
Alan dergiciliği yayıncılığa ilişkin bir diğer mesele
olarak ele alınmıştır. Farklı alanları bünyesinde
barındıran dergiler, hem yayın kurulu açısından yetersiz
olmaları hem de bilgiye erişim açısından sorunlu
olmaları nedeniyle eleştirilmiştir. Derginin bir amaç
etrafından odak oluşturmamasına ve bir bilgi birikimi
oluşturma noktasında kısıtlamalar barındırdığına dikkat
çekilmiştir. Bir amaç etrafında toplanmadığı sürece
dergilerin farklı alanları bir arada tutmasının; editörlük
süreçlerinde yaşanacak olası zorlukları, kaliteli editoryal
ve hakem süreçlerinin işletilmesi gibi sorunları devam
ettireceği düşünülmektedir.
Türkiye’de ana akım şeklinde bir bilim anlayışı
bulunduğu iddia edilmiştir. Özelikle sosyal bilim
dergileri olmak üzere, dergilerin bu ana akımı
temsil ettiği çünkü şirketler eliyle ya da kurumlar
yoluyla var oldukları düşünülmektedir. Bu anlamda
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kurumların devlet süzgecinden geçmiş siyasal söylemi
desteklemeye eğilimli olduklarının altı çizilmiştir.
Bu nedenle dergilerin bağımsız olmadığı, yükselen
eleştirel dili ve görüşleri yayımlamamaktan kaçınma
eğilimi taşıdıkları ortaya konmuştur. Bu noktada, hem
iktidar hem de akademik yükseltme gibi herhangi
bir çıkar ya da amaca hizmet etmeyen alternatif yayın
mecralarının oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır.
Ayrıca dünya çapında dizinlere giren benzer alternatif
mecraların bulunduğu hatırlatılmıştır. Bu bağlamda
demokratik değerlerin, şeffaflık ve hesap verebilirliğe
dayalı yayıncılık ilkelerinin daha fazla korunması
bir zorunluluk olarak dile getirilmiştir. Bu noktada
alternatif değerlendirme sistemleri de tartışılmış
ve yapılan çalışmaların kısıtlı sayıdaki hakemler
tarafından değerlendirildiği bir sistem yerine, çevrimiçi
bir sistem içinde bağımsız kişilerin değerlendirme
yaptığı bir yapının geliştirilebileceği ifade edilmiştir.
Bir başka alternatif ise hakem değerlendirmesinden
önce akıllı sistemler denen yöntemlerle çalışmaların
değerlendirilmesidir. Ancak bu sistemlerin şu anki yapı
içinde güvenilirliği tartışmalıdır. Kaliteli olma veya
olmama durumunu işaret eden ölçütlerin akıllı sistemler
üzerinden belirlenmesi sürecinin zamana ihtiyaç
duyduğu belirtilmiştir.
Dergicilik ve akademi arasındaki ilişkilerin bir ekosistem
anlayışına dayanmıyor oluşu da, katılımcılar tarafından
vurgulanan bir diğer sorun alanıdır. Uygulanan
programlar, bilgi politikaları, akademik yükseltmeler,
etik ve süreli yayınlar ekseninde bir bütünlüğün
sağlanması gerekliliği ortaya konmuş ve böyle bir
atmosferin oluşturulabilmesi için de bir otokontrol
sistemi ihtiyacının altı çizilmiştir. Herkesin mutabakata
vardığı bu nitelik, politik ve fiziksel etkenler gibi mikro
düzeydeki faktör ve süreçler kadar makro düzeyde
Türkiye’nin bilim politikasıyla ilişkili bir boşluğun
olduğuna işaret edilmiştir. Yayın ve yayıncılık kalitesinin
meta bir bakış açısıyla desteklenmesi ve en aşağıdan
en yukarıya kadar olan tüm faktör ve süreçlerin birbiri
ile uyumlu bir şekilde yapılandırılması ihtiyacı ortaya
konmuştur. Makro bakış açısının yoksunluğuna; bilimsel
yayınlara yönelik teşviklere rağmen niteliğin artmaması,
bilim yapma kültürünün yeniden inşa edilmesi
yerine maddi karşılık temelli bir politika önerilmesi
örnek olarak verilmiştir. Ekonomik sorunlara karşı
yayıncılığın desteklenmesi gerektiği vurgulandığında
ise mevcut atmosferin maddiyatla çözülemeyeceği,
meselenin doğrudan iş ahlakı ve disiplinine yönelik

bir sorun olduğu ifade edilmiştir. Bahsi geçen bilgi
politikasının ise yazar, editör ve hakemi olduğu kadar
dergileri de teşvik eden bütüncül bir anlayışla ortaya
konması önerilmiştir. Çünkü uygulamada birçok
derginin üniversite tarafından finanse edildiği, dekan
veya rektör değişiminde bütçe yönetiminde yapılan
değişikliklerin sistemin sürdürülebilirliğine engel teşkil
ettiği hatırlatılmıştır.

Dijitalleşme, Açık Erişim
ve Geleneksel Dergiciliğe
Alternatif Yöntemler
Dijitalleşme ile yayıncılığın internet ortamına taşınması,
sonrasında ise bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması
amacıyla gelişen açık erişim yaklaşımının bugün için bilgi
yönetimi kapsamında dergiciliğin ve bilimin gelişmesinde
önemli bir nokta olduğu belirtilmiştir. Özellikle dizinlerin
varlığı ve büyük arama motorlarının kapsayıcılığıyla
bilgiye erişim daha kolay ve daha odaklı bir şekilde
gerçekleşebilmektedir.
Dijitalleşmeyle beraber hem editör, hakem ve yazar için
yayın süreci hızlanmış hem de dergiler için süreç yönetimi
pratiklik kazanmıştır. Bir makalenin gönderilmesi, geri
dönütlerin verilmesi, revizyonun yapılması ve yayına
hazır hâle getirilmesi basamakları makul bir hızla
ilerletildiğinde, mevcut sistemler 2-3 ay içerisinde sürecin
tamamlanmasını mümkün kılmaktadır. Dijitalleşme
aynı zamanda bilgiye erişimin daha hızlı, kolay ve
ucuz olmasını sağlarken dizinlerle birlikte bilgilerin
arşivlenmesi ve geleceğe taşınması anlamında önemli bir
gelişme olduğu söylenmektedir. Özellikle sadece bilimsel
yayınların ve kitapların değil, tüm akademik ve bilimsel
etkinliklerin dizinlenip arşivlenmesi bilginin korunması
açısından dijitalleşmenin önemini ortaya çıkarmıştır.
Ancak bu noktada yöneltilen eleştirilerden bir tanesi,
elektronik bilgilerin korunabilirliğine dair risklerin hâlâ
mevcut olmasıdır. Bu nedenle teknoloji ile arşivleme
tekniklerinin yanı sıra geleneksel baskıların devam
ettirilmesi gerektiği, aksi takdirde olası veri kayıplarının
büyük zararlar oluşturabileceği vurgulanmıştır. Diğer
taraftan odak bilgi oluşturma kapsamında her makalenin
ya da yayının bir bütün olarak değerinin olmayabileceği,
araştırma ve çalışmaların belirli bölümlerinin önemli
olduğu dolayısıyla kişilerin çoğunlukla çalışmalara göz
gezdirdiği ya da seçici bir şekilde okuduğu belirtilmişti.
Bu argüman doğrultusunda incelemelerin, meta
çalışmaların, ders kitaplarının saklamaya daha değer
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olduğu, bir dergi makalesinin basılı olarak saklanmasının
o kadar da önemli olmadığı alternatif bir görüş olarak
ifade edilmiştir.
Dijitalleşme ve açık erişim sistemlerinin buluşmasının,
akademik yayıncılık niteliğinin geliştirilmesi adına
birçok avantaj sağladığı belirtilmiştir. Bunların başında
ise yayıncılığın bir iktidar aracı olmasını engelleyen ve
bu anlayışa meydan okuyan kitle kaynak kullanımının
(crowdsourcing) ortaya çıkmış olmasıdır. Geleneksel
anlamda yayıncılık “bir yüksek otoriteden gelen ve
okuyanın karşı çıkamayacağı, olanı olduğu gibi kabul
edeceği ve/ya kendi fikirlerini ifade edemeyeceği,
yanlış ve eksiklerle ilgili görüşlerini iletemeyeceği bir
platform”dur. Bu platform üzerindeki tüm işleyişin bir
asimetriye dayalı olarak yürütüldüğü ancak açık erişim
ve teknolojik destek ile dijital bilgi toplumunun asimetriyi
çözen bir yapıyı meydana getirdiği vurgulanmıştır.
Açık erişim yazar, editör ve hakemler de dâhil olmak üzere
okuyucular arasında etkileşimi mümkün hâle getirmiştir.
İlgili yayına yönelik olarak elektronik ortamdaki diğer
bileşenleri ve etkileşimi de görme imkânı sunulmuş
oluyor. Bu imkânlar arasında, kaç kişinin baktığı, kaç
kişinin atıf yaptığı, kimin değerlendirme ve yorum
yaptığı, okuyucu görüşleri gibi geniş bir yelpazeden
bahsedilebilmektedir. Bu etkileşimin, insani faktörlerin
olumsuz yönlerini ve genel olarak yayıncılıktaki
değerlendirme süreçlerinin yapısal kısıtlarını ortadan
kaldıran, yayının gelişimini sürekli ve interaktif kılan kitle
kaynak kullanımını yaygınlaştıracağı düşünülmektedir.
Yayıncılığın bu yönde evrilmesinin, yayın ve yayıncılık
sürecindeki pek çok sorunun çözümünü beraberinde
getirebileceği ve özellikle nitelikle ilgili gelişmelere yol
açabileceği vurgulanmıştır.
Geleneksel yayıncılığın etkileşimden ziyade monologlara
izin veren bir yapıda olması eleştirilmektedir. Geleneksel
yöntemlerin sunduğu etkileşim olanaklarının ise
yeterince etkili olmadığı ifade edilmiştir. Bu etkileşimler
arasında yer alan editöre mektup gibi uygulamaların
son derece yavaş ve caydırıcı engellere sahip bir süreç
olduğu, benzeri mekanizmaların hem yazarlar hem de
editörler tarafından önemsenmediği ve cevaplanmadığı
bilinmektedir. Ancak dijital ortamda açık erişime
sunulmuş bir yayının, ilişkin bilgileri bütünlük içerisinde
barındırması ve tartışma zemini sunması dolayısıyla
bilginin gelişim ve üretim biçimlerini dönüştüreceği
vurgusu ön plana alınmıştır. Yayınların eksik parçalarının
ve bilimsel bilginin bütünlenmesi adına güçlü ve iyi
kurgulanmış kanallara ihtiyaç duyulacağı hatırlatılmıştır.
Etkileşimli bu platformların bilgi kirliliği yaratabilme
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ihtimali göz önünde bulundurularak inşa edilmesine
dikkat çekilmiştir. Çünkü yorumların niteliğine yönelik
tehditler, bilgi yönetimine ilişkin önlemlerin alınması
zorunluluğunu açığa çıkarmaktadır.
Dijitalleşme ve açık erişimin sürece önemli bir katkısı
da hesap sormaya ve hesap verebilirliğe uygun bir
altyapı sağlamasıdır. Özellikle kitle kaynak kullanımının
yaygınlaşmasıyla birlikte, yazarların daha hesap verebilir
olmak durumunda kaldığı ve bu sayede yayının niteliğinde
bir denge mekanizmasının oluştuğu ifade edilmiştir.
Bu sistematik dönüşümde, yazar-hakem arasında kalan
çalışmanın gelişim süreci de kamuoyuna açılmakta, ikinci
aşamada ise kamuoyu ile birlikte ilerlemesine olanak
sunmaktadır. Niteliğe ilişkin sorunlar, niteliği artırma
motivasyonu hakem kaygısından ziyade yazarların
hesap verebilir olması gerekliliğinden hareketle meydana
gelmektedir.
Bir diğer başlıkta, dijital imkânların bilgiyi halka
ulaştırmadaki rolünün artık sadece dergilere ve
yayıncılara özgü bir rol olmaktan çıktığı ifade edilmiştir.
Yayıncılar dijital ortam ve açık erişim sisteminde dağıtım,
sunucuları ayakta tutma, etki istatistiklerini takip etme
açısından hala katma değer yaratabilmektedir ancak bu
hizmetlerin tek sağlayıcısı konumunu yitirmişlerdir.
Buna ek olarak altyapı sağlamak, hakemlik sistemlerini
kurmak, mizanpajı oluşturmak gibi hizmetleri tekeli
altında barındırmamaktadır. Bu noktada yayıncıların
ürettiği katma değerin dergilere ait bir değer olmaktan
çıkıp bir editör, hakem, yazar ya da okuyucunun katkısıyla
da yaratılabilecek bir değere dönüştüğü ifade edilmiştir.
Akademisyenler tarafından üretilen, hakemlik ve
editörlük süreci işletilen akademik yayınların, halkın
vergileri tarafından karşılanan kütüphaneler aracılığı ile
halka (akademisyenler de dâhil olmak üzere) yeniden
para ile satılması eleştirilmektedir. Bu eleştiriler ışığında
kapalı erişim yayıncılık yapan dünyanın önde gelen
yayıncıları dâhil birçok yayıncı kuruluşa yönelik boykot
yapıldığı da hatırlatılmıştır.
Veri tabanlarına ulaşmak için yıllık kütüphane
bütçelerinin %75-80’i harcanmaktadır. Akademisyenler
arasında bu kaynakları etkili ve verimli kullananlar olsa
da bütünsel bir bakışla bu etkililik ve verimliliğin tüm
akademisyenlerce sağlanamadığı bilinmektedir. Bu da
bu kadar kaynağın Türkiye tarafından alınmasının, ne
kadar doğru bir yaklaşım olduğunun sorgulanmasına
yol açmaktadır. Bu bağlamda kaynaklara tek erişim
alanının kütüphaneler olmaması gerektiği düşüncesinin
de açık erişim kavramının doğuşunda etkili olduğu ifade
edilmiştir.
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“Dünyada ve Türkiye’de
Akademik Dergicilik ve
Yönelimler”
Prof. Dr. Yaşar TONTA
Mehmet Palancı Hocamız bu çok kapsamlı başlığı
verince aklıma ister istemez bir kütüphaneci fıkrası
geldi. İzin verirseniz bu fıkrayla başlamak istiyorum.
Oradan da neden bu fıkrayı anlattığıma geçip akademik
yayıncılıkla ilgili sorunlara değinmek istiyorum.
Tanrı, “Yeter,” demiş. “[Artık dükkanı] kapatıyorum.
Kıyamet günü geldi. Bütün ruhları huzuruma
çağırıyorum. Ondan sonra da kimin ne yaptığına
bakacak, amel defterinin ne taraftan verileceğine karar
vereceğim.” Ama Tanrı bakmış ki bu, oldukça zor bir iş.
Bunun için de Carl Linnaeus, Melvil Dewey ve sadece
bir hafta önce ölmüş olan Penny adlı küçük bir kasaba
kütüphanesinde çalışan kütüphaneciden yardım istemiş.
Demiş ki:
“Böyle bir durum var. Ben bunu ilk düşündüğümde,
bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim, çünkü
sadece iki kişi olacak diye düşünüyordum. Ama siz
dünyaya gittikten sonra boş durmadınız.. Dolayısıyla
burada yaklaşık birkaç on milyar insan var. Kimin nasıl
sınıflandırılacağı konusunda karar veremiyorum. Onun
için de sizden yardım istedim.”
Bunun üzerine modern sınıflamanın babası Carl
Linnaeus, “Neden olmasın? Ben sınıflarım.” demiş.
Tanrı, “Ruhlar hemen şu kapının arkasında,” demiş.
Carl Linnaeus gitmiş, sekiz saat sonra gelmiş. “Bu iş
yapılamaz. Mümkün değil. Bütün insanları sınıfladım,
ama en son barbar bir Japon yeni yetmesine rastladım,
onun için verilebilecek herhangi bir Latince isim
kalmadı,” demiş.
Tanrı Dewey Onlu Sınıflama sisteminin yaratıcısı Melvil
Dewey’e “Bir de sen dene,” demiş. O da denemiş.
Gitmiş, birkaç saat geçmiş, geri dönmemiş. Yedinci
saatin sonunda gelmiş. “Bu yapılamaz. Bütün Hristiyan
tarikatlerini sınıfladım, ama sonlara doğru bir Yahudi
ailesi ile bir Müslüman çift geldi. Orada ben tıkandım.
Verecek numara kalmadı. Bu yapılamaz,” demiş.
Onun üzerine kasaba kütüphanecisi Penny “Ben bunu
yaparım,” demiş. Gitmiş. Nitekim birkaç dakika sonra da
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geri gelmiş. “Kolayca yaptım,” demiş. “Çok iyi. Peki, ne
yaptın?” diye sormuş Tanrı. “‘Sağlığında kütüphaneleri
desteklemek üzere yardım edenler, elinizi kaldırın,’
dedim. Elini kaldıranları ayırıp, geriye kalanlara da
cehenneme gidebileceklerini söyledim,” demiş Penny.
Bu kapsamlı başlığa bakınca benim aklıma bu fıkranın
gelmesinin nedeni de şu: Fıkrayı fazla açığa çıkarmak
istemem ama, yine de, Carl Linnaeus ve Melvil
Dewey’e sempati ile bakmak istediğimi söylemek
istiyorum. Biliyorsunuz, her ne kadar Carl Linnaeus’un
sistemini kullanıyor isek de kendisinin insan ırklarının
sınıflamasına girişip daha sonra başarısızlığa uğradığına
ince bir dokundurma var bu fıkrada. Aynı dokundurma
Melvil Dewey’e de var. Kütüphaneciler biliyordur.
Dewey’nin Onlu Sınıflama sistemine bakarsanız,
dinlerle ilgili on sınıftan dokuzu Hristiyanlıkla ilgilidir.
Biri de diğer dinlere ayrılmıştır. Orada da Budizm,
Müslümanlık gibi dinler vardır. Ben de, her ne kadar
Carl Linnaeus ve Melvil Dewey’e sempati duysam da,
doğrusu Penny’nin pozisyonunda olursam meramımı
daha iyi anlatırım, dedim ve, Penny’nin yaptığı gibi,
akademik dergicilik ile ilgili sorunları ikiye ayırabiliriz
diye düşündüm: Yapısal sorunlar ve yapısal olmayan
sorunlar.
Ama çok kısa bir şekilde önce tarihçeden başlayacağım.
Dergi yayıncılığı yaklaşık 350 yıllık bir süreyi kapsıyor,
1665’lerden bugünlere kadar. Bizim de hasbelkader 25-30
yıllık bir deneyimimiz olduğunu düşünecek olursanız,
sizi önceden uyarmak istiyorum, 350’yi 30’a bölerseniz,
bu konuşma “kibir katsayısı” çok yüksek bir konuşma
olabilir.. Dolayısıyla bu çerçevede genellemeleri,
genelleştirmeleri anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.
Biraz önce ilk bilimsel derginin 1665’lerde yayımlandığını
söylemiştik. Philosophical Transactions ya da Journal de
Sçavans. İkisi aynı yılda yayına başlamış ama bilimle
ilgili olan Philosophical Transactions olduğu için genellikle
o ilk dergi kabul ediliyor. Biz bu yayıncılık sistemini
çok küçük değişikliklerle yaklaşık 350 yıldır devam
ettiriyoruz. Eğitimciler 300 sene önce öğrenci olan bir
kişiyi bugünkü sınıfa koysa o öğrenci hiç yabancılık
çekmez, çünkü öğretim yöntemlerimiz vb. aşağı
yukarı aynı. Yayıncılık için de bu, bir dereceye kadar
söylenebilir. Gerçekten de bu yolda epeyce değişiklikler
olmuş ama bu değişikliklerin büyük bir kısmı aslında
200-300 sene önceki dergilerden çok farklı değil.
Özellikle de elektronik ortama gelinceye kadar dergi
makalelerinin yazılış biçimleri, kâğıt üzerinde olması,
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nasıl hakemlik yapıldığı, nasıl iletişimde bulunulduğu
vb. çok farklı değil. Esas fark, Internet’e ya da dijital
ortama geçişimizle geliyor. Bu aşamada, dijital ortama
geçmek ile birlikte bilimsel iletişimin başka yollarla da
yapılabileceği ortaya çıkıyor. 1665’ten 1990’lara gelene
kadar büyük ölçüde kâğıt ortamla devam ediliyor. Ondan
sonra, önce kâğıt ortam hâlâ baskın olmasına rağmen,
elektronik kopyalara erişmeye başlıyoruz. Daha sonra,
1990’ların sonuna doğru, elektronik değerlendirme
sistemi işin içine giriyor., 2000’lerde belirli bir içeriğin
birden fazla mecrada, akıllı telefonlarda, tabletlerde vb.
yayımlanması başlıyor. Arkasından sosyal ağlar işin
içine giriyor. Dolayısıyla da son 20 yıldaki gelişmelere
baktığımızda dergi yayıncılığında “yapısal değişiklik”
olarak adlandırılabilecek esas değişiklikler de bu yıllara
denk geliyor. İsterseniz bunu biraz açalım.
Nedir o yapısal değişiklikler? Biliyorsunuz dergicilik,
farklı konularda kitapların tekil olarak ayrı ayrı
yayımlanmasının uzun zaman alması sebebiyle, birçok
konuda birçok makale yazarak daha hızlı bilimsel
iletişim ortamı yaratabilir miyiz ihtiyacından ortaya
çıkıyor. Ama, bir düşünecek olursanız, bu ihtiyaç da 200
senede ortaya çıkıyor. 1450’lerde matbaa icat edilmiştir
-ki “zalimlerin düşmanı, halkların dostu” olarak ilan
edilmiştir. Fakat ilk bilimsel dergi yayımlanana kadar
aradan 200 yıl geçmiş. İlk bilimsel dergiden bu yana
da bir 350 yıl geçtiğini düşünecek olursanız, bu yapısal
değişiklik 1990’ların sonuna kadar neredeyse ufak tefek
değişiklerle bizi idare etmiş.
Ama dijital ortama geçilmesiyle, dağıtımdan tutun
da değerlendirme, etki hesaplamaya kadar birçok şey
yapısal olarak değişmeye başlamış. Her şeyden önce
araştırmacıların çok iyi bildikleri “analiz birimi” olarak
aldığımız şey değişikliğe uğramış durumda. Dijital
ortama geçilmesi nedeniyle müzik endüstrisi hangi
yoldan gidiyorsa dergicilik de aynı yoldan gidiyor.
Çünkü eskiden birkaç tane makale toplansın, biz bunu
yayımlayalım derken, “analiz birimi” dergi başlığı iken,
bugün analiz birimi bir makale başlığı ve hatta makalenin
bir bölümü ya da makale içerisindeki bir tablo veya şekil
hâline geldi. Ama bu sadece yayıncılığı ya da müzik
endüstrisini ilgilendiren bir durum değil. Geçenlerde
yurt dışına bir bilet almak için bir internet sitesine girdim.
Yerinizi seçmeniz söyleniyor size. Bizim bildiğimize göre
eskiden analiz birimi olarak 300 kişilik bir uçak vardı,
dolayısıyla biletinizi aldığınız anda istediğiniz yere
uçuruyordu sizi. Şimdi her koltuk kendi başına bir analiz

birimi hâline gelmiş. Eğer bacaklarınızı uzatacak daha
fazla yere ihtiyacınız varsa 30$ ödediğinizde, önünde
başka sıra olmayan bir koltukta oturabiliyorsunuz.
Dolayısıyla dijital ortama geçmekle birlikte dergi
yayıncılığında da analiz biriminin değişmesi, birçok
şeyin yapısal olarak da değişmesini beraberinde
getirdi. Bilimsel iletişim için artık kimsenin matbaanın
icat edildiği dönemden 1990’lara gelene kadar olduğu
gibi belirli bir yatırım yapmasına vs. gerek yok. Artık
herkes yayıncı olabiliyor; bloglar ortaya çıktı vs. Sadece
belirli güce sahip olan kişilerin yayın yapma durumu
diye bir şey ortadan kalktı. Belli olmaz ama, bugün,
önümüzdeki dönemde dergi hâlâ bu yapı ile varlığını
sürdürür mü diye tartışılıyor. Çünkü eğer analiz birimi,
dergi başlığı ya da derginin bir sayısı olmaktan spesifik
olarak adreslenebilen, makale içerisindeki herhangi bir
bölüm, herhangi bir paragraf hâline geldiyse o zaman
buna yönelik olarak da bizim değişikliğe gitmemiz
gerekecek. Nitekim bu değişiklikleri görüyoruz. Twitter
yayıncılığı diye bir kavram çıktı. 140 karakterde yayın
yapacaksınız. Hakemli yayınlardan söz ediyorum. Tabii
o zaman, yapabildiğiniz şey bir soru cümlesi ortaya
koymaktır, New England Journal of Medicine’da iki sene
önce yayımlanan bir makalede olduğu gibi. Çikolata ile
beyin yetileri arasında bir ilişki var mıdır? Cevap: vardır,
yoktur, ya da bilmiyorum. Alın size bir twitter makalesi.
Yani böyle bir twitter makalesi yazılmış değil ama böyle
bir makale yazılmış. Dolayısıyla bir twitter makalesi
olarak yazılsaydı nasıl yazılırdı diye örnek veriyorum
sadece. Hatta ilgili makalede, kişi başına çikolata
tüketimini 400 gr. artırırsanız 10 milyon kişide bir Nobel
Ödülünü hak edersiniz diye bir regresyon analizi de
yapılmış. 1 Buna girmek istemiyorum..
Yapısal değişikliklere dönecek olursak, bunlar daha çok
teknolojinin bize imkân tanıdığı şeyler ile ilgili. 1990’ların
ikinci yarısından itibaren elektronik değerlendirme
gündeme geldi. Burada birçok saygın editörümüz
var. Eminim onlar da aynı şekilde bu işi elektronik
olarak götürüyorlar. Özellikle ticari dergiler basılıp
yayımlanmaya devam ediyor ama basılı dergicilik büyük
ölçüde geri planda gibi gözüküyor. Eski yaklaşıma ilişkin
bazı şeyleri sürdürmeye devam ediyoruz. Elektronik
bir dergide sayfa numarasının ne işi var diyebilirsiniz,
ama atıf yapma vb. amaç ile kullanmaya devam
ediyoruz. Dolayısıyla da bunların kolayca değişmesi
Bkz. Messerli, F. H. (2012). “Chocolate consumption, cognitive
function, and Nobel Laureates,” The New England Journal of Medicine,
367(16), 1562-1564. doi:10.1056/NEJMon1211064
1

13

belki mümkün değil. Ama yapısal olarak bakıldığında
dijital ortama geçme ile birlikte bizim yaşadığımız en
büyük değişiklikler makale değerlendirme, bilimsel
iletişimin nasıl gerçekleştiği, bununla ilgili tartışmanın
nasıl gerçekleştiği, değerlendirmenin nasıl yapıldığı
gibi birçok şeyle ilgili. Nitekim yayıncılıktaki süreçlere
baktığınızda, teknolojiyi işin içerisine kattıktan sonra,
1990’lara kadar izlenen süreçlerle şimdi izlenen
süreçler arasında bazı değişimler olmuş durumda.
Makaleleri çok daha hızlı yayımlayabileceğimizi
düşünüyoruz örneğin, çünkü elektronik. Çok daha
ucuza yayımlayabileceğimizi düşünüyoruz, çünkü
ağaçları kesmiyorsunuz. Ama aslına bakarsanız
geleneksel paradigmaya göre hareket ettiyseniz,
elektronik yayıncılık bir makalenin gönderilmesinden
yayımlanana kadar geçen süreyi çok fazla azaltmış değil.
Sonuçta siz bana bir makaleyi değerlendirmem için
gönderdiğinizde, “bu elektronik olarak gelmiş, hemen
akşam oturup bunu değerlendireyim,” demiyorum.
Bir ay süre verdiyseniz makaleyi yine bir ayın sonunda
değerlendiriyorum. Ama yeni paradigma açısından
bakıldığında bu ortam başka şeyler yapmaya da imkân
verdi. Örneğin, kamuya açıklık ya da önce yayımlayıp
hakem görüşlerini sonradan alma gibi.
Nitekim buna yönelik bir sürü arşiv var. arXiv artık 20
yaşını geçmiş bir kuruluş, fizik, bilgisayar mühendisliği
vb. alanında. RePEc (Research Papers in Economics),
ekonomi alanında. Birçok açık arşiv oluşmuş durumda
ve bunların bir kısmı da geleneksel hakemlik dışındaki
yöntemleri başarı ile deniyor. Açık erişim yayıncılığının
kötü yönde kullanılmasına yönelik eminim hocalarımız
bir şeyler söyleyecektir. Ama bugün baktığımız zaman
bir açık erişim yayıncısı olarak Hindawi Yayınevi, şu
anda kâr marjı en yüksek olan yayınevi. Elsevier’in kâr
marjı %36’dır, 2 milyar poundluk gelirden 700 milyon
gelir sağlamıştır. Ama Hindawi’nin kâr marjı %42’dir.
Dolayısıyla müthiş bir kârlılıktan bahsediyoruz. Bunu
başka bir alanla karşılaştırdığınızda, Exxon petrol
şirketinin kâr marjının %4,5 ya da Apple’ın en verimli
olduğu dönemdeki kâr marjının %24 olduğunu
görürsünüz. Dolayısıyla yayıncılıkla ilgili böyle
bir durum söz konusu. Bunda tabii ki yayıncılıkta,
ekonomistlerin deyişiyle, “talebin elastik olmaması”nın
da payı var. Yani herhangi iki makale birbirinin aynı
olamayacağı için ortada bizim Exxon durumunda olduğu
gibi bir rekabet yok. Eski paradigmanın bu kadar uzun
devam etmesi ve hâlen de devam ediyor olması bunun
için bizi şaşırtmamalı bence.
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Bu noktada, örneğin, “açık erişim” olgusunu ele
alalım. Açık erişim son kullanıcıların, özellikle bilimsel
araştırmaların çıktılarına ücretsizce erişebilmesi,
bunları istediği gibi kopyalayabilmesi, başka yerlerde
kullanabilmesi anlamına geliyor. Bu hareket ilk defa,
bundan 20 küsur sene önce konuşulmaya başlandığında
Elsevier gibi yayıncılar son derece katı tutum aldılar.
Ama bugün çok saygın dergilerimizin açık erişimdeki
gelişmelere rağmen az önce bahsettiğim kâr marjlarından
çok da aşağıya düşmediklerini görüyoruz. Nitekim
bugün yayıncıların en azından %70’i “yeşil yol” diye
adlandırılan, son kullanıcıların makalelere erişim için
para ödememe seçeneğini destekliyorlar.
Burada tekrar bu değişikliklerle ilgili noktaya gelecek
olursak 350 yılda 20 yıl uzun bir dönem sayılmaz.
Demek ki henüz akademik dergi yayıncılığı ile ilgili
olabilecek şeylerin çoğunu görmüş değiliz, diye
düşünmek istiyorum -ki öyle olduğuna da inanıyorum.
Neden derseniz, biraz önce eğitim ile ilgili konulardan
bahsettik. Kuşkusuz eğitimle ilgili değişiklikler de var.
MOOCs 2 diye adlandırılan milyonlarca kişiye ders verme
gibi şeyler, yavaş yavaş eğitim alanını etkilemeye başladı.
Benzer etkileri biz yayıncılıkta da göreceğiz. Yayıncılıkla
ilgili kısım ise sanıyorum ki düşündüğümüzden daha
kısa sürede gerçekleşecek. Bunun en azından örneklerini
görüyoruz. Mesela bugün, bilim uzmanlaşma nedeni ile
çok partisyona uğradığından yaklaşık 25 bin hakemli
dergi var, senede 1,5 milyon makale yayımlanıyor,
10 bin civarında da dergi yayıncısı var dünyada. Ama
bakıyoruz bu ortamın verdiği imkânları kullanarak
“mega dergiler” diye bir kavram ortaya çıktı. PLoS ONE’ı
hepiniz duymuşsunuzdur. 2012 yılında 30 binden fazla
makale yayımlamış. Biz daha önceden basılı ortamda
Physical Reviews dergisini biliyorduk, senede 4500
makale yayımlıyorlardı. Ama bir anda çok arttı makale
sayısı. Ayrıca PLoS ONE tek değil, Springer de ayrı
mega dergi çıkarıyor. Daha önce sözünü ettiğim açık
erişim modelinin işlediğini görünce, kendi geleneksel
dergilerinde yer bulamamış makaleler için yayıncılar
“onları da yayımlayalım, nasılsa birçok vatandaş para
ödemeye hazır,” mantalitesi ile hareket ediyorlar.
PLoS ONE’dan söz ettik. 2012 yılı istatistiği sanıyorum
bu söyleyeceğim şey. Yayımlanan makalelerin %20
’si Çin kökenli ve bunun için 4 milyon $ ya da € para
ödemişler. Çünkü yayımlamak istiyoruz bir an önce. Ne
kadar hızlı olursa o kadar iyi. Geçmişte bir makalenin
MOOCs (Massive Open Online Courses): Kitlesel Açık Çevrimiçi
Dersler.
2

“Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler Çalıştayı” Raporu
dergiye gönderilmesinden yayımlanmasına kadar geçen
süre ortalama 18 ayken, şu anda yazıp hemen arXiv’e
gönderebilirsiniz. Ya da hakemlik sonradan gelebilir.
Dolayısıyla bu süre kısalmış durumda.
Öte yandan, bana fıkranın başındaki Penny’nin
sınıflamasını düşündüren konuya yeniden dönmem
gerekirse, yapısal olmayan bazı değişiklikler var ki
bizi daha çok endişelendirmeli diye düşünüyorum.
Philosophical Transactions’ın ilk sayısına bakın, derginin
amacı bilimsel iletişimdir. Bilimsel keşifleri bir an önce
duyurmaktır. Bunun sadece bilimciler arasında daha
hızlı etkileşim ve araştırma sonuçlarının yayılmasına
değil, aynı zamanda toplumsal yararın da artmasına bir
vesile olması amaçlanmıştır.
Yapısal olmayan değişiklik diye adlandırdığımız bu
işlevsel değişiklik açısından baktığımızda, özellikle son
30-40 yılda işleri şirazesinden çıkardığımızı gözlemeye
başladık. Bunu birazcık açayım. Çok zamanımız yok
ama bu husus konuşmamın da temel noktası olarak
alınmalı diye düşünüyorum. Acaba biz hâlâ gerçekten
bilimsel değerleri, bilimsel iletişimi gerçekleştirmek ve
toplumsal yararı artırmak üzere mi yayımlıyoruz, yoksa
bütün bu dijital ortamın getirdiği kolaylıklar nedeni ile
bu amacımızdan birtakım sapmalar mı başladı? Kolayca
tahmin edebileceğiniz gibi, ben ikincisi yönünde bir görüş
sahibiyim. Nedenini de az önce söyledim. Sizce neden
PLoS ONE’daki 30 bin makalenin %20’si Çin’den geliyor?
(Eminim Türkiye’den de gelen vardır.) Çünkü birilerinin
bir şekilde, akademik olarak yükselmesi gerekiyor ve
bunun hızlı olması gerekiyor. Bunun hızlı olması için de
-eskiden çok yaygın değildi- yazarlar gerekirse bin dolar
vermeye razılar. Nitekim PLoS ONE’da ortalama ödenen
para 600$ civarında. Belki arkadaşlarım bahsedecektir,
bu “altın yol” diye tabir edilen şey, açık erişimdeki diğer
yol. Yani PLoS ONE “yazar öder” modelini uygulayan
bir dergi.
Yapısal olmayan değişiklik hikâyesine dönecek olursak,
burada bir sıkıntı yok mu sizce? Eğer biz gerçekten
bilimsel iletişimi toplumsal yarar için yapıyorsak, o
zaman ne oldu da bu süreç içerisinde biz toplumsal
yararı geriye itip performansı öne çıkarmaya başladık?
Performanstan kasıt da kaç tane makale yayımlıyorsun,
onlara kaç atıf yapılıyor, twitter’da kaç kere kendisinden
bahsedilmiş, makaleyi kaç kişi indirmiş, kaç kişi
makaleye bakmış, kaç kişi işaret koymuş (bookmark) gibi
aklınıza gelebilecek bütün “oyunları” da aynı zamanda
değerlendirme mekanizmasının bir parçası olarak

kullanmaya başlıyoruz. Ama amaç nedir bilimsel dergi
yayıncılığında? Amaç performansı artırmak mı? Zaten
artıyor performans. Milyonlarca makale yayımlanıyor ve
herkes bir şekilde o makaleleri kendisi ile ilgili akademik
yükselme ve ödül kazanma gibi şeylerde kullanıyor.
Peki, burada bir ilerleme kaydedebilirsiniz ama bu
ilerleme toplumsal yarara da aynı ölçüde yansıyor mu?
Eğer yansımıyorsa o zaman Penny gibi davranmamız
gerekiyor değil mi? Sırf bu ortam bize bu olanakları
veriyor diye yaptığımız işin doğru olduğunu düşünebilir
miyiz? Zaten toplumsal yarar yerine, performans
değerlendirmeye dönük olarak olaylara bakmamız aslına
bakılırsa bizi gayriahlaki tutumlara da sevk ediyor. Yayın
yapacaksınız, bir an önce yapacaksınız. Aynı zamanda
prestijli dergilerde yayımlayacaksınız. Tıpkı çocukların
çikolata istemesi gibi: “Çikolata istiyorum, şimdi
istiyorum!” Dolayısıyla hemen olsun isteyeceksiniz.
Peki, ne olacak? O zaman eğip bükebiliriz, verilerin
boğazını sıkarız, ya da -daha da kötüsü- uydururuz
verileri, kendi kendimize atıf ağları kurarız. Bu konuda
çok yaratıcı bir ülke olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz..
Bakıyorsunuz, sıralamada ilk ona girmiş ve en fazla
atıf alan makalelerin 6-7 tanesi, şu anda ISI listesinden
çıkarılmış dergilerde yayımlanmış makalelerin yazarları.
Baktım, bir tanesi dışında hiçbirini tanımıyorum. Benim
tanımamam normal, sonuçta ben Penny’yim ve fizikte
yapılan araştırmaları bilmek zorunda değilim. Ama
burada bir hata olduğunu bizim görmemiz lazım. Zaten
bu hataya meyilli olan pazar nasıl oluştu? “Beall’s”ın
bir listesi var, predatör yayıncı listesi. 3 Yayıncı sayısı
şu anda 400’e kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla açık
erişim yayıncısına bir şey göndermeden önce, acaba bu
vatandaşlar gerekeni yapıyor mu diye o listeye bakın.
Demek istediğim, toplumsal yararı arka plana atmakla
birlikte birtakım sorunlar yaşamaya başladık. Etki
ölçümü sorunu gibi. Etki ölçümü bugün büyük ölçüde
performansa dayalı olarak yapılıyor. İster akademik
yükseltme olsun ister TÜBİTAK’ın yayın desteği olsun.
Ama öte yandan etki ölçümü için kullandığımız,
“proxy” diye adlandırdığımız “vekil” ölçülerini aynı
başarı ile toplumsal yarar ölçülerine uygulayabiliyor
muyuz? Hatta gündemimizde var mı öyle bir şey?
Bugün örneğin Türkiye’deki yayınlar açısından
bakıldığında, Türkiye’deki yayıncılık ile ilgili olarak biz
yaptığımız yayınları 1665’teki o amaçlara bağlı kalmak
Bkz. http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-predatory-publishers-2015/
3
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için yapıyoruz diyebiliyor muyuz? Bilimsel iletişimi
artırmak ve toplumsal yararı sağlamak… O da nedir?
Eğer öyle hareket etseydik bugün daha farklı bir manzara
ile karşı karşıya olmamız gerekmiyor muydu? Örneğin
bizim yayımladığımız makalelerin de etki değerinin
son derece yüksek olması gerekmiyor muydu? Bana
yabancı dil sorunu gibi birçok şey söyleyebilirsiniz. Ama
benim gördüğüm biraz önceki o performansa karşılık
toplumsal yararı ne kadar çok baskıladıysak o kadar da
öteki taraflarda tökezlemeye başladık.
Türkiye’de cevval bir bilimsel yayıncılık pazarı olduğunu
düşünüyor musunuz? Yayımlanan son rakamlara
göre DergiPark’ta 4 400 civarında dergi listelendiğini
görüyoruz. Şu anda yayımlanan üniversite dergilerinin
sadece toplumsal yarar için mi yayımlandığını
düşünüyorsunuz? Ben bu soruya cevap vermek
istemiyorum. Birçok editörümüz eminim bu konularda
benden çok daha fazla bilgi sahibi. Ama bireysel olarak
baktığımda, bir bilimci olarak bizim şu sorunun cevabını
-şapkayı önümüze koyup- düşünmemiz gerekiyor:
100 tane makale yayımlamışsın ama bunun literatüre
bir katkısı var mı, bunun toplumsal bir yararı var mı?
Bunlar sonucunda herhangi bir yenilik, bir yazılım,
başkalarının da yararlanabileceği bir veri seti ortaya
çıkmış mı? Eğer çıkmadıysa o zaman sadece teknolojik
gelişmelerin bize sunduğu nimetleri kullanıp, tabiri
caizse bu performansa dayalı ölçümlere “adapte olan”
bilim ve araştırma camiasına karşı çıkmamız gerekiyor.
Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Size örneklerini
verdim. Siz eğer performans ölçünüzü H atıf katsayısına
ya da atıf sayısına göre koyarsanız, akademisyenler ve
araştırmacılar da -sonuçta zeki kişiler- ona göre adapte
oluyorlar ister istemez. Ama istediğimiz bu mu?
Eğer istediğimiz bu değilse o zaman bu ortam bütün bu
sorunların tartışılması için iyi bir ortam. Özellikle işin
ahlaki boyutu, açık erişim boyutu ve diğer boyutları
var. Ben çok spesifik olarak olaya giremedim ama benim
bu kadar genel bir başlık için söyleyebileceğim şu: Bu
yapısal ve yapısal olmayan değişikliklere bakıp ona göre
“bundan sonra ne yapabiliriz”in konuşulması gerekiyor.
Sabrınız için teşekkür ediyorum.

4

Bkz. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
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“Akademik Yükseltilmeler,
Akademik Dergiler ve Etik”
Prof. Dr. Metin BALCI
Bu nazik toplantıya davetleri için Ziya Bey’e, Mehmet
Bey’e ve diğer yetkililere huzurlarınızda ve şahıslarında
diğer organizatörlere teşekkür etmek istiyorum.
Gördüğüm kadarıyla bu bir kapalı oturum değil, aynı
anda başka yerlere de yayın yapılıyor, bizleri canlı
izleyenler de var. Buraya çağrılanlar hocalarımız zaten
bu konunun uzmanları. Dolayısıyla benim anlatacağım
her şeyi siz, benden çok daha iyi biliyorsunuz ve
özellikle bu konuda benim iki video konuşmam vardır.
Biri 45, diğeri 47 dakikadır. Google’a “Metin Balcı ve
Etik” yazılınca bu iki video hemen çıkar. 45 dakikalık
olanı tavsiye ederim. Bugün yapacağım konuşmada da
o videodaki konuşmamın biraz daha kısaltılmış şeklini
sizlere sunmaya çalışacağım. Şunu da söyleyeyim, belki
konuşmacıların sunumlarda bazı örtüşmeler olabilir,
ama kamuoyu oluşmasında bence fayda vardır.
Kısaca bilimin doğuşuna değinirsek bilim, insanların
doğayı anlama merakından ortaya çıkmıştır ve bilimin
sonucunda da bilgi oluşmaktadır. Bilginin daha sonra
uygulamaya konulması gündeme gelmektedir, buna da
teknoloji diyoruz. Teknoloji ve bilim yıllarca birbirinden
ayrı gelişmiştir 19. yüzyılın ikinci yarısından sonraya
kadar. Sosyoekonomik gelişmeler sonucunda bilim,
teknoloji, endüstri ve ekonomi bugün artık iç içedir
ve bunlar ayrılmaz parçalardır. Tabii, bilim yapan
insanların, topluma karşı bazı sorumluluklarının
olması gerekir. Bilimde ve bilimsel araştırmalarda
ilerleme için güven şarttır. Güvenin olmadığı yerde
bilimsel araştırmalar zaten olmaz. Bilim insanları, bilim
dünyasının saygınlığını koruyacak nitelik ve nicelikte
araştırmalar yapmak mecburiyetindedir. Bizler topluma
karşı bir sorumluluk hissederek bu araştırmaları yapmak
zorundayız. Tabii, toplumun da bilim insanlarına
güven ve saygı duyması gerekir. Bu nokta son derece
önemlidir. Toplumsal güvenin kazanılmasında veya
korunmasında ise dürüstlük ön plana çıkıyor ki bu gün
de en çok tartıştığımız konu dürüstlük olacaktır. Son
yıllarda maalesef bu güven ortamının toplumumuzda
sarsıldığını görmekteyiz.
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Peki, bu sarsıntıların nedeni nedir? Birincisi, bilimsel
araştırmalar için gerekli olan kaynak temini. Bugün
maalesef ülkemizde kaynak temin edebileceğimiz çok
fazla alternatif yok. Kalkınma Bakanlığı, üniversite BAP
fonları ve TÜBİTAK var. Bu kaynaklar, ilgililere tahsis
edilince, acaba liyakate veya kişinin bilimsel öz geçmişine
dayalı olarak veya yazmış olduğu projenin kalitesine
göre mi veriliyor sorusu önemlidir. Ben genel olarak
verilmiyor diyebilirim. İkincisi; bilimsel makaleler, yayın
zorunluluğu ve yükseltilmeler konusunda bugün herkes
Türkiye’de bir baskı altındadır. Elbette öğretim üyeleri
yükselme için yayın yapacaklar ve yayın zorunluluğu
vardır ama yayını yükseltilme için değil de araştırmak,
bir sonuca varmak için yapmak gerekir. Zaten amaçta bir
araştırma çerçevesinde belli bir problemi çözmek varsa o
yayına dönüşecektir ve yükseltilmelerde kullanılacaktır.
Ama maalesef bugün ülkemizde yayın, yükseltilme için
yapılmaktadır. Tabii, bununla beraber birçok etik sorun
karşımıza çıkmaktadır.

şeyler çıkarabiliriz çünkü salt rakamlara bakarak 3040 yıl içerisinde 40-45. sıralardan 17. sıralara geldik.
Türkiye’deki bilimsel makale artışına baktığımız zaman,
90’lı yıllardan sonra gerçekten eksponansiyel bir şekilde
artış var. Özellikle şu 2006 yılı üzerinde biraz duracağım.
Bu artış nereden kaynaklanıyor, ne oldu da Türkiye’de
90’lı yıllardan sonra artış oldu? Bazı kurumlar kendilerine
pay çıkarmakta. TÜBİTAK “Maddi destek veriyorum,
makale sayısını bu artırdı.” diyor. TÜBİTAK’ın verdiği
sınırlı destekle bu ülkede akademisyenlerin makale
yazacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü bir araştırma
yapmak öyle kolay değil. 1.000 TL ile yapılacak bir
iş değil. Bu tamamen 1992 yıllarında Sayın Kemal
Gürüz’ün YÖK’te uygulamaya koyduğu kriterlerle,
yükseltilme kriterleriyle ilgilidir. Çünkü 90’lı yıllara
kadar yükseltilmelerde bilimsel yayın zorunluluğu
aranmıyordu. Kişiler doçentlik için tezler yazıyordu,
o tezler değerlendiriliyordu. Bu uygulamadan sonra
Türkiye’de gerçekten ciddi bir artış başlamıştır.

Konu yayın olunca ben bugün daha çok bilimsel yayın
üzerinde duracağım. Bir ülkenin bilim potansiyelini
ortaya koyan, belki onlarca kriter vardır. Bunlardan en
çok üzerinde durduğumuz kriter, yayın sayısıdır. Yayın
sayısı bir ülkenin, bir üniversitenin veya bir kişinin
kendi sahasında nerede olduğunu ortaya koyabilecek
kriterlerden biridir, ancak istismar edilmediği takdirde.
Tabii başka kriterler de var: gayrisafi millî hasıladan
araştırmaya ayrılan pay, özel sektörün araştırmaya
katkısı, 10.000 kişi başına düşen araştırıcı sayısı... Bunları
açmak istemiyorum, çünkü bu kriterleri sizler çok iyi
biliyorsunuz.

2012 yılındaki üniversitelerden çıkan makalelere bakarsak
İstanbul, Hacettepe, Gazi gibi büyük üniversitelerimiz
ön sırada. Bu duruma bakarak da Türkiye’de en iyi
bilimi İstanbul Üniversitesi yapıyor, sonra Hacettepe,
Gazi vb. demek de doğru değil. Burada da gene gerçek
değerler elde etmek için, üniversitelerde istihdam
edilen öğretim üyelerinin sayılarına göre bu tablonun
normalize edilmesi gerekir. Kendi üniversitemden bir
örnek vermek isterim. Tıp fakültelerini çıkarırsak ODTÜ
ön sıraya geçiyor. Bunu yapmakla kendi üniversitemi
ön plana çıkarmak amacında kesinlikle değilim. Şunu
vurgulamak istiyorum: Bu değerlendirmeleri yaparken
fakülte sayısına, öğretim üyesi sayısına vb. bakmak lazım.
ODTÜ ile İTÜ’yü veya A üniversitesinin fizik bölümü
ile B üniversitesinin fizik bölümünü kıyaslayabilirsiniz.
Ama salt rakamlara bakarak kıyaslamak, çok doğru
değil. Ancak şu bir bakımdan gene de sevindirici: 80’li
yıllara gittiğimiz zaman Türkiye’nin yıllık toplam yayın
sayısı 250 civarındadır. 20 üniversitemiz var o yıllarda,
üniversite başına yaklaşık 20 yayın; fakülte başına tek bir
bilimsel makale düşüyor. Yani 80’li yıllarda biz araştırma
yapmayı, bilimsel makale yayımlamayı bilmeyen,
araştırma özürlü bir ülkeydik veya böyle üniversitelere
sahiptik. Tabii bugün bu çok değişti ama bunun yanı sıra
tabii etik dışı davranışlar da ortaya çıkmaya başladı.

Ben bu konuyla 30 yılı aşkın süredir ilgileniyorum ama
geçen sene karar aldım ve dedim ki: “Artık bu işlerle
uğraşmak istemiyorum.” Çünkü çok şey değişmiyor bu
ülkede. Kısaca 2012 yılında dünyada yayımlanan bilimsel
makalelere baktığımız zaman Türkiye’nin çok da kötü
bir yerde olmadığını görüyoruz. Dünya sıralamasında
17. sırada. 17. sıra olunca bu bizim için bir övünç
kaynağı olmamalı, çünkü bu durum bize bazı bilgiler
veriyor ama bu değerlerin ülke nüfusuna göre normalize
edilmeleri gerekiyor. Eğer bunu ülke nüfusuna göre
normalize ederseniz, Türkiye’nin şu anki yeri tahmin
ediyorum 45-50. sıralarda olur. Türkiye’nin arkasındaki
ülkelere baktığımız zaman İsveç, Belçika, Danimarka,
Avusturya, İsrail gibi ülkeleri görmekteyiz. Bu durum
Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmaların bu ülkelerde
yapılan araştırmalardan çok daha iyi olduğu anlamına
kesinlikle gelmez. Ama gene de bu rakamlardan bazı
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2006 yılına dikkatinizi çekmek istiyorum. 2006 yılından
sonra Türkiye adresli bilimsel makalelere baktığımız
zaman, gerçi bir sıçrama görüyoruz ama şu anda bir
doygunluğa ulaşmış durumdayız. Ben “her türlü yayını”
taramıyorum, yalnız “makaleleri” tarıyorum. Her türlü
yayını tararsanız, 30.000’i aşıyor. Benim rakamlarım
yalnız makale için verilmiş olan rakamlardır. 2007 yılında
ne oldu? Tabii, bu belirttiğim rakamlar WEB of Science
tarafından taranan 8.730 bilimsel dergi kapsamında
yayımlanan bilimsel makaleleri göstermektedir. Bunlar
yaygın olarak kabul görmüş indeksler. O yıllarda 8.730
dergi bu indekse girmekteydi. Dergilerin bu indekse
girmesi için bazı değerlendirme kriterleri var. Ben
bunları zaten biliyorsunuz diye geçiyorum. 2007 yılına
gittiğimiz zaman, 2005-06 yıllarında WEB of Science veri
tabanına Türkiye adresli giren dört tane dergi vardı:
Türk Psikoloji Dergisi, Turkish Journal of Chemistry,
Turkish Journal of Earth Sciences ve Turkish Journal of
Pediatrics. Ben o yıllarda TÜBİTAK’ta da çalışırdım ve
TÜBİTAK’taki ilgililer ile hep temastaydım. Neden biz
bu veri tabanına giren dergi sayımızı artıramıyoruz?
Hatta biyoloji, fizik, matematik dergileri vardı. Onlarla
görüşürdüm, biraz daha kaliteli yayın yapın, biz bu
sayıyı dört değil de biraz daha yükseltelim diye. Hatta
ben şunun hayali ile yaşardım: “Acaba hayatta olduğum
müddetçe biz bu sayıyı 20’ye çıkarabilecek miyiz, bunu
ben görebilecek miyim?” O yıllarda dört dergi daha
bu veri tabanına girdi. Sonra 2007 yılında neler oldu?
Hocam biraz Elsevier’den ve Elsevier’ın kârından
bahsetti. Dünyada en çok bilimsel dergi çıkaran yayınevi
Elsevier ama ekonomik olarak durumdan faydalananlar
Amerikalılar, WEB of Science. Bu kez Elsevier 2007
yılında ne yaptı? Kendi veri tabanı Scopus’u çıkardı.
Tabii Scopus’u çıkarınca elbette ki WEB of Science ile
aralarında büyük bir rekabetin olacağı açıktı ve pastadan
daha büyük bir dilim alabilmek için Scopus toplam
19.000 civarında dergiyi kapsamına aldı ve taramaya
başladı. Bir gecede, bir ihtilal gibi Türkiye’den yaklaşık
60 dergiyi veri tabanına aldı. Ben o yıllarda acaba 20
dergiyi hayatta olduğum süre zarfında görebilecek
miyim düşüncesiyle ilerlerken birdenbire 60-70 dergi
Scopus’un veri tabanına girdi. Tabii Scopus’un veri
tabanına girince doğal olarak sizin elinizde iki tane
veri tabanı varsa birinde beş makaleniz diğerinde 8-10
makaleniz çıkıyor. Birinde 300 atıfınız, diğerinde 500
atıfınız olunca ister istemez insan kendi duygularını
okşamak açısından nerede daha fazla rakam görüyorsa
onu tercih edecektir. WEB of Science bu pastanın büyük
bir kısmını Scopus’a kaptıracağını görünce, bu korkudan
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dolayı kendi veri tabanında taradığı dergi sayısını
8.000’den 16.000’e çıkardı. Böylece 60 civarında Türkiye
adresli dergiyi bünyesine almış oldu. Benim saham
olmadığı için adını bile duymadığım bir sürü dergi
bugün bu veri tabanı tarafından taranmaktadır.
Kötü mü oldu, iyi mi oldu? Hem avantajları var hem
dezavantajları. Avantajları şu: İnanıyorum ki, bu veri
tabanına giren dergiler kendilerine daha çok çeki düzen
verecektir. Çünkü bir rekabet ortamına girdiler en
azından. Eskiden böyle bir rekabet ortamı yoktu. Bu
vesile ile kalitelerini her geçen gün artırmaya çalışacaklar.
Dezavantajları ne oldu? YÖK’ün yükseltilmelerdeki
kriterleri 1992 yılında konuldu. Ben 1992 yılında
YÖK’ün doçentlik üst komisyonunda çalışıyordum
ve kriterleri koyan kişilerden biri de bendim. Ama
aradan 22 yıl geçti, yalnız Türkiye’de değil dünyada
çok şey değişti, maalesef YÖK kriterlerini kesinlikle
değiştirmedi. Bugün WEB of Science’a giren dergilerde
yayımlanan makalelerle kişiler yükseltiliyor. Ancak
bunların içerisinde kaliteliler ve son derece kalitesizler
var. Burada bir ayrım yapmamız lazım. Maalesef YÖK
bu konuda en küçük bir adım atmadı, atamadı ve şu
anki durumu ile de atacağına inanmıyorum.
2011 yılında Türkiye adresli en çok bilimsel makalenin
yayımlandığı dergilere baktığınız zaman, Afrika adresli
üç dergiyi görüyorsunuz. Bu dergilerin tamamı para ile
makale yayımlayan dergiler. Gerçekleri görmemiz lazım.
Türk bilim camiasında çok iyi bilim insanlarından oluşan
azınlık bir kitle olabilir ama büyük bir çoğunluğumuz
maalesef böyle değil ve para vererek bilimsel makale
yayımlayıp parayla doçent ve profesör olma yollarını
aramaktadır.
Tahmin ediyorum, hepiniz bu dergilerden haberdarsınız.
Birkaç örnek vereceğim: Afrika dergilerinden African
Journal of Biotechnology dergisine baktığımız zaman,
dergi zaten 2005’ten sonra piyasaya çıkıyor. En çok
yayın yapan ülkeler Çin, İran ve Türkiye. Türkiye
adresli yayınların artışı ise eksponansiyel. Ama 2012
yılında iyi ki bu dergi WEB of Science’tan çıkarıldı.
Tabii, üzülenler var, bu derginin çıkarılmasına. Başka
bir Afrika dergisi var, African Journal of Agricultural
Research diye. Bunda da aynı şekilde en çok yayın
yapan ülkeler İran, Çin ve Türkiye. Sanki bu dergiler
bu ülkeler için indeksli dergiler. Yayın sayısı anormal
bir şekilde artmakta. Bizim bilim camiamız çok esnek
ve anında doğru dergiyi buluyor ve adapte oluyor.
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WEB of Science bu dergiyi de bünyesinden çıkardı.
African Journal of Business Management da aynı şekilde
Tayvan, İran, Malezya, Pakistan ve Türkiye’den en çok
yayın yapmış ve Türkiye adresli makalelerde anormal
bir artış var. Başka bir dergiden örnek vereyim: Journal
of Animal and Veterinary Advances’in ismine baktığınız
zaman, bu tamamen veteriner dergisi. Açın bu dergiyi
inceleyin. Fizik, biyoloji, matematik, tıp, sosyal bilimler,
her şey var. Bu dergiyi Pakistan çıkarıyor ve bu dergi
WEB of Science’tan 2013 yılında çıkarıldı ve iyi ki
çıkarıldı. Derginin bütün yayın hayatı boyunca yapmış
olduğu yayın sayısına baktığınızda, 3.272 makale
yayımladığını ve 1.005’inin Türkiye adresli olduğunu
görürsünüz. 1.000 $’a bir makale yayımlarsınız. Derginin
yayın kurulunda 70 kişi vardı, bir ara 17’si Türk’tü. Bu
dergide yayımlanan Pakistan adresli bilimsel makale
sayısı yalnız 5’tir ama dergiyi Pakistan çıkarıyor. Bu 5
makaleyi araştırdığınız zaman, bunlar Pakistanlı değil,
Pakistanlılar ikinci ya da son sıralarda. Malezya’dan,
Çin’den yazarlar gönderiyor. Demek ki Pakistanlılar bizi
düşünüyor ve Türkiye için dergi çıkarıyor. Türk bilim
insanlarının yayın yapabileceği bir platformu böylece
sağlıyor. Bu dergi de WEB of Science’tan çıkarıldı.
2012 yılında en çok Türkiye adresli yayınların yapıldığı
dergilere baktığımız zaman, iki dergiye dikkatinizi
çekmek istiyorum: Energy Education Science and
Technology Part B Social and Educational Studies
ve Energy Education Science and Technology Part A
Energy Science and Research. Tahmin ediyorum hepiniz
bu dergileri çok iyi biliyorsunuzdur. Bu dergilerdeki
yayın artışına baktığımız zaman 2009 yılında çok fazla
olduğunu görürüz. Fen alanındaki yayın sayısı 250’ye
çıkıyor, sosyal bilimler dergisinde de anormal bir artış
var, o da 250’ye çıkıyor. Bu dergilerle ilgili olarak ben bu
sene mahkemeye verildim, onu da peşinen söyleyeyim.
Bu dergiler yetmedi, C ve D’yi de çıkardılar. Bu dergilerde
yayımlanan bilimsel makalelere baktığımız zaman,
toplam yayın hayatı esnasında elbette ki Türkiye olacak,
Amerikalıların da makaleleri vardı. Amerika adresli
bilimsel makalelere incelediğimizde, hepsinde Türk
isimleri var. Amerikalı’nın kalkıp da Şırnak’ta çıkan bir
dergiye makale göndereceğini tahmin edemezsiniz. 2011
yılında bu dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerde
bir yıl içerisinde yapılan atıflara sizin dikkatinizi çekmek
istiyorum. Makale başına yapılan atıf sayısı 129’dan
başlıyor ve devam ediyor. Yani o dergide 1 yıl içinde
yayımlanan tüm makaleler en az 20 civarında atıf alıyor.
Peki, bu atıflar nereden geliyor? Atıflar A dergisinden

B’ye, B dergisinden A’ya. Atfın 83’ü A dergisinden, 46’sı
B dergisinden. Karşılıklı iki dergi paslaşıyor. Biri fen
dergisi, biri sosyal dergisi. Ne hikmetse bunlar karşılıklı
birbirine atıf yapabiliyor. Atıf yapılan makaleler nereden
geliyor? Türkiye, Çin ve Malezya üçgeni içerisinde bu
yürütülüyor. Öbür dergiye baktığımız zaman, 2011’de
yayımlanan makalelerin 2012’de aldığı atıf sayısı da
böyle. Bugün benim sahamda çok ciddi dergilerin etki
değeri 5-6 civarında. Beş ne demek? Siz bu sene bir
makale yayımlarsanız o makalenin önümüzdeki iki yıl
içinde alacağı atıf sayısı demek. Bunlar bir yılda bu kadar
atıf alıyor, karşılıklı paslaşmalarla. Hatta biri bana şunu
söyledi: “Ben bu dergiye bir makale gönderdim, 20 tane
referans vermiştim; dergi basıldığı zaman referansların
40’a çıktığını gördüm.”
Nature ve Science dergilerini herkes biliyor. 2011 yılında
bu iki dergide yayımlanan bilimsel makalelerin bir yıl
sonra aldığı atıflara bakarsanız sırasıyla Nature’da 122,
79 ve hemen 41’e düşüyor. Science’da da öyle. Demek ki
Nature ve Science dergilerinde yayımlanan makalelerin
5-6 tanesi dünyada büyük ses getiriyor, ondan sonraki
makaleler diğer dergilerde yayımlanan makaleler
kadar atıf alıyor. Ama bu Enerji A ve B dergilerindeki
makaleler öyle değil. Onların istisnasız hepsi çok fazla
atıf alıyor. 2011 yılında Energy Education Science and
Technology Dergisi, Science’ın üzerinde etki faktörü ile
31,7 yer alıyor. Eğer bu dergi geçen yıl bu veri tabanından
çıkarılmamış olsaydı inanıyorum ki ilk 3 ya da 4’e
girecekti ve o dergide yayın yapanlar da TÜBİTAK’tan en
yüksek ekonomik desteği alacaktı. Çünkü TÜBİTAK bu
dergide yayımlanan makalelere 5.000 TL para veriyordu.
TÜBİTAK tarafından soruşturma açıldı bu dergiye ve
bildiğim kadarıyla YÖK tarafından da bir soruşturma
açılmıştır. Mahkemede bana yapılan ithamlardan biri,
derginin 8-10 milyonluk değerinin benim bu konuşma
ve yazılarımla düşürmüş olmamdı.
Konuşmamın bu bölümünde WASET’ten bahsedeceğim.
WASET’i duyan da vardır duymayan da. İsmi çok
güzel: World Academy of Science Engineering and
Technology. Bunlar bilimsel dergi çıkardıkları gibi
bilimsel konferanslar da organize ediyorlar. Nedir bu
WASET’in özelliği? WASET şu anda, kongreler organize
ediyor. Bakınız bugün ayın 16’sı. 2 gün sonra Dubai’de
bir konferans var. Ondan sonra Londra’ya geçiyoruz.
Londra’dan iki gün sonra ekip Barselona’ya gidiyor, çok
uzak değil. Barselona’dan ekibin biri Türkiye’ye geliyor,
Türkiye’den Paris’e geçiyoruz. Ondan sonra Paris’ten
hemen Madrid’e geçiyoruz. Madrid’den, çok uzak değil,
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Venedik’e geçiyoruz. Bu kongre organizasyonunun
aynı hızla işlem yaparak üçe bölündüğünü görüyoruz.
Aralık 21 gibi Paris’ten Dubai’ye geçecekler, Dubai’den
Londra’ya geliyorlar, oradan tekrar Çin’e... Bu kuruluş
2015 yılında tam 105 farklı kongre organize ediyor.
Bir de 2023’e kadar yeri ve tarihi belli konferansların.
Peki, bunların konuları ne? Her bir toplantıda konulara
baktığınız zaman tarımdan tutun da bilgisayardan,
elektrikten, matematikten vb. her konu var. Bu
Osaka’daki konferansın konuları, Paris’teki konferansın
konuları da aynı konular. Bunlar nasıl oluyor? Her
dalda kongre yapıyorlar. Ben takip ediyorum, ortalama
100 kişi bu kongrelere katılıyor. Katılım ücreti 500€.
Türkiye’de Dubai’ye ödemek mecburiyetindesiniz
parayı. Buraya gittiğiniz zaman 100 kişilik bir odaya
alıyorlar sizi. Ondan sonra sırasıyla, siz kalkıyorsunuz
atom fiziğinden konuşuyorsunuz, sizden sonra bir
İngiliz geliyor diyor ki: “Ben kuantum fiziğinden
bahsettim, benden sonra bir Arap çağırdılar, o da helal
et’ten bahsetti. Şaşırdım kaldım. Ondan sonra gelen de
bot dizaynından bahsetti.” Böyle karmakarışık konular
yer alıyor. Hatta bazıları da diyor ki “Ben hayatımda
böyle neşeli bir kongre görmedim. Giderdim kongrelere,
herkes sıkıcı, aynı konu, aynı konu. Ama burası ne
güzel, herkes değişik telden çalıyor.” Bakınız 26-27 Ocak
2023-Cidde’ye müracaatınızı şimdiden yapabilirsiniz,
2023 için başvuru alınıyor.
Etik dışı davranışlar ülkemizde gerçekten anormal
derecede arttı. Bunlar nedir? Başkalarının isimlerini
yayına koymak, çok sık olan bir olay. Özellikle bu tıp
camiasında çok daha yaygın ama diğer camialarda yok
mu? Kendi camiamda da çok var. Karşılıklı isim koyma,
bu da çok yaygın. Yayın duplikasyonu... Masaüstü
yayıncılık yapanlar var. Hayalî yayın üretenler var.
Doktora çalışmalarını ufak tefek değiştirerek tekrar
yayına sunanlar var. Bunların önüne nasıl geçebiliriz? Şu
anda tek, ciddi bir kontrol mekanizması aslında doçentlik
ancak benim şahsi görüşüm doçentlik de çok çok daha
kötüye gidiyor. Doçentlikte değiştirilmesi gereken bazı
noktalar var. Jüri üyelerinin birbirlerini bilmemeleri
belki çok iyi niyetle atılmış bir adım ama maalesef
bugün istismar ediliyor. Bizim Türkiye’de hocalarımızın
%70-80’i tek başına kaldığı zaman kendi vicdanı ve
kafasıyla karar verme eğiliminde değiller. “Ben olumlu
rapor vereyim. Bunun üç tane yayını var. Sonra beni
mahkemeye verir. Ne olur ne olmaz. Öbürleri hayır
desin.” diyor. Bir bakıyorsunuz, jüriye gittiğiniz zaman
aday 5-0 ya da 4-1 geçmiş. Ben zaman zaman soruyorum:
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“Neye dayanarak bu adaya olumlu oy verdiniz?”
Diyorlar ki “Çok düşündüm, üç tane yayını var.” Şu
anki doçentlik kriterlerinin tamamen kaldırılması lazım.
Ben yıllardır YÖK’e bir teklifte bulunuyorum. Hatta
YÖK üyelerine bireysel olarak gönderiyorum. Bir kere
her dalda tek bir jürinin oluşması lazım. Diyeceksiniz
ki tek bir jüri olduğu takdirde, belki ben 15-20 veya 30
dosyaya birden bakacağım. Jüri üyelerinin 3-5 gün bir
yerde bir araya gelip o dosyaları incelemesi lazım. Jüri
7-8 kişi olacak. Tabii bu 7-8 kişi kendilerini gerçekten
sahasında kanıtlamış kişilerden olacak. Her yıl 2-3
üyenin değişmesi lazım. Eşitlik ilkesi böylece sağlanmış
olur. Müracaat için ön koşul kalkmalı. Bu bakkal
hesabına dönmüş sonuçta. Bir hoca bize geliyor, bir
master sınavına giriyor. “Hocam, bize bir belge verin,
oradan 2 puan alacağım, oradan 3 puan alacağım.”
diyor. İnsanlar böyle yükseltilmez. Bir yüksek lisans
sınavına girme ile kişinin derece, puan almaması lazım.
Eser sayıları kalkmalı. 20 yıl önce de eser sayısı diye bir
şey yoktu. Ölçü o jürideki 7-8 kendini kanıtlamış kişinin,
beyninde ve vicdanındadır. Ne olacak ölçü? Doktoradan
sonra bağımsız bilimsel araştırmalar yapmak dediğiniz
zaman noktayı koymuş olursunuz. O jüri kişinin yeterli
olup olmadığına karar vermeli.
Öğretim elemanlarının istihdamı şu anda Türkiye’de
son derece önemli. Bugün kadrolar, YÖK sayfasında
ilan ediliyor ama başka üniversitelerden de ilan edilen
kadrolara müracaat edenler oluyor. Ben çok yakından
izliyorum bunları. Fakat bir şekilde bir formülünü bulup
o üniversitede atanacak kişi kimse onlar atanıyor. Bunu
yapan rektörler, dekanlar, bölüm başkanları. Bana hiçbir
zaman etikten bahsetmesinler. Türkiye’de en büyük etik
ihlalini yapan yöneticilerin kendileridir. Eğer gerçekten
o ilanlar herkese açık olmuş ve atamalar liyakata göre
yapılmış olsa ben inanıyorum ki bu ülkenin kaderi
değişir. Siz doğru yere doğru adamı atadığınız takdirde
üniversitelerde çok şeyi değiştirirsiniz. Bazen Türkiye’de
eğitimi değiştirmek için ilkokuldan başlamamız lazım
diyorlar ama ilkokul değil üniversiteden başlamanız
lazım. Üniversitelerde istihdam edilen kişileri doğru
seçmediğiniz takdirde kesinlikle bir yere varamayız.
Hocalar hep kendi elemanlarını korur, hep el altında
olmasını ister; çantasını taşıtmıştır, huyunu suyunu
bilir, başka insanı yanında istemez. Onun için dışarıya
kapalıdır. Tabii rektörlerimizin çok büyük seçim
endişesi vardır. Herkese kadro sözü verilir. Dışarıdan
gelen bir kişinin rengini, şeklini bilmez. Dolayısıyla
kendi elemanını tercih eder. Sonra aynı üniversitede
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kariyer yapmak dünyanın gelişmiş ülkelerinde yoktur.
Bir hocanın yanında doktorasını alan üç beş kişinin aynı
bölümde istihdam edilmesi kadar kötü bir uygulama
yoktur. “Inbreeding”, bir üniversiteye yapılabilecek en
büyük ihanettir. Eğer bir kişi bir üniversiteye müracaat
ediyor ve bir rektör, bir dekan ona “ben kendi elemanıma
kadro bulamıyorum, size nasıl bulayım”, diyorsa o
yönetici o üniversiteye en büyük ihaneti yapan kişidir.
Ayrıca araştırmada da bir monotonluk başlar. Hoca
ile öğrencileri arasında çıkar çatışması olur. Doçent,
yardımcı doçent olduğu zaman hocaları ile çatışmalar
olur. Kadro sınırlamalarının üniversitelerde getirilmesi
lazım.
Son olarak, hepinize çok teşekkür etmek istiyorum.

“Akademik Yükselme
Politikaları ve Yayında
Nitelik Sorunu”
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Herkese merhaba, benim açımdan çok akıcı, çok da verimli
iki sunu dinledik. Ben de sizinle bazı deneyimlerimi,
hazırladığım çalışmaları paylaşmak istiyorum. Özellikle
Yaşar Hocanın hızlı yayın yapmakla, kısa yoldan yayın
yapmakla ilgili bir saptaması çok dikkatimi çekti.
Bir Çeçen atasözü der ki: “Hızlı akan nehir denize
ulaşmaz.” Çünkü o hızlı akmak ister, bir an önce denize
ulaşmak ister. Ne pahasına olursa olsun, sağa sola
dağılarak, yayılarak, içindeki bütün dinamiklerini belki
de parçalayarak gücünü, niteliğini kaybederek ulaşmak
ister. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de
en çabuk, en hızlı nasıl yapabiliriz noktasına gelmek,
gerçekten de trajikomik önemli bir sorun olsa gerek diye
düşünüyorum. Çok uçlarda bir dergi olan Education
Science and Technology’deki makalelere bakarken
bunları gördüm. Sonrasında Metin Hocam bunu çok
daha net bir şekilde, bütün çelişkileriyle anlattı.
İlk konuşmacı Yaşar Hocamız toplumsal etki konusunu
dile getirdi. O da önemli bir noktaydı. Daha fazla o konuya
değinme ihtiyacı hissettim o konuşmanın ardından.
Ben sunuyla ilgili pek çok sayısal veri de toplamıştım.
O sayısal verilerin hepsini arada attım çünkü Yaşar
Hocamızın sunusuyla çok çakışan sayısal veriler vardı.
Sadece betimsel olarak geçmeye çalışacağım.
Akademik yükselme politikaları deyince aklımıza ne
geliyor? Bu süreçte kimin rolleri, görevleri var diye
baktığımız zaman akademik yükselme ve atama ile ilgili
süreçlerin tanımlanması; ilkelerin, ölçütlerin belirlenmesi
kısaca tüm politikaların belirlenmesi yükseköğretim
kurumuna verilmiştir. Anılan politikaların bir merkezde
oluşturulup uygulanması, temelde akademik yükselme
ve atamalarda akademik niteliğin sağlanması ve bilim
dünyasına hızla entegre olma kaygısından yola çıktığını
biliyoruz. Bununla birlikte atamalarda merkezî bir
kontrolün sağlanmasına yönelik tercihlerin de rol aldığı
ileri sürülebilir.
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Mevzuata baktığımız zaman 2547 sayılı Kanun’da
akademik yükselme ve atamaya ilişkin şartlar
genel olarak belirtilmiş, yönetmeliklerde de bunlar
somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Kanun’un çıkışından
bugüne en dikkat çekici ve köklü değişikliklerin 2000’li
yılların başlarında doçentlik başvuruları koşullarında
yapılan yeni düzenlemelerle ortaya çıktığını görüyoruz.
Bu benim de yaşadığım bir süreç. Biz o sıralar duvara
çarptığımızı düşünmüştük ama sonraki süreçlerde çok
şey kazandığımızı gördük.
Üniversitelerin, akademik yükselme ve atamaları
için belirlenen minimum ölçütleri referans alarak
nicelik odaklı yeni ölçütler oluşturma yoluna gittiğini
görüyoruz. TÜBİTAK’ın da yayın teşviki için bunu
referans alarak ölçütler getirdiğini biliyoruz. Bütün bu
düzenlemeler öncelikle uluslararası ve ulusal dizinlerde
taranan dergilerde yer alan yayın sayısını öne çıkarmıştır.
Bu yaptığımız tespitlerdir. Şüphesiz bu uygulamaların
altında, yine Türkiye’nin kaynak ve dizinlerde taranan
yayın sayısını hızla arttırma amacının olduğu bilinen
bir husustur. Bazı durumlar için kullanılan ALES ve
dil puanı gibi yeni ölçütler de geliştirilmiştir. Ancak
özellikle akademik yükselme ve atamalarda sayısal
ölçütlerin esas olduğunu söyleyebiliriz.
Bu çalışmada yükseköğretim kurulu ve üniversiteler
tarafından oluşturulan akademik yükselme kriterleri bazı
örnek uygulamalarla desteklenerek kısaca açıklanmaya
çalışılacak. Çalışmamızın odağı yayınların niteliği
konusu olacak. Öğleden sonraki çalıştay için bir altyapı
oluşturmaya çalışacağım. İlk olarak akademik yükselme
ve atama kriterlerinden söz edeceğim. 2547 sayılı
Kanun’da yardımcı doçent, doçent ve profesörlerle ilgili
maddeler var ve elbette bunlara ilişkin genel hususları
belirtiliyor. Burada üniversitelerin YÖK’ten onay alarak
ek kriterler koyması hususu özellikle belirtiliyor. 2547
sayılı Kanun bize genel bir çerçeve sunuyor. Hemen
arkasından akademik yükselme ve atamada özellikle
milat olarak gördüğümüz 2000’li yıllarda doçentlik
başvurusuyla ilgili yapılan değişikliklere değinmek
isterim. Yeni düzenlemelerde 12 doçentlik temel alanı
tanımlanmıştır. Tamamında uluslararası dizinlerin
ön plana çıktığını ve sayıların, puanların üzerinden
konuşulduğunu görüyoruz. Şüphesiz oluşturulan
jürilerin çalışmaların bilimsel içeriklerini inceleme
gibi bir görevleri var. Bu konuda da pek çok kaygının
ve süreçle ilgili sorunun olduğundan Metin Hocam
bahsetti.
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Ama burada bahsetmek istediğim konu bütün doçentlik
başvuru koşullarının temelinde uluslararası indeksler
tarafından taranan dergilerde yayın yapmanın gereklilik
ortaya çıkması durumudur. Üniversitelerimizin bazıları,
örneğin ODTÜ kendisi bir sınıflandırmaya gitmiştir.
TÜBİTAK teşvik verirken farklı bir sınıflandırmaya da
gitmiştir. Seçilmiş üç üniversitenin (Gazi Üniversitesi,
ODTÜ,Ankara Üniversitesi) doçentlik atama kriterlerinin,
“akademik yayın”, “eğitim öğretim” ve “diğer çalışmalar
(danışmanlık, proje, ödül vb.)” olmak üzere üç grupta
toplandığını görüyorum. Bu kriterler içinde puanlamada
ağırlık akademik yayınlarda ve burada da uluslararası
yayınlardadır. Daha sonra ulusal veri tabanları
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleler
ön plana çıkmaktadır. Ama tamamına baktığımız zaman
sayısal veriler üzerinden konuşmanın daha ağırlıklı
olduğunu; eğitim öğretimle ilgili tez danışmanlığı, ders
yükü, yeni bir ders tanımlama, bunu kurumsallaştırma
gibi gayretlerin daha arka planda olduğunu görüyoruz.
Diğer çalışmalar başlığına baktığımız zaman ödül
almak, tanınmış çalışmalar yapmak, mesleki etkinlikler,
projeler, bilirkişi gibi konuları da bu grubun içerisine
koyabiliyoruz. ODTÜ’nün artı birtakım hesaplamaları
var, uluslararası hatta ulusal yayınlarla ilgili kısımda.
Onun dışında aynı ölçütleri getirdiklerini görüyoruz
bu üç üniversitenin. Farklı olan, özellikle dikkatimi
çeken; Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ders
değerlendirmesinin sürece katılmasıdır. Bu diğer iki
üniversitede hiç yok, başka bir üniversitede var mı
onu da bilmiyorum. Ama ders değerlendirmesinin
sürecin içerisine katılmasının katılımcılık açısından çok
iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu tartışılabilir;
ağırlığı ne kadar olmalı, konuşulabilir. Burada Ankara
Üniversitesi adına seçenekli etkinlik listesi ya da Gazi
Üniversitesi adına yardımcı kriterler listesi denilen
listenin sorun oluşturulabilecek noktalara gidebileceğine
dair birtakım kaygılarım oluştu. Seçenekli etkinlikler
listesine baktığımız zaman listede 45 kriter var. Bunun
10 tanesini yaparsan başarılı olursun ya da yardımcı
kriterler listesinde 25 kriter var. Yedisini yaparsan
başarılı olursun deniliyor. Burada öyle bir sorun
karşımıza çıkabilir ki kişiler yayındaki eksikliğini ya
da içerik anlamındaki faaliyetlerdeki eksikliğini diğer
faaliyetlerle karşılayabilir.
Üniversitelerce belirlenen kriterlerde çeşitlilik dikkat
çekmektedir. Bu çeşitlilik her zaman için bütün süreç,
yöntem ve uygulamalarda daha sağlıklı karara ulaşmada,
daha güvenilir, daha geçerli çözümler üretmede
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bize yardımcı olabilecek bir ilkedir. Kriterlerin nicel
odaklı olduğunu biliyoruz. Kaç tanesinin hangi dizin
sisteminde olduğu öne çıkıyor burada. Bu durumun
Türkiye’deki dizinlerde taranan yayın sayısında önemli
artış sağladığı bir gerçek. Dizinlerde taranma makale
etki faktörleri gibi kriterlerin bir nevi niteliği artırdığı
da söylenebilir. Yani sadece nicelik açısından değil,
bütün bu ölçütlerin, baskıların, süreçlerin yayının
niteliğini de artırabileceğini söyleyebiliriz. Uçlarda,
anormal olan dergi ya da yayınları bunun dışında
bırakarak söylüyoruz. Zaten bu şekildeki dergilerin
taramalardan çıkarıldığını biliyoruz. Yine bütün
bu süreçlere baktığımız zaman, gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi Türkiye’de de değerlendirme kriterlerinde
çeşitliliğe gidildiğini görüyoruz. Sadece yayın sayısı ve
yayınların nitelikleri değil, aynı zamanda genelde bilime
(hakemlik, jürilik, bilim kurulu üyeliği gibi), özelde
üniversiteye (tez danışmanlığı, dersler gibi), topluma
(seminer, danışmanlık, bilirkişilik gibi) olan katkılar da
dikkate alınmaya başlanmıştır. Fakat özellikle toplumsal
yarar boyutunun çok üzerinde durulmadığını biliyoruz.
Bunu aslında özgünlük ve bütün üretilen makalelerin
yaygın yetkisi bağlamında da düşünmemiz gerektiğini
söyleyebilirim. Kriterlerdeki bu çeşitliliğin sağlıklı,
dengeli bir ağırlıklandırma ve işleyişte değerlendirmeye
olumlu katkı sağlayacağını düşünebiliriz. Ancak
seçenek listesi ve yardımcı kriterlerle ilgili biraz evvel
belirttiğimiz nitelik sorunu karşımıza çıkarabilir ya da
akademik yükseltmelerde ve pratikte niteliği biraz daha
arka plana itmemize yol açabilir.
Bu çalışmanın içerisinde bazı çizimler yapmaya çalıştım,
özellikle İrfan Erdoğan’ın çalışmasından yararlandım.
Bu çizimlerde özellikle öğleden sonra nitelikle
ilgili tartışabileceğimiz boyutları ortaya koymaya
çalıştım. Şüphesiz bu boyutlar dışındaki konuları
da tartışmamız mümkündür. Metodoloji ile yöntem
sözcüğünün pratikte karşılaştığına tanık olmaktayız.
Yöntem dediğimiz, sadece neyin nasıl yapıldığına
ilişkin bize bilgi sunabilirken metodolojinin; problemin
kuramsal çerçevesinin, gerekçesinin konulmasından,
sonraki süreçte analiz sonuçlarının yorumlanması,
sentezlenmesi ve ortaya çıkan sonuçların konulup
önerilerin geliştirilmesine kadar tüm yapıyı içerdiğini
söyleyebiliriz. Dolayısıyla nitelik sorununa bakarken
metodolojik yapıyı mı yoksa sadece yöntemi mi dikkate
alacağız sorusunu da cevaplayabiliriz.

Yayınlarda, araştırmalarda nitelik sorununa baktığımız
zaman, literatürde pek çok noktaya dikkat çekildiğini
görüyoruz. Bunlardan biri bilgiye bakış açısı. Buna ilişkin
araştırmalara ya da yapılan yayınlara baktığımız zaman
niteliğin nicelik gibi üzerinde kolayca uzlaşılan bir alan
olmadığı malum. Bir bilimsel makalenin niteliğini,
epistemolojik bakış açısından bağımsız olarak ele
almak çoğu zaman güçtür. Sadece olaylara bakış açısına
bağlı olarak nitel ya da nicel yöntemlerin kullanıldığı
çalışmaların niteliksiz olarak değerlendirilmesine şahit
olunmaktadır. Atıfta bulunduğum, Sargut Hocamızın
2006 yılında sosyal bilimlerde süreli yayıncılık ile
ilgili Ulakbim’in düzenlediği kurultayda yaptığı bir
çalışmadır. Orada hocamız birçok deneyiminden
bahsetti. Nitel çalışma mı daha değerli, nitel çalışma
mı gibi çok da anlamlı olmayan bir tartışmanın
akademisyenleri kendi değer atıflarına göre kulvarlara
ittiğini görmekteyiz. Tartışmada bir taraf diğerinin
yaptığını değersiz görme eğiliminde ancak daha
sakıncalı olanı hakem ve akran değerlendirmelerinin
bu sağlıklı olmayan tartışma sürecinden ön yargılara
bağlı kalarak etkilenmesi. Elif Kuş Hocamızın yaptığı
bir çalışmada cevaplayıcıların, ki bunlar akademik,
çoğu Türkiye’deki psikoloji dergilerinde nitel araştırma
makaleleri yayımlamanın güç olduğunu ve bu konuda
gerekli akademik desteğin yeterli olmadığına dair
kanıları belirtmiştir. Paradigmalardaki farklara bağlı
olarak ortaya çıkan sorun egemen paradigmanın
yöntemini, kuramlarını kullanarak bir uzlaşmaya
gidip çözülebilir. Örneğin herhangi bir derginin bilgiye
bakış açısı pozitif bir yaklaşıma dayalıysa siz o egemen
paradigmaya uygun araştırmalar üretip yayımlama
yoluna gidebilirsiniz ya da halkın deyimiyle pılınızı
pırtınızı toparlayıp kendi derginizi, kendi yayın
mekanizmalarınızı oluşturup orada savlarınızı devam
ettirme yoluna gidebilirsiniz. Bu iki yolun kullanıldığını
hem dünyada hem ülkemizde görmekteyiz. Özellikle
paradigma, bakış açısı ile ilgili farklılıkları ya da
çatışmaları farklı yerlerde görebilmekteyiz. Bilgiyi ele
alış biçimleri farklılaşan paradigmaların bilimsel bir
çalışmada problemin uygun olması durumunda birlikte
kullanılabileceği, sonuçların birbirine bağlanarak
yorumlanabileceğine dair kabuller; pragmatist bir
yaklaşımın sonucu olarak ortaya konulmuştur. Bu
durum nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılmasını
gerektiren karma yöntemlerin değer bulmasına,
tanımlanmasına, geliştirilmesine imkân vermiştir.
Özellikle Tashakkori’nin 2003 yılındaki makalesinde yer
alan bir tespitinden bahsetmek istiyorum. Amerika’da
23

üniversitelerde son 30 yılda araştırmacılar nitel ve nicel
diye ikiye ayrıldılar ve birbirlerini yapay bir şekilde
dışladılar. Lisansüstü öğrenciler ikisinden birini tercih
etmeye teşvik edildiler. Araştırma teknikleri dersleri
ya birini ya da diğerini içerdi. Şimdilerde ise her iki
yaklaşımı ilişkilendirebilen araştırmacıların yetiştirilmesi
tartışılmaya başlandı. Bunun yansımalarını ülkemizde
de görebiliriz. Bilimsel makalenin niteliği, lisansüstü
eğitimin niteliği ile doğrudan ilişkili olarak düşünülür.
Bu anlamda usta çırak ilişkisi şeklinde düşünülebilir.
Ustanın, bir konuda deneyimli, donanımlı bir insanın
danışman olarak verilmesi; bir öğrencisinin akademik
anlamda gelişimine şüphesiz çok önemli katkılar
sağlayacaktır. Usta çırak ilişkisi içerisinde yetişen bir
akademisyenin sonrasında yetiştiği üniversitede değil
farklı bir üniversitede çalışması, bu çalışmaları daha da
zenginleştirecek ve alana katkı sağlayacaktır. Nicelik
sorunu bir tarafa çalışmanın niteliğini görebilmek adına,
çeşitli yollarla sağlanacak akran değerlendirmesine
ihtiyacımız var. Akran değerlendirmesi ile ilgili hocamız
az önce sıra dışı bir öneride bulundu; gerçekten de
bizim bu şekilde çıkışlara, çözümlere ihtiyacımız var.
Belki bunlar tartışıldıkça başka yöntem ve tekniklere
gidebiliriz. Akran değerlendirmesinin bilimsel etkileşim
açısından birbirini tanıyan, bilen insanlar tarafından
yapılması gerektiğini, bir vurgu olarak ekleyebiliriz.
Bu noktalarda yayınlarda niteliğin arttığını söylüyorlar.
Sargut Hocamız 2006 yılındaki kongrede kendisinin
bizzat yayın kurulunda olduğu işletme ile ilgili bir
kongreden bahsediyor. Diyor ki: “Akran değerlendirme
süreçlerine daha fazla önem verdik. Bu işin ilkelerini
tanımladık. Operasyonel tanımlar yaptık.” Süreçlerle
ilgili ve iki kongre arasında bildirilerin niteliği
arasında dağlar kadar fark çıkmış ve bunu akran
değerlendirmesine bağlamış hocamız.
Araştırma makalelerindeki nitelik sorununu farklı
boyutlar açısından literatür bilgisine dayalı olarak bütünü
ve parçaları nasıl çizebiliriz, nasıl şekillendirebiliriz diye
düşündüğümde şu şekilde bir tablo oluşturdum: Bu şema
üzerinde farklı şekilde şemalar olabilir. Yayındaki nitelik
sorununu biz ne olursa olsun paradigmadan farklı olarak
düşünemiyoruz. Bize işlemiş bu süreç, bu bir kültür
aynı zamanda. Yine bizim yayındaki nitelik sorununu,
problem tanımını, metodolojik yapıyı düşündüğümüz
zaman, yöntemin seçiminde bir nitelik sorunu ortaya
çıkabilir. Daha etkili olacakken, etkili daha doğru yöntem
varken daha güçsüz bir yöntemin seçimi yanlış bir seçim
olarak da tanımlanabilir. Yöntemin seçimi dışında
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seçilen yöntemin kullanılması, nitelik sorununu ortaya
koyabilir. Özellikle yönetimin seçimi ve kullanımına
ilişkin pek çok sayıda çalışmayı görebilmekteyiz. Nicel
ve nitel araştırmalarla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum.
Ankara Üniversitesinde 2008’de düzenlediğimiz Ölçme
ve Değerlendirme Kongresi’nde- 6 yıl geçti ve çok fazla
değişim olduğunu düşünebiliriz artık- bir oturumdayız.
Oturum başkanıyım. Bir yardımcı doçent arkadaşımız
ayağa kalktı. Ne tesadüf ben de benden öncekiler gibi
nitel bir araştırmanın sonuçlarını sunacağım ama neden
nitel bir çalışma yaptığımı sorun bana, dedi. Ben sordum
nedenini. “Yaklaşık dört ay önce hocamla oturduk,
doçentlik başvurularım yaklaşıyordu, dosyama baktık.
O zaman gördük ki, hiç nitel çalışma yok. O sırada
hocamla nitel çalışma konusunda eksikliğim olduğunu
fark ettik.” dedi. Nitel araştırma yapmaya karar verdiniz
mi dediğimizde evet, desen olarak da durum çalışması
yapmaya karar verdik, dedi. Veri toplama tekniklerine
karar verdiniz mi dediğimizde evet, görüşme yapmaya
karar verdik, dedi. Size bravo, dedim, bilime takla
attırmak böyle olsa gerek. Ortada bir problem durumu
olmadan bütün metodolojiyi baştan sona belirlediniz
dedim. Konuşmacı, büyük bir gaf yaptığını fark etti.
Herkesten özür diledi, ben bunu bir ders olarak alıyorum
dedi.
Nitelik konusunda, yorumlamayı, sentezi, sonuçları
formüle etmeyi ve öneri geliştirmeyi düşündüğümüzde,
sonuçları bir şekilde bulguların tekrarı da olsa
yazıyoruz ama sentezleme hemen hemen hiç olmuyor.
Yorum da bir önceki çalışmada elde edilen bulgularla
desteklenmektedir ya da çelişmektedir deniyor ama
neden desteklenmektedir, neden çelişmektedir bunların
tartışması yapılmadığı gibi bulgulardan hedef kitleye
veya kurama bir genellemeye gitmek gibi bir kaygımız
da yok. Öneri derseniz, sadece araştırmacılara yapılacak
öneriler ön plana çıkıyor. Burada bu araştırmanın
sınırlılıkları var mı, yok mu ya da uygulamada
kurama ya da topluma ne gibi katkıların getirildiğine
ilişkin açıklamalara yeterince yer verilmiyor.
Biz
nitelik sorununu bu başlıklar altında inceleyebilir
miyiz diye düşündük. Yayınlarda niteliği incelerken
yayınların niteliği nasıl belirlenebilir diye baktığımızda,
uluslararası ve ulusal dizinler ve niteliğin göstergeleri
olarak hesaplanan istatistikler ön plana çıkıyor. Bunları
nicelik olarak önümüze koyalım, bir de niteliği temel
alan akran değerlendirmesini önümüze koyalım.
Uluslararası dizinler, dergilerin taranması; dergi, makale
etki değerleri gibi birtakım analizlerle hesaplanan
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katsayılar var. Bunların tamamını kullanabiliriz. Bu
değerler, bize dergi hakkında bir bilgi verir. Akran
değerlendirmesi bizim için vazgeçilmez ve yeniden
tanımlamaya ihtiyaç duyduğumuz bir süreç. TÜBİTAK
buradaki etkiyi yaygın etki olarak tanımlıyor. Özellikle
toplumsal yarara, toplumsal etkiye atıfta bulunuyor.
Yine OECD’nin oluşturduğu, ne AR-GE’dir, ne AR-GE
değildir üzerinde duran bir çalışma (Frascati Kılavuzu)
var, burada da aynı noktalara işaret edildiği görülüyor.
OECD bu çalışmasında araştırmaları temel, uygulamalı
ve deneysel geliştirmeye dönük araştırmalar şeklinde
sınıflandırırken her üçü açısından da incelenmesi
gerektiğini, her araştırma türünün bir kuramsal katkı
ve toplumsal etki bağlamında değerlendirebileceğini
dile
getirmekte.
Dergilerin
niteliğini
ölçmek
amacıyla geliştirilen bu bibliyometrik yöntemlerin
(dergi etki faktörü, makale etki puanı, h indeksi);
akademik yükselme ve atamalarda yayın desteği ve
teşvik ödülü vermede bir performans ölçütü olarak
kullanımı eleştirilmektedir. San Francisco Araştırma
Değerlendirme Bildirgesi açıkça diyor ki yayınların
niteliğinin bibliyometrik ölçümlere değil bilimsel
içeriğe dayandırılması gerekiyor. Bunun yolu akran
değerlendirmesidir. Bilimsel açıdan gelişmiş ülkelerde
akademik yükseltmelerde akran değerlendirmesi ön
plana çıkmaktadır. Tüm yayınlar yerine seçilenlerin
jüri tarafından ve bazen anılan faktörler kapsam
dışında tutularak değerlendirilmekte olduğu biliniyor.
Türkiye’de nihai kararları jüriler verse de adayların
pek çok üniversitede öncelikle ön değerlendirme
komisyonlarından
minimum
şartları
sağlayıp
sağlamadığına dair onay almaları gerekmektedir. Bu
Hacettepe, ODTÜ gibi büyük üniversitelerimizde var,
bütün üniversitelerimizde olmamakla birlikte. Bu
nicelik temelli bir değerlendirmedir. Ben bu çalışmayla
birlikte bilgi belge bölümündeki bazı hocalarımızla
etkileşme ve yayınlarını okuma fırsatı buldum. Daha
önce neden bunun üzerinde durmadığımı ayrıca bir
öz eleştiri olarak söylemek istiyorum. Tonta Hocamız
diyor ki: “Akademik değerlendirmeyi geçen adayların
akademik yükseltmeyi bir hak olarak görmeleri bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.” Kendini haklı
görüyor; ben onaydan geçtim, jüriden geçtim, bir
daha neden yeni bir jüriye gireyim, diyor. Jüri artık
formalite, ben internette oluşturayım bir form, altını
imzalayıp göndersinler diyor. Olayların bu noktaya
kadar gelmesine ben de tanığım. Uluslararası indeksler
tarafından dizinlemenin, tek başına dergilerin niteliğinin
göstergesi olamayacağı düşünülmektedir. Bu durum

indekslerin ticari kaygılarına ve politikalarına bakarak
daha net değerlendirilebilir ki 2006 yılından sonraki o
müthiş artış dizinlerin büyüme stratejilerinin de bir
sonucu olduğunu ve altında ticari bir olayın yattığını
hocalarımız çok net rakamlarla, tespitlerle ortaya
koydular.
Yayınların niteliğinin, özgünlük ve etki açısından
jüri
tarafından
değerlendirilmesi
yani
akran
değerlendirmesi esastır. Bibliyometrik ölçümler bu
değerlendirmeyi destekler nitelikte olmalıdır. Bu
katsayılardan yararlanmak kadar da doğal bir şey
yoktur. Çünkü bu hesaplamalar ve süreçler bilimsel
olarak bir gerçekse bizim bunlardan yararlanmaya
ihtiyacımız var. Yararlanabileceğimizin işaretlerini
olgusal verilerden de görmekteyiz. Dergilerin etki
faktörlerinin belirlenmesinde, pratikte karşılaşılan
sorunlardan birinin de derginin kendine atıf yapması
olduğu söylenebilir. Buna dayalı etki puanları
hesaplanmalarının ve bu katsayılara göre yayınlara
puan, teşvik, destek verilmesinin adil olmadığı ifade
edilebilir. Ne yazdığından çok, nerede yazdığına
ve kaç kere yazdığına odaklı bir değerlendirmeden
uzaklaşılmalıdır ve tüm yayınlar yerine seçilen
yayınların jüriler tarafından değerlendirilmesi daha
sağlıklı olacaktır. Bu seçilen yayınları, yazarın kendisi şu
yayınlarım önemlidir; şu yayınlarımın toplumsal etkisi,
kuramsal katkısı fazladır diyerek ön plana çıkarabilir.
Öğretim elemanlarının taranan veya taranmayan
dergilerdeki yayın sayılarıyla değerlendirme eğilimi çok
açıktır. Atıf dizinleri dergilerin kalitelerini belirlemek
ve dergilere kolay erişim amacıyla oluşturulmuştur.
Günümüzde üniversitelerin performans sıralamasını
yapmak için kullanılmaktadır. Türkiye’de ise makalenin
temel niteliğini değerlendirmede temel bir ölçüt olarak
kullanılmaktadır. Ben burada yayımladım, daha ne
istiyorsunuz gibi bir tutum var ve sosyal bilimlerde
yayımlanan tezlerin nitelik bakımından analizini
içeren bazı çalışmaların sonuçları yöntemin seçimi ve
kullanımında nitelik sorunu yaşandığını göstermiştir.
Ben bu çalışmanın sonucu olarak makalelerin niteliğini
değerlendirmede özgünlük ve etkinin temel ölçütler
arasında yer alması gerektiğini söyleyebilirim. YÖK
ve üniversitelerin akademik yükselme ve atama
politikalarını nicel değil nitel odaklı bir anlayışla gözden
geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışmada
nitelik sorununu çok farklı boyutlarıyla ele aldık ve nasıl
değerlendirilebilir diye sorduk. Nitelik sorununu aşmak
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için en önemli rol şüphesiz üniversitelere düşüyor.
Üniversite içerisinde pek çok kurumsal tedbirin
alınmasına ihtiyaç var. Üniversitelerdeki bilimsel teşvik
uygulamaları için yayınların niteliğinin operasyonel
tanımlarına ihtiyaç var. Yayınların niteliğini artırma
bağlamında, öğretim elemanların mesleki gelişimlerine
dönük faaliyetleri, platformları teşvik etmek ve onların
içerisinde bulunmak gerekiyor. Yurt dışında bulunan
arkadaşlarımızın oradaki gözlem ve çalışmalarının
ülkemize taşımasını sağlamak gerekiyor. Dergi editörlük
ve hakemlik süreçlerini daha etkili kılmak nasıl mümkün
olabilir, düşünmek gerekiyor. TÜBİTAK üzerine düşeni
yapmaya çalışıyor ama teşvikler konusunda niteliği
ihmal ederek niceliğe baktığını söyleyebiliriz. Bundan
kurtulmak gerekiyor. Son olarak şüphesiz YÖK’ün
bugün burada konuşulanlar bağlamında yapabileceği
düzenlemeler var. Yayınların niteliğine ilişkin gözlenen
paradigma değişiminin bu sürece yansıtılması gerekiyor.
Teşekkürler.

“Akademik Yayıncılık Kalitesi,
Açık Erişim, Tekrarlanabilir
Araştırma”
Yrd. Doç. Dr. Kaan ÖZTÜRK
Merhabalar.
Slaytta ismimi küçük harflerle yazıyorum, sebebinin
ilginç bir hikâyesi vardır. Önceki konuşmalarda adı
geçen Energy Education Science and Technology dergisi
üzerine bir şeyler yazmıştım. Matematik Dünyası’nda
etik olmayan editörlük işleri ile ilgili bir yazım
yayınlanmıştı, bu dergiden de bahsetmiştim. Ondan
sonra dergi editöründen bir e-mail geldi, çok da dostça
değildi tahmin edersiniz ki. “Ben şöyleyim, böyleyim,
çok iyiyim. Okuduğumda sinek yutmuş gibi midem
bulandı.” gibi durumdan memnuniyetsizliğini açıklayan
bazı ifadeler vardı. Mesajın altına kendi ismini kocaman
puntolarla “Prof. Dr. XX” diye büyüterek yazmıştı.
Bense küçücük isimli biriydim, orada dersimi aldım,
hizaya geldim (!).
Bu konuşmada söylemek istediğim şeyleri baştan
özetleyeyim.
Bilimsel yayıncılığın 350 seneden beri süregelen,
matbaaya dayalı modeli şu anda bilime dar geliyor.
Mesajlarımdan biri bu. İkinci olarak, şimdiye kadarki
konuşmacılarımızın hepsinin vurguladığı noktaya ben
de temas edeceğim: Sahtekârlıklar çok yaygın. Üstelik
niceliklerle ve sayı oyunlarıyla insanları, dergileri ve
bilimsel kaliteyi değerlendirmek uygun değil. Hepsi
ile oynamak çok kolay, tamamen niteliksiz şeyleri çok
iyiymiş gibi göstermek basit. O yüzden çözüm niteliğe
bakmak; yani zahmet edip okuyacağız makaleleri. Makale
iyi mi, değil mi diye okuyacağız. Meslektaşlarımızı
değerlendirmeyi hiç tanımadığımız editörlere ya da
hakemlere bırakmayacağız. Onların verdiği puanlarla
değerlendirmeyeceğiz tanımadıklarımızı, biz bakacağız
yazdığı iyi mi, değil mi diye. Yeni ölçütler eklenebilir
bunlara, başka türlü ölçülerle nasıl değerlendiriliyor
bunlar diye bakmak gerekiyor ki şu andaki dijital
imkânların da getirdiği şeyler var. Açık erişim
özellikle vurgulanmalı, çünkü açık olduğunuz zaman
daha saydam oluyorsunuz, sahtekârlıkların üzerini
örtmek o kadar kolay olmuyor. Her şey bir arada
değerlendirilebiliyor; özellikle dijital imkânlarla, arama
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motorlarıyla vb. her şeyi derlemek çok daha kolay
oluyor. Dijital imkânların getirdiği değişimler var.
Mesela veri depolamanın artık çok ucuzlamasından
dolayı dergilerdeki eski sayfa kısıtlamalarıyla bağlı
değiliz. Yani “Şu kadar makale yayımlanacak, daha
fazlasını almayız, ne kadar iyi olursa olsun.” dememize
lüzum yok. Bunların masrafları da fazla değil, server
masrafları vb. iyice düşmüş durumda ve etkileşimli
olabiliriz bu makalelerin içerisinde. Ayrıca bunların
paylaşılması sosyal ağlara da aktarılabilir. Sosyal ağ
deyince sadece Facebook, Twitter vb. kastetmiyorum.
ResearchGate, Academia.edu, CiteULike gibi bilimsel
yayına yönelik sosyal ağlar da var ve bir makalenin
etkisi bunlar içerisinde de değerlendirilebilir.
Sayı oyunlarından çok bahsedildi. Bu sayı oyunları
çok değişik seviyelerde de olabiliyor. Kendinizi çok iyi
bir bilim adamı gibi göstermek istiyorsanız bir sürü içi
boş makale yazabilirsiniz ama bu yakalanır . Sadece
makale sayısı da önemli değil. Atıf mesela; başkası sizin
yayınlarınızı ne kadar çok kullanmış, onlar ne kadar çok
önemsenmiş dünyada? Kendinize atıf yaparsınız bol
bol, bu da bir oyundur, o da yakalanır. Daha ileri seviye
olarak arkadaşınıza bana atıf yap dersiniz, birbirine
lüzumsuz atıf yapanlardan bir ağ oluşturursunuz. Bu da
yakalanabilir dikkatli bakınca ama kolay değil, o yüzden
bu tür sahtekârlıklar yaygın.
Bunlar bireysel sahtekârlıklar. Bireysel olmayan, yani
dergi, editör seviyesinde başka numaralar yapılabiliyor.
Mesela etki faktörü (impact factor) önemli bir göstergedir
dergiler için. Belirli bir yılda, mesela 2014 yılında bir
derginin etki faktörünü hesaplamak için o dergide 2012
ve 2013 yılında çıkmış makaleleri alırsınız. Bunlara
toplam kaç atıf yapılmış bakarsınız ve bu sayıyı makale
sayısına bölersiniz. Bu o yıl için derginin etki faktörüdür.
Yıldan yıla değişir. Kişiler için atıf sayısı ne ise, dergiler
için de etki faktörü bir saygınlık göstergesi kabul edilir.
Bu, tabii manipüle edilebilen bir şey. İsteyerek manipüle
edilebilir, istemeden manipüle edilebilir. Faktörü
yükseltmek isteyen editörler, atıf getirebilecek makaleleri
kabul etmeyi tercih edebilir, veya atıf almayan bölümleri
dergiden kaldırabilirler. Zooloji gibi dergilerde saha
notları vardır, “Şu kuşu gördük, kanadı şöyleydi, şöyle
ötürüyordu.” gibi. Bunlar önemli katkılardır, ama
fazla atıf almazlar. Etki katsayısı hesabında paydayı
büyütmüş olursunuz ama atıf almadıkları için pay aynı
kalır. Dergiden böyle kısımları kaldırdığınızda payda
küçülür, etki katsayısı artar.

Etki katsayısını artırmanın başka bir yolu da daha çok
tarama makalesi yayınlamaktır. Taramalar bol atıf
alır. Bazı editörler her yıl kendi dergilerine bol bol atıf
yaparak tarama makaleleri yazarlar belirli bir alandaki
gelişmeleri anlatan. Ayrıca, makalelerin uzun olması
tercih edilebilir, çünkü makale uzadıkça atıf yapılabilecek
daha çok malzeme olacağı için atıf sayısı artar.
Atıfların düzgün dağılmadığını da hesaba katmak
lazım. Elinizde 100 makale varsa biri 5 atıf, biri 6, biri 4,
biri 8 atıf gibi düzgün seyretmiyor bunların atıf sayısı.
Genelde atıflar kuvvet yasası dağılımı, Zipf yasası gibi
çarpık (skewed) bir dağılım sergiliyor. Yani birkaç tane
çok atıf alan makaleniz var, pek çok da az atıf alan veya
hiç almayan makaleniz var. Birkaç tane başarılı makale
ile derginin etki faktörünü yükseltirseniz o zaman bu
dergi güzel şeyler yayımlıyor gibi bir intiba yaratmış
olabilirsiniz ama bu sadece birkaç makalenin yüzü suyu
hürmetinedir. Bu da dergi kalitesini değerlendirmek için
etki faktörüne çok güvenmemek gerektiğini gösteren
başka bir delil.
Buraya kadar söylediğim editör manipülasyonları etik
ihlali içermedikleri için “gri bölgede” sayılabilirler.
Bunlara ek olarak, gerçekten “kara bölge”de
sayabileceğimiz atıf zorlamaları yapan ve atıf çeteleri
yöneten editörler de var. Örneklerinden bugün epeyce
bahsedildi. Umut Al ve İrem Soydal hocaların yazdığı
çok eğlenceli bir makale var (Al, U. ve Soydal, İ. (2012).
Dergi kendine atıfının etkisi: Energy Education Science
and Technology örneği. Türk Kütüphaneciliği, 26, 4:
699-714.). Bu makalede orijinal bir şekilde bilimsel
yayıncılığın nasıl kötüye kullanıldığını somut örnekler
üzerinden görebiliyoruz. Etik dışı davranan editörler
“benim makalelerime bol atıf yaparsan senin makaleni
yayımlarım, yayımlamakta kolaylık sağlarım” gibi
imalarda bulunuyor, veya başka bir dergideki editöre
“bana atıf gönder, ben de sana atıf göndereyim” diyor;
atıflar zikzak şeklinde gidiyor. Belki kendi dergisine atıf
yaptırmış olmuyor ama yine de yazarlara atıf baskısı
uyguluyor. Bu şekilde çalışan atıf çeteleri hem kişiler
bazında hem de dergiler bazında örgütlenmiş olabiliyor.
Sayı oyunlarının dışına çıkan, bu oyuna katılmayacağım
diyen ArXiv örneği var. ArXiv, fizikçi Paul Ginsparg
tarafından 1991’de oluşturulmuş bir veri tabanı, Preprint
Server diye geçiyor. Preprint dediğimiz de henüz
yayımlanmamış, yayına göndermek üzere hazırlanmış,
hakem denetiminden geçmemiş makaleler.
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ArXiv’in başta fizikçiler, özellikle de CERN’de çalışan
yüksek enerji fizikçileri arasında yaygınlaşmış olması
tesadüf değil. CERN’deki araştırmacılar çok yoğun bir
şekilde çalışmakta, sürekli yeni sonuçlar çıkarmakta.
Sonuçları birbirleriyle paylaşmak için yayın sürecinden
geçmesini beklemeye sabırları yok. Genellikle teksir
kâğıdıyla çoğaltarak birbirlerine aktarıyorlar. Elektronik
imkânların ortaya çıkmasıyla durum değişiyor, bilgi
aktarımı daha hızlı olabiliyor (WWW’nin temelleri de
CERN’de atıldı, tam da bu sebepten, bilgi aktarımının
kolay olması için). Basit bir Preprint Server kurdu
Paul Ginsparg. İlk başta yılda 100 tane ancak gelir
diye düşündüler, yirmi yılın ardından ArXiv 1 milyon
doküman barındırmakta. Tek amacı paylaşmak ve
yaymak.
ArXiv’de hakem kontrolü yok, gönderebiliyorsunuz.
Tek bir kriterleri var, Paul Ginsparg’ın ifadesiyle:
“refereeability” yani “hakeme gidebilirlik” kriteri.
Yani makaleye bakacaksınız, ilk bakışta deli saçması
olmayacak, “Ben Einstein’ı çürüttüm, aslında E=mc3”
demeyecek. Tabii dikkatli bir değerlendirme sonunda
hatalar, eksikler bulunabilir, o ayrı mesele, ama ilk
bakışta anlaşılan bir saçmalık olmayacak. Bu kriterin
kaliteyi yukarıda tutmakta çok başarılı olmayacağı
düşünülebilir, ama ArXiv değersiz bir depo değil, pek
çok bilim alanında ilk bakılan bilgi kaynaklarından biri
halen.
Akran değerlendirmesi, hakem denetimi çok yüceltiliyor
olabilir ama hakem denetimi o kadar da büyük bir kalite
kontrol sağlamıyor. Hakem denetiminde iki kişi bakıyor
makaleye, hatta çoğunlukla çok da uzun ve dikkatli
bakmıyorlar. Hatalar geçebiliyor, eksikler kalabiliyor.
Hakem denetimi doğruluk garantisi değil.
ArXiv’e yüklenen çalışmalar genellikle daha sonra
geleneksel bir dergiye ve hakem denetimine gönderilecek
makaleler oluyor. Bu tabii yazarları belli bir kaliteye
zorluyor. Okurlar da belirli bir dikkatle bakıp kendi
süzgecinden geçirdiği için ArXiv’in hakemsizliği
çok büyük bir sorun olmuyor. Hatta bazı makaleler
doğrudan ArXiv’de referans gösteriliyorlar, daha
yayımlanmadan. Bazıları ise çalışmalarını ArXiv’den
başka yerde yayımlamaya zahmet bile etmiyor. Bunun
uç örneği Grigory Perelman. Yüz yıllık açık bir problem
olan meşhur Poincare Konjonktürü’nü ispatladıktan
sonra ispatı ArXiv’e koydu sadece, herhangi bir dergide
yayımlama zahmetine girmedi. Herkes oradan alıp
okuyor. Niye olmasın, sonuçta okunuyor, inceleniyor,
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tartışılıyor, gerek bloglarda gerek diğer iletişim
kanallarında. “Aa Perelman böyle yapmış, biz de baktık,
doğru.” gibi. Bu da etkili bir hakem denetimi. Editörün
seçtiği iki kişi yerine “crowdsource” edilmiş, yani
topluma aktarılmış bir hakemlik.
ArXiv 1991’deki başlangıcından bugüne kadar akademik
yayıncılığı fazla değiştirmedi. Öyle bir iddiası da yoktu
zaten, sadece makalelerin aktarıldığı bir ilk duraktı, hepsi
bu. Yayıncılık eski hâliyle devam etti, ve yavaş yavaş bir
krize götürdü. Bütün bilimsel yayıncılık alanlarında bir
reform çağrısı yapılmakta şu an, sadece sosyal bilimler
değil, fen, mühendislik alanlarının hepsinde.
Buraya kadar küçük akademik sahtekârlıkları anlattık,
yazarların veya editörlerin yaptıklarını. Brecht’i
burada hatırlıyoruz: “Banka kurmanın yanında banka
somak nedir ki?” Büyük bilimsel yayıncıların etik
dışı uygulamaları daha da büyük oysa. Özellikle,
bünyesinde binlerce dergi barındıran Elsevier, Springel,
Wiley, Nature Publishing gibi devler. Bu dev yayıncılar,
son yıllarda akademik camianın öfkesini çekmeye
başladılar. Mesela aşırı pahalı abonelikleri var bunların,
yüz binlerce, milyonlarca dolara varan. Bunlar en
zengin üniversitelerin bile belini büküyor. Üniversite
kütüphanelerinin bütçesinin çoğunu yutuyorlar. Kitap
alma imkânı bile kalmayabiliyor üniversitelerin. Ufak
tefek üniversiteler de değil sadece; Harvard, Cornell
gibiler bile bu konuda isyan etmiş durumdalar. Küçük
üniversitelerin, hiç parası olmayanların durumunu siz
düşünün. Kâr marjları olağanüstü yüksek. Daha önce
bahsetti Yaşar Hoca. %30-40’lara varan yüksek kâr
oranları var. Peki, ne yapıyor bu yayıncılar? Kâr etmek
kötü bir şey değil ama bu kadar kâr hem normal değil
hem de bu kârı hak ediyorlar mı sorusu sorulmalı.
Bir yayını oluşturmanın ve ortaya çıkarmanın
prosedürü nedir? Bir araştırmacı verileri toplar,
ondan sonra o makaleyi belirli kalıplarda üretir, bunu
kendi bilgisayarında kendi emeği ile yapar bir kelime
işlemciyle, mesela Word veya LaTeX ile. Müsveddeyi
hazırladıktan sonra editöre gönderir. Editör onu alır, iki
veya üç hakeme gönderir. Hakemler müsveddeyi inceler,
geri dönüş verirler, düzeltme ve ekleme isteyebilirler;
kabul edilirse de yayına alınır. Burada hakemler bedava
çalışır, yazarlar bedava çalışır, editörler genellikle
bedava çalışır. İstisnalar olabilir ama birçok kişi kendi
üniversitesindeki görevinin üzerine bilime hizmet
olarak yapar bu işi.
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Peki, yayıncı burada ne yapar? Geçtiğimiz 300 yıl
içerisinde yaptığı şey önemliydi: Bilgiyi basılı hale
getirmek ve dağıtımını sağlamak. Bunu bilimciler
kendileri yapamıyordu, ama 21. yüzyılın başından
itibaren artık yapılabilir. Herhangi bir server hizmeti
, üzerine basit bir yazılım kurarsınız, oldu bitti. Niye
olmasın? Nitekim bu şekilde hazırlanıp ücretsiz erişim
sağlayan birçok kaliteli dergi var. Dev yayıncılar
pek çok önemli katkı sağladıklarını söylüyorlar ama
bilimsel camianın çoğunu faydalarına ikna edebilmiş
değiller. Üstüne üstlük yayın hakkını gasp ediyorlar.
Siz araştırmacı olarak emeğinizi, yıllarınızı verdiniz,
çalışmanızı yazdınız, ondan sonra bunu yayınlamak için
yayın hakkını yayıncıya devretmek zorundasınız. Özgür
iradenizle vermiş gibi oluyorsunuz ama öyle değil,
mecbur kalıyorsunuz. Çünkü bahsedildi ya, yayıncılık
bir serbest piyasa ekonomisi değil. Bir dergi öbürünün
yerine geçmiyor. Kariyerinizde yükselmek için, yeni
araştırma ödenekleri alabilmek için bazı “marka”
dergilerde yayın yapmanız bekleniyor. Nature’a
göndermeyeyim de Nijerya Ormancılık Dergisi’ne
göndereyim diyemiyorsunuz. Onun için belirli bir itibarı
olan bir dergide yayımlamak istiyorsanız, çalışmanızın
bütün haklarını bedelsiz olarak yayıncıya aktarmak
zorundasınız. Yayıncı, sizin çalışmanızı paylaşmanıza
izin vermeyebilir, web sitenize bile koyduğunuzda size
telif hakkı ihlali uyarısı gönderebilir.
Ticarileşmiş dev yayıncılar bilginin topluma ulaşmasına
engel oluyorlar, çünkü yayınlanan makaleler “paywall”
dediğimiz bir ödeme duvarı arkasında. Aboneliklerin
yüksek ücreti var, her üniversite karşılayamıyor. Ayrıca
diyelim siz bir vatandaş olarak bir konuyu merak
ettiniz, araştırmak istiyorsunuz. Hatta hayati bir konu
da olabilir bu; nadir bulunan bir hastalığa yakalandınız,
doktorunuz şu tedaviyi uygulayacağız dedi. Siz
bilimsel literatürü taramak istiyorsunuz; gerçekten bu
tedavi işe yaramış mı, riske değer mi, veya doktorun
bilmediği alternatif var mı öğrenmek için. Bir makaleye
tıklıyorsunuz, karşınıza bir sayfa çıkıyor, bakmak için
30-40 dolar ödemenizi isteyen. Yeterli bir tarama için
binlerce doları gözden çıkarmanız gerekir. Burada ciddi
bir engel var, halkın bilime ulaşmasının önüne engel
konuyor.
İlgili başka bir problem de, birçok araştırmanın kamu
fonlarıyla yapılıyor olması. Mesela çeşitli ülkeler,
bilimsel destek için kurulan kurumları aracılığıyla
fonlar veriyorlar. Araştırmaların en büyük para kaynağı
devletlerin hazineleri, yani vergi mükellefleri, yani

bütün toplum. Büyük yayıncılar, halkın kendi ödediği
paralarla yapılan araştırmaların sonuçlarına ulaşmasını
engelliyorlar.
Bütün rahatsızlıkların sonucunda bir isyan çıkması tabii
kaçınılmaz. Bayrağı kaldıranlardan biri, dünyanın en
önde gelen matematikçilerinden Timothy Gowers oldu.
2012’de yazdığı bir blog yazısında Elsevier’e boykot
çağrısı yaptı. Elsevier tarafından yayımlanan hiçbir
dergide makale yazmayacağını, editörlük ve hakemlik
yapmayacağını beyan etti ve herkesi buna katılmaya
davet etti. Bunun için The Cost of Knowledge adıyla
bir web sayfası kuruldu ve 15 bin kişi imza verdi.
Değişik seviyelerde olabiliyor bu boykot. Bazısı yayın
yapmayacağını, bazısı hakemlik yapmayacağını beyan
ediyor. Çok fark etmez, sonuçta bir boykot başladı.
Bazıları, özellikle yayıncıların savunucuları, niye
özellikle Elsevier’e taktınız, herkes yapıyor bunu
dediler. Ama Elsevier’ın özellikle öfke çeken bazı
menfur özellikleri var. Bunlardan biri demet abonelik
uygulaması: Bir kütüphane belli bazı dergilere abonelik
almak istiyor, ama Elsevier fiyatları öyle ayarlamış ki,
bin tane dergiyi bir arada almak, istediklerini tek tek
seçip almaktan daha pahalıya geliyor. Bu şekilde gayet
niteliksiz dergiler, hatta sahtekâr dergiler de araya
sıkıştırılıyor. Meselâ Elsevier’e bağlı Chaos, Solitons and
Fractals, El Naschie’nin 1993’ten 2006’ya kadar yönettiği,
kendisine ait 300-400 tamamen içi boş numeroloji
makalesi yayımlattığı, atıf çeteleri kurduğu bir dergiydi.
Elsevier çok uzun zaman bu duruma göz yumdu,
uyarıları dikkate almadı. Ancak derginin ipliği pazara
çıktıktan, rezalet ayyuka çıktıktan sonra kapattırdı,
sonra editörleri değiştirdi.
Elsevier ticari bir kurum, bilimi yaymaktan öte
ticari kazancı öne çıkaran bir yapı. Reklam amaçlı
sahte dergiler çıkarıyor. İlaç firması Merck için, özel
hazırlanmış bir bilimsel dergi görünümünde bir dergi
hazırladı, ama asıl amaç ilaç reklamı yapmaktı, bu da bir
skandal olarak kayda geçti. Hatta düpedüz sahte bilim
dergileri de yayımlıyor, Homeopathy gibi.
Elsevier grubunda yayınlamış olduğunuz kendi
makalenizi, kendi web sitenizde yayımladığınız zaman
mahkemeden ya da avukattan yazı geliyor hemen çek,
onu yoksa dava açarız diye, çok olan bir şey bu. Bunlar da
tabii diş gıcırdatmalara sebep oluyor. Bilimciler bilgiyi
paylaşmak ve yaymak isterken, telif hakkı kavramının
bu kadar istismar edilmesi doğal olarak tepki uyandırdı.
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Açık erişim, bu isyanın ve öfkenin sonucunda daha da
yükselmeye başladı. Yeni başlamadı elbette, 2000’lerin
başından beri var. Bu yine web teknolojilerinin gelişmesi
dönemine denk düşüyor, bilgisayar teknolojisiyle at
başı gidiyor. 1991’de ArXiv kuruldu, aynı yıl Linus
Torvalds Linux çekirdeğini geliştirmeye başladı, Richard
Stallman Free Software Foundation projesini başlattı.
Bunlar bilimsel yayıncılıkla ilk bakışta alakasız görülse
de, özgür yazılım kavramını ortaya çıkarmış olmaları
sebebiyle önemliler. Özgür yazılım fikri kök saldıkça,
bilimsel camiadaki bilginin de özgür olması gerektiği
fikrini insanlara aşıladı.
Açık erişim dediğimizde özellikle, okumak isteyen
herkese ücretsiz olarak verilen makaleleri anlıyoruz.
Makaleler herkese açık olmakla kalmıyor; bunların
verileri ve metaverileri de açık olarak kullanılabilme
hakkına sahip. Açık erişimin özgürlükleri desteklemek
üzerine kurulmuş. Açık erişim lisanssız, public domain
değil, bir lisansa tabi, bu da genellikle Creative Commons
lisansı oluyor. Bu lisansın da nüansları var ama genellikle
kurallar şöyle: Siz bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz,
türev eser oluşturabilirsiniz, ama bunu üreten kişiye
atıf yapacaksınız, kaynak göstereceksiniz. Yani bilimsel
çalışmaya tamamen uygun bir şey. Yüzlerce açık erişimli
dergi var, en önde gelenler ise PLOS, eLife, BioMed
Central, F1000Research, PeerJ, Physical Review X.
Public Library of Science ilk kurulanlardan. 2003’te bir
yayıncı olarak kuruldu. Şu anda yedi dergi çıkarıyor,
bunlardan altısı tıp ve biyoloji alanlarında. Bir tanesi,
PLOS One, her alanda yayın kabul ediyor. Kabul etme
kriterleri de gayet güzel; teknik olarak doğru olan her
türlü makaleyi kabul ediyor. Atıf getirsinmiş, günün
moda konusuymuş, herkesin ilgisini çeksinmiş gibi
kriterleri yok. Yeter ki sen bunu teknik olarak doğru
yapmış ol, bir hata yapma, ben bunu kabul ederim diyor,
ki niye etmesin? Elektronik ortamda yer bol, sunucuda
terabaytlarca yer var. Bu yüzden sayfa sayısını sınırlamak
da gerekmiyor. Elektronik yayıncılığın gücü de burada.
Başka bir büyük açık erişim dergisi olan eLife’ın
yöneticiliğini Nobel ödüllü Randy Schekman yapıyor
şimdilerde. Arkasında epeyce mali destek var: Howard
Hughes Medical Institute, Max Planck Enstitüsü,
Wellcome Trust vs. Bir başkası BioMed Central, Springer’e
bağlı bir açık erişim yayıncı, onun altında epeyce dergi
var. Açık erişim dergilerinin büyükçe bir kısmı biyoloji
ve tıp alanında, çünkü açık erişim özellikle hareketli,
dinamik, durmadan yeni sonuçlar üretilen, sonuçlara
çabuk erişilmesi gereken alanlarda kök salıyor.
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Açık erişimde de, klasik yayıncılık kadar olmasa da bir
masraf var. Hiç olmazsa hosting, web, server, bakım
masrafları var. Bu masrafları karşılamak için iki yaklaşım
gelişti: Altın ve yeşil açık erişim. Altın açık erişimde,
bu masraflar yazarlardan alınıyor. Yazarların ödediği
miktar PLOS’da makale başına 1350$, diğerlerinde ise
2900$’a kadar çıkıyor. Ancak PLOS bazılarını muaf
tutabileceğini söylüyor, “paranız yoksa söyleyin,
bedava basarız, kimse burada parası olmadığı için yayın
yapamıyorum demesin” diyor. Ne kadar uyguluyorlar
bilmiyorum ama uygulandığı söyleniyor. Physical
Review X ücretleri 1000$, Elsevier açık erişim ücretleri
ise 500$’dan 5000$’a kadar çıkabiliyor.
Bu sayılar makul mü, değil mi? Şöyle bir karşılaştırma
yapabiliriz. Elsevier’in abonelik gelirini alalım. Belirli bir
yılda Elsevier’in abonelik gelirini o yılda basılan makale
sayısına bölerseniz 10,000$ gibi bir miktar çıkıyor.
Yani makale başına 10,000$ gelirleri var. Yukarıdaki
ücretler bundançok daha düşük olduğu için biraz makul
sayılabilirler.
Para vermek istemiyorsanız yeşil açık erişimli dergileri
tercih edebilirsiniz. Bu dergiler yine okuyuculardan
abonelik ücreti alıyorlar ama yazarın bu makaleyi
başka yerde barındırmasına ve paylaşmasına da
izin veriyorlar. ArXiv’de, kişisel sayfasında, kendi
kurumunun özel hazırladığı bir sunucuda paylaşılabilir
çalışma. Çoğu dergide, özellikle mesleki kurumların
çıkardığı dergilerde maksat bilgiyi yaymak olduğu için
bu paylaşımları çok dert etmiyorlar. Başka dergilerde 1224 ay gibi bir ambargo süresi olabiliyor paylaşma için.
Bu da tabii bilginin hızını düşürüyor, en yeni makalelere
ulaşılmaması demek oluyor.
Altın açık erişim modelinin yarattığı sorunlar da var.
“Ortak malların trajedisi” denen paradokslar karşı karşıya
kalıyoruz. Bir araştırmacı açık erişimli yayın yapmak
istediği zaman bu ücret onun proje bütçesinden çıkıyor.
Proje yöneticisi bütçeyi dengelemek için uğraşırken bir
de dergiye masraf yapmaya pek istekli olmuyor. On
tane makale yayımlayacaksa PLOS’ta, diyelim 20,000$
çıkacak ödenekten. Açık erişim olmayıversin, bildiğimiz
kapalı erişimliye gönderelim diyebiliyor. Abonelik
isteyen dergilerin masrafını üniversite ödüyor nasılsa.
Bu yüzden, araştırmacıların açık erişimli dergilerde
yayın yapmayı benimsemesini sağlamak için kurumsal
dayatma şart olabiliyor. Mesela bir iki sene önce Harvard
Üniversitesi, araştırmacılarına çalışmalarını açık erişimli
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dergilerde yayımlama şartı koştu. Amerika’nın sağlık
araştırmalarına fon veren kuruluşu National Institutes
of Health, ve yine Amerika’nın Beyaz Saray Office of
Science and Technology Policy kurumu, verdikleri fonlar
karşılığında açık erişimli yayın yapılmasını şart koşuyor.
Ne de olsa, dediğimiz gibi halkın ödediği paralar bunlar.
Halkın ödediği paralarla yapılan araştırmaların halka
açık olması lazım prensibi kabul edilmiş durumda. Bazı
özel fon kaynakları da aynı şartı koyabiliyor. “roarmap.
eprints.org”da her ülkede açık erişimde yayın yapma
şartı koşan tüm kurumların listesi var.
Peki, bu altın erişim yayın ücretleri daha ucuz olamaz
mı, mesela 1000-2000$ gibi? Elife’da yayınlamak ücretsiz,
çünkü arkasında büyük fon desteği var. Ne kadar
sürdürülebilir bilmiyorum ama epey itibarlı olduğu
için herhalde sürecek. Görülmüş en masrafsız dergi
belki Journal of Machine Learning Research olabilir. Bu
dergide yayın yapmak ücretsiz, ve masrafının makale
başına 6,5$ olduğu tahmin ediliyor. Editörün söylediğine
göre bu miktarın çoğu da muhasebecilik ve benzeri idari
işlemlere gidiyormuş.
PeerJ’de yayın yapmak için bir kereliğine 99$
veriyorsunuz, sonra ömrünüz boyunca istediğiniz
kadar makale yayımlama hakkınız var. Eş yazarlı
çalışmalarda her yazarın ayrı ayrı ödemesi gerekiyor
bu miktarı. ArXiv para almıyor, 826 bin dolarlık bütçesi
var ve bu miktar bir milyon belgeyi barındıran sistemin
yönetimine kullanılıyor. Belge başına baktığınızda, çok
da masraflı bir iş olmadığını görüyorsunuz.
Kendi e-derginizi çıkarmak istiyorsunuz diyelim, kolay.
Otomasyon sağlayan dergi yönetimi yazılımları mevcut.
Bunlar yazarın bir makale müsveddesini otomatik olarak
sisteme yüklemesini, doğrudan editöre aktarılmasını,
editörden hakemlere otomatik gitmesini ve hakemlerden
yorumların alınmasını sağlıyor. Bütün iş akışı otomatize
edilebiliyor.
Bu kolaylığın öbür yüzü de fırsatçı dergiler (predatory
journals). Bunlar açık erişim kisvesinde, yazarldan
para toplayan ama niteliksiz yayınlar basan dergiler.
Kaçınılması gerekiyor. Derginin içeriğine baktığınız
zaman web sitesinden, amatörlüğünden, dergi
başlıklarının birbirini tutmamasından, konu bütünlüğü
olmamasından kendilerini belli ediyorlar zaten. Fırsatçı
dergi sahtekârlıklarından bahsedildi daha önce, çok
ayrıntısına girmeyeceğim. Atama yükseltmelerde
yayınların içeriğine bakmak çok önemli, ne kadar yayın

yaptığına değil. Çalışmanızı az bilinen bir dergiye
gönderecekseniz, veya incelediğiniz bir dosyada
bilinmedik bir dergide yapılmış yayınlar görüyorsanız,
Beall’s List of Predatory Journals sitesine girip bir kontrol
yapmakta fayda var.
Dijital yayıncılık daha önce baskılı yayıncılıkta olmayan
yeni imkânlar veriyor bize. Çevrimiçi yayınlar statik
PDF’lerden farklı. Dijital yayıncılığın, bir makalenin
taranmış hâlinden daha fazla olması lazım. Mesela
deneysel veriler, makaleyle beraber yayınlanmalı. Bu
şekilde işiniz kontrol edilebilir, tekrarlanabilir, yeni
işbirliği imkanları doğabilir. Bir araştırma projesi için
bir bilgisayar programı yazdıysanız, programın kaynak
kodlarının da verilmesi lazım; o da araştırmanızın bir
parçası, vermemek eksik yayın yapmak demek.
Yeni imkanlardan biri de etkileşim fırsatı. Bir bilimsel
makalenin altında yazarlar arası, okurlar arası yorumlar
yazılması mümkün. Ayrıca, dijital belgeler her platforma
uyum sağlayabilir. Mesela cep telefonunuzda üç sütuna
basılmış bir PDF makale okumayı denediniz mi? Berbat
bir şey, göz bozar. Ama Wordpress’de hazırlanmış bir
blog okumak çok rahat, çünkü web sunucu elinizdekinin
bir mobil cihaz olduğunu anlayıp satır genişliğini ve
puntoyu otomatik ayarlıyor, kolay okunuyor. Bunun
da bilimsel yayınlara uyarlanması lazım. Niye PDF’de
ısrar edelim, her şey sadece basılarak okunacakmış gibi
yapalım?
Dijital yayıncılığın getirdiği belki en büyük nimet
arama, endeksleme ve otomasyon imkanları. Bilimsel
çalışmaların statik metnini okumakla kalmaz, çok daha
üst seviyede, meta veri seviyesinde işlemler yapılabilir.
Sosyal paylaşımlar yapılabilir, Twitter, ResearchGate,
CiteULike gibi sitelerin verileri incelenerek makalenizin
nereye gittiğini, nerede anıldığını takip etmeniz mümkün
olur. Bloglarda da bunlar paylaşılır. Bilimsel bilgilerin
paylaşıldığı, akademik çalışmaların topluma aktarıldığı
pek çok profesyonel blog vardır. Bunların analizleri de
bilimsel çalışmaların etki ölçülerine entegre edilebilir.
Bilimsel kaliteye ilişkin çeşitli seviyelerde farklı
göstergeler mevcuttur. Mesela yazar seviyesinde atıf
sayısı veya h-indeksi gibi göstergeler kullanılır. Dergi
seviyesinde ise etki faktörü göstergesi kullanılır (kolay
manipüle edilebilmesine rağmen). Makale seviyesinde
de göstergeler kullanılabilir. Mesela PLOS’un makale
seviyesi metrikleri şöyledir: Makale sitede kaç kere
görülmüş, kaç kere indirilmiş, kaç kere değişik
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yerlerde atıf yapılmış - sadece Web of Science’ta değil,
başka yerlerde de-, ne kadar yorum yapılmış altına,
ne kadar not düşülmüş, sosyal ağlarda ve bloglarda
ne kadar paylaşılmış. Diyebilirsiniz ki bunların hepsi
taklit edilebilir, twitter’dan takipçi satın alırım, benim
makalemi retweet eder durur. Doğru, ama her türlü
gösterge istismar edilebilir, en iyisi birçok farklı
göstergeye dayanmaktır.
Dijitallik sayesinde yayın sonrası hakemlik de
kolaylaşır. Bu yeni bir kavram. Hakemlik işini mutlaka
yayına kabulden önce yapmamız gerekmiyor. Çalışma
geldiği gibi yayınlanır, diğer araştırmacılar onu bunları
okur, belki “deli saçması” der, veya şöyle eksiği var,
şunu da koyun, şöyle yanlış var der. Bu yine blog
mantığıdır, çalışmanın altına açık yorumlar eklenir ve
bu değerlendirmeler her okuyucu tarafından görülebilir.
İki hakemin gizli değerlendirmeleri yerine bu daha şeffaf
ve açık bir yaklaşım olur.
Bazı yayıncılar makaleler altına yorumlara izin veriyor.
Ayrıca bazı siteler mevcut, bunlar yayınlanmış çalışmalar
hakkında balık açmaya ve yorumlar yapılmasına imkân
veriyorlar. F1000 Research ikisinin arasında. Gelen
çalışmayı önce çabuk ve basit bir taramadan geçirip
yayımlıyor, ondan sonra hakemleri incelemeye davet
ediyor.
Bu çok önemli bir durum. Bir çalışma yayınlanmış
olsa da, yayınlamışlık onun güvenilirliğinin garantisi
olmuyor. Meselâ bizim “Yalansavar” grubumuzda
yaşadığımız bir sorun var. (“Yalansavar” çeşitli yalan
iddiaları, haberleri, sahte bilim iddialarını araştıran
ve bunları gerekirse çürüten bir eleştirel düşünce
sitesi.) Söz gelişi, homeopatinin yalan olduğuna dair
bir şeyler yazmış oluyoruz, biri diyor ki homeopati işe
yarıyor, bakın burada araştırması var. Çalışmanın içine
bakıyoruz, yöntem olarak beş para etmez, kontrol grubu
yok, on denek ile yapılmış. Makalenin altında yorumlar
olsa, çalışmanın zaafları ve eksikleri yazılabilse, hem o
makaleye atıf yapanlar hem de başkaları görebilecek bu
yorumları, gereksiz zaman harcanmayacak.
Son slaytım Tekrarlanabilir Araştırma hakkında.
Tekrarlanabilir araştırmada prensip şu: Veriler
ve kaynak kodu verilerle beraber gelmeli. Siz bir
veri analizi yaptıysanız okuyucu bu veri analizini
tekrarlayabilmeli, bakalım sonuç doğru mu diye. Sadece
grafiği vermekle iş bitmiyor. Bir simülasyon yaptınız
veya bir biyoinformatik çalışması yaptınız, bunun için
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bir program yazdınız; programın verdiği sayılar ne
kadar güvenilir? Bilimsel hesaplamada pek çok farklı
hata kaynağı olabilir. Yanlış nümerik yöntem kullanmış
olabilirsiniz, programda farketmediğiniz bir hata vardır,
ve saire. Bunların konrol edilebilmesi için okuyucuya
verilebilmesi lazım. Tekrarlanabilir araştırma prensibi
bunu sağlıyor. Bunu yine dijital yayıncılık içerisinde
yapmamız mümkün çünkü bol bol saklama yerimiz var.
Eklememek için hiçbir sebep yok. Bunu yazarlar kendileri
pek yapmıyorlar, sebepleri çok. Bazen çalakalem
yazılmış oluyor bu programlar, başkasına göstermeye
çekiniyorlar. Bazen de yazarlar aynı programı sonraki
çalışmalarda kullanacakları için rakiplerine vermek
istemiyorlar. Ama açıklık ve tekrarlanabilirlik için,
bilimsel dergiler yazarlardan verileri ve yazılımları talep
etmeli ve bunların depolanacağı sunucular sağlamalılar.
Sonuç olarak, başta söylediğim şeyleri tekrarlarsak, şu
anda bilimsel yayıncılıkta bir dönüşüm içerisindeyiz.
Bilgi toplumu artık bilgiye ulaşmak istiyor. İnternet
aramasıyla bir bilgiye ulaştığında “bunu okumak için
40$ vermek istemiyorum” diyorlar. Bilginin herkese açık
olması hem ahlaki bir zorunluluk, hem de güvenilirlik
açısından gerekli.
Teşekkür ederim.
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