Editör’den

Akademik dergi, Akademik kariyer...

Tasar›m+Kuram ilk kez may›s 1999’da yay›n yaflam›na kat›lm›flt›. ‹kinci say›s›
ancak bir y›l sonra; may›s 2000’de ç›kar›labildi. Bu üçüncü say› ise 2003 tarihli.

Demek ki y›lda bir say› süreklili¤i bile henüz tutturulabilmifl de¤il. ‹lk ç›k›fl tarihinin
ard›nda bir y›ldan fazla bir haz›rl›k çal›flmas› oldu¤u da hat›rlanacak olursa,

yaklafl›k befl seneyi geçkin bir süredir de yay›n çabalar›n›n sürdü¤ü görülür.

Umutsuzlu¤a düflmeyen bu çabalar›n ard›nda daima genç akademisyen
arkadafllar›m›z›n vazgeçilmez deste¤i oldu. Yay›n yaflam›n›n bafllang›ç y›llar›nda
yaflad›¤›m›z sorunlar daha çok okuyucular›m›za kendimizi duyurmak, kan›tlamak

ve yaz› temin etme içerikliydi. Bu dönemde ise dergimizi ç›karabilmek için ka¤›t
temin etme çabalar›nda yo¤unlaflmak zorunda kald›k.

Fakültemizin mütevaz› bütçesi için yük olma s›n›r›na gelen ka¤›t fiyatlar›, bizi spon-

sor aramaya yöneltti. Ancak ülkemizin içinde bulundu¤u ekonomik kriz bu olana¤›
da elimizden ald›. Geçmiflte kurumumuzla ortak etkinliklerde desteklerini esirgememifl seçkin firmalar, ne yaz›k ki bu kriz ortam›nda ayn› flans› bulamad›lar.

Zaman geçiyor ve yay›ns›z geçen her yay›n dönemi bizi biraz daha hedefimizden
uzaklaflt›r›yor...

Peki neydi hedefimiz? Yay›n yönergemize göre y›lda en az iki say› ç›karmay› öngörmüfltük. Bu öngörü “Hakemli Akademik Dergi” olman›n YÖK

taraf›ndan

öngörülen temel özelli¤idir ve flöyle tan›mlanmaktad›r; Ulusal hakemli dergi:
“Editörü ve en az befl de¤iflik üniversitenin ö¤retim üyelerinden oluflmufl dan›flmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araflt›rma makaleleri yay›mlayan, y›lda en

az iki kez yay›mlanan ve son befl y›lda düzenli olarak bas›l›p da¤›t›m› yap›lm›fl,
üniversite kütüphanelerinde eriflilebilir olan dergi.” (www.yok.gov.tr)

‹flte bu ulusal Hakemli dergi olma hedefimize gecikmeden ulaflmak istiyoruz. Peki

neden? Kendi alan›nda as›rl›k geçmifliyle tek kurum olan üniversitemizin, pek çok
alanda oldu¤u gibi Akademik Hakemli Dergi ç›karmada da öncülük etmifl olmas›

bu kurumun do¤al görevi ve kendi dinami¤inin do¤al bir sonucu say›lmas› gerekir.

Ayr›ca yak›n geçmiflte, kurumumuzun de¤iflik alanlardaki baflar›lar› görmezli¤e
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gelinerek salt “Science Citation ‹ndex” taramalar› kaynak gösterilerek kurumun
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lay›k olmad›¤› s›ralara yerlefltirildi¤i ve elefltirildi¤i de hat›rlardad›r. ‹flte bu
aç›dan da Akademik Hakemli Dergi ç›karmak ve baflta genç Akademisyenler

olmak üzere üyelerimize yay›n olanaklar› sunmak Akademik bir görev de
olmaktad›r.

Öte yandan Doçentlik yönetmeli¤inde ve baflvuru koflullar›nda yap›lan son
de¤ifliklikler göz önüne al›nd›¤›nda, yine konunun önemi ortaya ç›kmaktad›r
(www.yok.gov.tr). fiöyle denilmektedir;

“Baflvurulan doçentlik temel alan› ile ilgili ve aday›n yapt›¤› lisansüstü

tez(ler)den üretilmemifl olmak kofluluyla afla¤›daki maddelerin yerine getirilmesi
zorunludur:

SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya alan endeksleri kapsam›ndaki dergilerde

bafll›ca yazar olmak kofluluyla, bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap
kriti¤i, teknik not ve tart›flma hariç) yay›mlam›fl olmak.”

Görülece¤i gibi genç akademisyenlerin doçentlik baflvurular›nda; yukar›da sözü

edilen “index”lere girmifl hakemli dergilerde en az bir özgün makale yay›nlama
koflulunun getirilmifl olmas› da hakemli dergi ç›karman›n önemini yeterince
ortaya koymaktad›r. Bu tür dergilerin genç akademisyenler aç›s›ndan hem ürün

vermelerini hem de çal›flmalar›n› sergileyerek semerelerini alabilecekleri bir
ortam haz›rlad›¤› kuflku götürmez.

Yukar›da de¤inilen indekslerden en az birine girebilmek için ise dergimizin
düzenli olarak befl y›l iki say› halinde ç›kmas› gerekmektedir. Bu hedef
baflar›ld›¤›nda

genç

akademisyenlerin

özgün

makaleleri

doçentlik

baflvurular›nda do¤rudan puanlamaya girme flans›n› elde etmifl olacakt›r.

K›saca söylenebilir ki, kurumumuzun ayn› zamanda bir prestij yay›n› da olan
tasar›m+kuram’›n yay›n yaflam›ndaki süreklili¤ini sa¤lamak; bir yandan

akademik yay›n yaflam›n› canl› tutarak akademisyenleri ürün vermeye teflvik
ederken, bir yandan da genç akademisyenlerin çal›flmalar›n›, alan›nda uzman

hakemlerin görüflleriyle s›nama flans› yaratarak onlar›n geliflimine katk›da bulunmaktad›r. Ancak belki de bunlardan daha önemli olarak tasar›m+kuram’›n yay›n

yaflam›n› sürekli k›lman›n; neredeyse kurumun genç akademisyen kadrolar›n›n
h›zla geliflimini desteklemekle eflde¤er anlam tafl›d›¤›n› söylemektir.
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Bunu söylerken tasar›m+kuram’› çok fazla önemsedi¤imi asla düflünmüyorum. Tam

tersine ona hak etti¤i de¤erin verilmifl olaca¤›na inan›yorum. Çünkü nas›l genç

akademisyenler kurumumuzun gelece¤i ise, tasar›m+kuram da bu gelece¤in kurulmas›na katk› sa¤layan önemli araçlardan biridir. Bu nedenle tasar›m+kuram her

ölçek ve çevrede deste¤i hak etmektedir. Dergiye yaz› vermekten, ona olanaklar
sunmaya kadar... Bu deste¤i görmekten de mutluyuz.

Tasar›m+kuram, bu yay›n döneminde de mütevaz› fakülte bütçesinin olanaklar›yla

bask›ya girdi. Bize bu olanaklar› sunan ve desteklerini esirgemeyen Say›n. Rektör
Prof. Dr. ‹smet Vildan Alptekin, Say›n Dekan ‹lgi Yüce Aflkun ve tüm dergi
dostlar›na, kurumumuzun gelecek genç kuflak akademisyenleri ad›na biz de
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Dile¤imiz, gecikmeksizin “ulusal hakemli dergi” ünvan›n› kazanaca¤›m›z say›larda
buluflmak. fiimdiden merhaba....

Doç. Dr. O¤uz BAYRAKÇI

IV

