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ÖZ 
Problem Durumu: Türkiye’de sosyal bilimler enstitüleri tarafından yayımlanan dergilerin 

nicel yönden artışının nitelik açısından da gelişmeye karşılık bulup bulmadığının araştırılmasında 
yarar vardır. Bunu ortaya koyabilmek ise söz konusu dergilerin gelişim seyri içerisinde profillerinin 
incelenmesini gerekli kılmaktadır. 

 Araştırmanın Amacı: Araştırmanın temel amacı, Türkiye’deki devlet ve vakıf 
üniversitelerinin sosyal bilimler enstitüleri tarafından yayımlanan sosyal bilimler enstitüsü dergilerini; 
genel özellikleri, dış yapı-iç yapı özellikleri ve dergilerdeki makalelerin özellikleri açısından 
inceleyerek değerlendirmektir. 

 Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmanın temel amacına ve alt problemlerine yanıt vermeyi 
sağlayacak bilgilere ulaşmak için betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bilgi 
toplama kaynakları, Marmara ve Ege Bölgesi’nde bulunan toplam 55 devlet ve vakıf üniversitesine 
bağlı 54 sosyal bilimler enstitüsünün yayımlamakta olduğu 15 dergidir. İlgili enstitülerin web 
sayfaları, Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivi aracılığıyla; 
ilgili üniversite ve enstitülerin kütüphaneleri ziyaret edilerek ve söz konusu kurumlardan talep 
edilerek ulaşılabilen dergiler araştırma kapsamına alınmıştır.  

Bulgular ve Sonuçlar: Elde edilen sonuçlara göre, araştırma kapsamında incelenen dergilerin 
elektronik ortamda ulaşılabilirliklerinin yüksek bir orana sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı 
sıra dergilerin editör, yayın kurulu, yayın kuralları, yazım kuralları gibi ölçütleri dikkate alındığında, 
bilimsel niteliklerini artıran özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Dergilerde yayımlanan yayınların 
türü açısından makalelerin ağırlıklı bir orana sahip olduğu tespit edilirken, çalışmaların büyük 
çoğunluğunun kuramsal nitelikle çalışmalar olduğu, çalışmaların yazarların unvanları dikkate 
alındığında yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinin sayılarının yüksek olduğu bulunmuştur. 
Araştırmanın diğer bir önemli bulgusu olarak, incelenen dergilerdeki çalışmaların ağırlıklı olarak 
iktisadi ve idari bilimler alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Yıllar itibariyle üniversite ve buna bağlı 
olarak sosyal bilimler enstitü sayılarındaki artış aynı zamanda sosyal bilimler enstitülerinin 
yayımlamış oldukları dergi sayılarında da artışa neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergileri, Bilimsel 
Araştırma. 

ABSTRACT 
Problem Statement: In Turkey, there are benefits to investigate whether the increasing in 

terms of quantity of the journals published by social sciences in Turkey correspond to improve quality 
or not. For this reason the examining of the journals in question is required. 
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Purpose of the Study: The main purpose of the study is examining and evaluating the institute 
of social science journals published by social sciences institutes of the state and private universities in 
Turkey, in terms of; their general features, external and internal structures and the specialities of 
articles in journals. 

Methods: A descriptive qualitative screening model has been used to reach the information 
which provides to respond the main purpose of this research and the sub-problems. The information 
gathering resources of the research are fifteen journals published by 54 social sciences institutes 
connected to the 55 state and private universities in Marmara and Aegean Regions. Accessible 
journals through related web pages of the institutes, Balıkesir University Central Library and the 
archives of the Institute of Social Sciences; visited libraries of the relevant universities and institutes 
and requested the journals from related institutes have been taken under consideration. 

Findings, Results: According to the results of the research which has been configured by the 
problems; a high availability rate of the reviewed journals in electronic environment has been 
identified. Besides the scientific quality features of the journals such as editor, editorial board, 
publishing rules, spelling rules of these journals have been found. A high rate of the articles has been 
identified in terms of the types of publications published in journals. Also, the vast majority of studies 
are theoretical studies and when the authors’ titles of the studies are taken into consideration, the 
numbers of assistant professors and research assistants have been found to be high. It has been seen 
that vast majority of the studies in reviewed journals are economic and administrative studies. As the 
years, there has been an increase in number of universities and social sciences institutes paralleled 
with the universities. And this caused an increase in number of journals published by social sciences 
institutes as well. 

Key Words: Institute of Social Sciences, Institute of Social Sciences Journal, Scientific 
Research. 

1. GİRİŞ 
Dünyada yaşanan yoğun rekabet ortamında ve bilgi toplumu olma yolunda, 

bilginin üretilmesi ve aktarılması sürecinde bilimsel araştırmaların önemi açıktır. 
Yapılan araştırmalar ve yayımlanan akademik çalışmalar, bilginin yayılması ve 
kullanımı açısından büyük öneme sahiptir. Bilimin gelişimi, araştırmaların 
sayısının artmasına ve araştırmacılara sağlanan olanaklara bağlıdır. Araştırmacıları 
akademik çalışma yapmaya yönelten etmenlerin başında, özellikle akademik 
yükselmeler gelmektedir. Bunun yanı sıra yapılan çalışmaların diğer 
araştırmacılara duyurulması ve böylelikle bilginin yayılabilmesi için akademik 
dergilerin sayılarının artması gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmacıların yapmış 
oldukları yayınları diğer araştırmacılara duyurabilmeleri için kullanabilecekleri en 
etkili yolların başında enstitüler ve enstitü dergileri gelmektedir. 

Yüksek Öğretim Kurulu (2007) mevzuatına göre enstitü; üniversitelerde ve 
fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim  
öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur. 
Enstitülerin vermiş olduğu lisansüstü öğrenim; yüksek lisans, doktora, tıpta 
uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi olmak üzere dört ana grupta incelenebilir. 

Yüksek lisans programları (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek 
mimarlık, master), bir lisans öğretimine dayalı eğitim, öğretim ve araştırmanın 
sonuçlarını ortaya koymayı amaçlarken; doktora programları, lisans/yüksek lisansa 
veya eczacılık ve fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığa 
dayalı, en az dört yarıyıllık programı kapsar ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını 
ortaya koymayı amaçlar.  Diğer yandan tıpta uzmanlık ile: Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına 
belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretim 
tanımlanırken; sanatta yeterlik, lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az 
dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, 
müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan 
doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim programıdır (YÖK mevzuatı, 2007). 
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Bu çalışma kapsamına giren sosyal bilimler enstitüleri; sosyal bilim ve sanat 
dallarında yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları açan, hem yüksek 
öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştiren hem de özel sektörün 
ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunan birimlerdir. 

Sosyal bilimler enstitülerinin temel amacı; bilimde çağdaş, konularında 
uzman ve donanımlı, yapıcı, bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek ve 
becerisine sahip, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen 
ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen, ülke çıkarlarını gözeten, üst düzeyde 
bilimsel çalışma yapan, meslek ahlakına ve etik değerlere bağlı bilim insanı ve 
meslek elemanı yetiştirmektir. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilere de doktora ve 
yüksek lisans olanağı sağlayarak, yabancı öğrencilerin mensup olduğu ülkelerde 
bilim insanlarına duyulan gereksinimi karşılamak ve yabancı uyruklu öğrenciler 
aracılığı ile söz konusu öğrencilerin mensup olduğu ülkelerle iyi ilişkiler 
sürdürmek amacı taşımaktadırlar. 

Türkiye’de enstitülerin sayısındaki artış üniversitelerin sayısındaki artışa 
paralellik göstermektedir. 2009 yılı Aralık ayı itibariyle Türkiye’de devlet ve vakıf 
üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren toplam Sosyal Bilimler Enstitüsü sayısı 
134’tür.  Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı enstitülerin yıllara göre 
dağılımı aşağıda sunulmuştur: 

 

Şekil 1. Türkiye’deki Devlet Üniversitelerindeki Sosyal Bilimler Enstitülerinin 
Yıllara Göre Dağılımı 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, 1970’li yılların başında kurulan ve bir devlet 
üniversitesine bağlı olan tek sosyal bilimler enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’dür. Devlet üniversitelerine bağlı sosyal bilimler enstitüleri, 
1980’li yılların sonunda 26’ya, 1990’lı yıllarda 52’ye, 2008 yılına gelindiğinde ise 
93’e çıktığı ve 2009 yılında devlet üniversitelerine bağlı yeni bir sosyal bilimler 
enstitüsünün kurulmadığı görülmektedir. 
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Şekil 2. Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerindeki Sosyal Bilimler Enstitülerinin 
Yıllara Göre Dağılımı 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi, 1992 yılında Türkiye’deki vakıf üniversitelerine 
bağlı olarak açılan iki enstitü Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile 
Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’dür. 1990’lı yılların sonunda, vakıf 
üniversitelerine bağlı enstitülerin sayısı 17’ye yükselmiştir. 2009 yılına 
gelindiğinde ise vakıf üniversitelerinin sayısındaki artışa paralel olarak sosyal 
bilimler enstitülerinin sayısının da 41’e yükseldiği görülmektedir. 

Sosyal bilimler enstitülerinin nicel yönden artış göstermesi, daha önce 
tanımlanan bilimsel amaçlara ulaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. 
Üniversitelerin kendi öğretim elemanlarını yetiştirebilmeleri, araştırmacılara 
kuramsal ve görgül çalışmalar yapma olanağı sunmaları ve bilimsel yayınlar 
yoluyla ulusal ve uluslararası alanda bilgiyi paylaşıma açmaları vb. bu anlamda ilk 
akla gelen katkılardır. Bunlar arasında, bu çalışmaya da konu olan enstitü 
dergilerinin rolü ve önemi elbette tartışılamaz. Söz konusu dergilerin genel 
özellikleri iç ve dış yapıları itibariyle bilim dünyasına olan katkıları ayrıca 
değerlendirilmelidir.  

2. ARAŞTIRMANIN YAZINSAL ÇERÇEVESİ 

Sosyal bilimler alanlarında, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 
uygulama yapmak amacıyla kurulan sosyal bilimler enstitülerinin temel 
işlevlerinden biri; bilginin üretilmesi, aktarılması ve paylaşılmasını sağlayacak 
yayınlar yapmaktır. Sosyal bilimler enstitülerinin bir kısmı, bu temel işlevi yerine 
getirebilmek için periyodik olarak bilimsel dergiler yayımlamaktadır. Bu dergiler 
ilgili alanlarda bilim insanlarının yetiştirilmesine, üretilen bilginin akademik 
ortamlarda ve değişik platformlarda paylaşılmasına, ilgili alanyazına ve 
uygulayıcılara çeşitli katkılar sağlamaktadır. 

Diğer taraftan ülkemizde her geçen gün üniversite sayıları artmakta ve buna 
bağlı olarak yeni sosyal bilimler enstitüleri kurulmaktadır. Bu durum sosyal 
bilimler enstitüsü dergilerinin sayısını da arttırdığı için söz konusu nicel 
gelişmenin, nitelik açısından karşılık bulup bulmadığı betimlenmesi gereken bir 
durum olarak ifade edilebilir. 

Ayrıca ülkemizde yayımlanan sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin, daha çok 
kendi üniversitelerindeki öğretim elemanlarının akademik yükselmelerinde rol 
oynayan ve periyodik açıdan sürekliliği sağlanamayan dergiler olarak algılanması, 
bu dergilerin bilimsel dergi ölçütlerine uygunluğunun sorgulanmasına neden 
olmaktadır. Bunun yanında dergilerin sınırlı sayıda basılması ve yaygın dağıtım 
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ağına sahip olmaması ulaşılabilirliğini de sınırlandırmaktadır. Bu sorunların 
çözümüne sosyal bilimler dergilerinin belli ölçütlere göre incelenerek profilinin 
çıkarılmasının katkısı olacağı düşünülmektedir.  

Yapılan alanyazın incelemesinde, Türkiye’deki sosyal bilimler enstitülerinin 
yayımlamış oldukları dergilerin incelenmesine yönelik bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu bağlamda benzer nitelikteki bazı araştırmalar çalışmamıza ışık 
tutacağı öngörüsü ile incelenmiştir. Sağlık bilimleri ile ilgili süreli yayınlara 
yönelik olarak, “Kazancıgil ve Solok (1981)’un ‘Türk Tıp Dergileri ve Süreli 
Yayınları Üzerine Analitik Bir İnceleme (1949-1981)’; Akçiçek ve Kayar 
(1992)’ın ‘İzmir’de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi’; Kutluk ve Yarış 
(1996)’ın ‘Türkiye Tıp Dergileri Kataloğu’; Güzelant (1998)’ın ‘Türk Tıp 
Dergilerinin ve Bu Dergilerde Yer Alan Araştırmaların Özellikleri, Araştırma 
Özetlerinin Sunum Niteliği: Türk Tıp Dergilerinin 1996 Yılında Yayınlanan Son 
Sayılarından Bir Kesit’” adlı çalışmaları ile aşağıda özetlenen sosyal bilimler ile 
ilgili süreli yayınlara ilişkin çalışmalara ulaşılmıştır: 

Öztürk tarafından 1996 yılında tamamlanan “Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu 
ve Bir Gözlem: İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi” isimli yüksek lisans 
tezinde kütüphanecilik hizmetleri açısından toplu katalogların önemine vurgu 
yapıldıktan sonra, toplu katalogların özellikleri, gelişimi, işlevleri ve 
hazırlanmasıyla ilgili olarak 1996 yılına kadar oluşmuş bilgilerin araştırılması ve 
bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda süreli yayınlar toplu 
kataloğunun belirli evrensel ilkelere göre yayımlanmasının gerekliliği ortaya 
çıkarılmıştır. 

Kozak (1999)’ın “Türkiye Akademik Dergiler Rehberi” isimli çalışması, 
Türkiye’deki akademik yükselmelerde önemli bir değerlendirme ölçütü olmaya 
başlayan makalelerin hangi ölçütlerden geçerek yayımlandığını ortaya koymak ve 
Türkiye’deki akademik içerikli makaleleri yayımlayan dergilerin eksiksiz bir 
envanterini hazırlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın gerçekleştirilmesi için 
643 akademik dergi tespit edilmiş, bu dergilerden 350 derginin editörüne, 
hazırlanan 46 soruluk anket formu uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda akademik 
yükselmelerde kullanılan makalelerin hangi ölçütlerden geçerek yayımlandığını da 
gösteren bir akademik dergi envanteri oluşturulmuştur. 

Kozak (2001)’ın “Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilimleri Alanlarında 
Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme” 
isimli çalışmasında, Türkiye’de yayımlanmakta olan sağlık, sosyal ve teknik 
alanlardaki akademik dergiler üzerine karşılaştırmalı bir analiz yapılmış, uygulanan 
anket sonucunda elde edilen veriler SPSS istatistik paket programında analiz 
edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; sağlık, sosyal ve teknik bilimler alanlarında 
yayımlanmakta olan dergilerin bazı uygulamaları arasında farklılıkların bulunduğu, 
bu farklılıkların başında ise hakem uygulamalarının ve makale denetim süreçlerinin 
geldiği ortaya çıkarılmıştır. 

Kozak (2003) tarafından yürütülen “Türkiye’de Akademik Dergiler: Türkiye 
Akademik Dergiler Araştırması'nın 1997/1998 ve 2002 Dönemlerindeki 
Uygulamalarından Elde Edilen Veriler Üzerine Bir İnceleme” isimli çalışmada ise, 
1997-2002 yılları arasında geçen beş senelik süre içerisinde akademik dergilerde 
yaşanan değişimler incelenmiştir. Araştırma sonucunda; beş yıllık süreçte sosyal 
bilimler alanında yayımlanan dergilerin sayısında ve yayımlanma sıklığında artış 
olduğu ve üniversiteler tarafından yayımlanan dergilerin de sayısının nispeten 
arttığı tespit edilmiştir. 

Dumrul ve Aysu (2006)  tarafından yapılan “Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Dergisinde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme ve Bibliyografya (1981-2005)” 
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isimli çalışmada, Erciyes Üniversitesi İİBF dergisinde yayımlanan makalelerin 
belirli ölçütlere göre analizini yapmışlardır. Makalelerin analizinde akademik 
dereceler, makalelerin yayımlandıkları dil ve anabilim dalları, makalelere katkıda 
bulunan yazar sayısı, yazarların dergide yayımlanan makale sayıları ve dergiye 
katkıda bulunan yazarların kurumları dikkate alınmıştır. Daha sonra araştırmacılar 
her bir makalenin künyesini çıkarmışlardır. Yapılan bu araştırma sonucunda 
incelenen makalelerin bazı anabilim dallarında yoğunlaştığı, toplam içerisinde 
ortak çalışmaların düşük bir paya sahip olduğu vb. bulgulara ulaşılmıştır. 

Yapılan yazınsal tarama çerçevesinde, sosyal bilimler enstitüsü dergilerine 
yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmaması, bu araştırmanın önemini 
artırmaktadır. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1 Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin 
sosyal bilimler enstitüleri tarafından yayımlanan sosyal bilimler enstitüsü 
dergilerini; genel özellikleri, dış yapı-içyapı özellikleri ve dergilerdeki makalelerin 
özellikleri açısından inceleyerek değerlendirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda, 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin genel özellikleri (elektronik ortamda 
ulaşılabilirlik, düzenli yayımlanıp yayımlanmadığı, yayın sıklığı) nelerdir?  

2. Sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin dış yapı özellikleri (editör, yayın 
kurulu, yayın kuralları, yazım kuralları ve sekreteryalarının olup olmadığı, 
yayın dili ve hakemli dergi statüsü) nelerdir?  

3. Sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin iç yapı özellikleri (makale sayıları; 
özet -kendi dilinde ve/veya dışında- olup olmadığı; yayımlanan yazı 
türleri; makalelerin yöntemi,  yazı dili, yazar sayısı; yazarların 
unvanlarına, kurum içinden ya da dışından olma durumlarına göre 
dağılımı ve makalelerin bilim dallarına göre dağılımı) nelerdir?  

3. 2 Araştırmanın Sayıltıları 

Bu araştırma aşağıda sunulan sayıltılardan hareketle gerçekleştirilmiştir: 

• İncelenen sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin sayısı bu çalışmanın 
sonuca ulaşabilmesi açısından yeterlidir. 

• Dergilerin genel özellikleri itibariyle değerlendirilmesinde; elektronik 
ortamda ulaşılabilirlik ve düzenli yayımlanıp yayımlanmama durumu ile 
yayın sıklığı ölçütleri dikkate alınmıştır. 

• Dergilerin değerlendirilmesinde dikkate alınan dış yapı özellikleri; editör, 
yayın kurulu, yayın kuralları, yazım kuralları ve sekreteryalarının olup 
olmadığı, yayın dili ve hakemli dergi statüsü ölçütlerini kapsamaktadır. 

• Dergilerin değerlendirilmesinde kullanılan içyapı özelliklerinin 
kapsamına; makale sayıları; özet -kendi dilinde ve/veya dışında- olup 
olmadığı; yayımlanan yazı türleri; makalelerin yöntemi,  yazı dili, yazar 
sayısı; yazarların unvanlarına, kurum içinden ya da dışından olma 
durumlarına göre dağılımı ve makalelerin bilim dallarına göre dağılımı 
ölçütleri girmektedir. 

1.3 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma;  

• kuramsal çerçeve açısından ulaşılabilen alanyazınla, 

• yöntem açısından genel tarama modeliyle, 
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• veri kaynağı olarak Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin basılı 
ya da elektronik ortamda ulaşılabilen sosyal bilimler enstitüsü dergileri 
ile, 

sınırlı tutulmuştur.  

Diğer yandan elde edilen ve tablolaştırılan bilgiler, dergilerin künyelerinde 
(basılı veya web ortamında) belirtilenlerle sınırlıdır. 

3.4 Araştırmanın Yöntemi ve Modeli 

Bu araştırmanın temel amacına ve alt problemlerine yanıt vermeyi sağlayacak 
bilgilere ulaşmak için betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Karasar 
(1998: 77)’a göre betimsel nitelikli tarama modellerinde, araştırmaya konu olan 
olay/olgu, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 
çalışılmalıdır. Bunun için araştırmaya konu olan Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki 
devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal bilimler enstitüleri ve bu enstitülerin 
yayımladıkları dergiler kendi koşulları içinde ve olduğu gibi ulaşılabildiği şekliyle 
tanımlanmaya çalışılmıştır.  

3.5 Bilgi Toplama Kaynakları 

Araştırmanın bilgi toplama kaynakları, Marmara ve Ege Bölgesi’nde bulunan 
toplam 55 devlet ve vakıf üniversitesine bağlı 54 sosyal bilimler enstitüsünün 
yayımlamakta olduğu 15 dergidir1. İlgili enstitülerin web sayfaları, Balıkesir 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivi aracılığıyla; 
ilgili üniversite ve enstitülerin kütüphaneleri ziyaret edilerek ve söz konusu 
kurumlardan talep edilerek ulaşılabilen dergiler araştırma kapsamına alınmıştır.  

Türkiye’de 94’ü devlet ve 45’i vakıf olmak üzere toplam 139 üniversite 
bulunmaktadır (www.yok.gov.tr, 11.12.2009). Bu üniversitelerin 41’i Marmara ve 
14’ü ise Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Üniversitelerin dağılımları aşağıda Şekil 
3’te sunulmuştur: 

 

Şekil 3. Marmara ve Ege Bölgesindeki Üniversitelerin Türkiye Geneline Oranı 

                                                 
1 Yayımlanmakta olan toplam 17 sosyal bilimler enstitüsü dergisinden 15 tanesine ulaşılabilmiştir.  
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Şekil 3’te görüldüğü gibi, Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki üniversiteler  %40’a 
varan bir oranla toplam yedi bölge içerisinde Türkiye genelinde önemli bir yere 
sahiptir. Bunun yanı sıra, Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin coğrafi 
yakınlık nedeniyle ulaşılabilirliği, bu araştırmanın bilgi toplama kaynaklarının söz 
konusu bölgelerde yoğunlaşmasında etkili olmuştur. Araştırmanın bilgi toplama 
kaynaklarını oluşturan dergiler ve bu dergilerin bağlı olduğu enstitü ve 
üniversiteler aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 

Tablo1. Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki Sosyal Bilimler Enstitülerinin ve 
Yayımladıkları Dergilerin Dağılımı 

 Üniversitenin Adı Bulunduğu İl SBE SBE Dergisi 
1 Acıbadem Üniversitesi İstanbul * - 
2 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın * - 
3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon * * 
4 Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul * - 
5 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir * * 
6 Beykent Üniversitesi İstanbul * * 
7 Bilecik Üniversitesi Bilecik * - 
8 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul * - 
9 Celal Bayar Üniversitesi Manisa * * 

10 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale * - 
11 Doğuş Üniversitesi İstanbul * - 
12 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir * * 
13 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya * * 
14 Ege Üniversitesi İzmir * - 
15 Fatih Üniversitesi İstanbul * İki farklı dergi 

16 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kocaeli * - 
17 Galatasaray Üniversitesi İstanbul * - 
18 Haliç Üniversitesi İstanbul * - 
19 Işık Üniversitesi İstanbul * - 
20 İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul * - 
21 İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul * - 
22 İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul * - 
23 İstanbul Bilim Üniversitesi İstanbul * - 
24 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi  İstanbul  * - 
25 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul * - 
26 İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul * - 
27 İstanbul Şehir Üniversitesi İstanbul * - 
28 İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul * - 
29 İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul * - 
30 İstanbul Üniversitesi İstanbul * - 
31 İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir * - 
32 İzmir Üniversitesi İzmir * - 
33 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir - - 
34 Kadir Has Üniversitesi İstanbul * - 
35 Kırklareli Üniversitesi Kırklareli * - 
36 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli * * 
37 Koç Üniversitesi İstanbul * - 
38 Maltepe Üniversitesi İstanbul * - 
39 Marmara Üniversitesi İstanbul * * 
40 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul * - 
41 Muğla Üniversitesi Muğla * * 
42 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ * * 
43 Okan Üniversitesi İstanbul * - 
44 Özyeğin Üniversitesi İstanbul * - 
45 Pamukkale Üniversitesi Denizli * * 
46 Sabancı Üniversitesi İstanbul * - 
47 Sakarya Üniversitesi Sakarya * * 
48 Trakya Üniversitesi Edirne * * 
49 Uludağ Üniversitesi Bursa * * 
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50 Uşak Üniversitesi Uşak * * 
51 Yalova Üniversitesi Yalova * - 
52 Yaşar Üniversitesi İzmir * - 
53 Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul * - 
54 Yeditepe Üniversitesi İstanbul * - 
55 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul * - 

TOPLAM 54 17 
Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü dergileri “Civilacademy” ve “Ejeps”; Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi “Öneri”; Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü dergisi “International Journal of Social Inquiry” adlarıyla yayımlanmaktadır. 
 

Araştırma kapsamında Marmara ve Ege Bölgesi’nde YÖK’ün 2009 yılı Aralık 
ayı verilerine göre 55 üniversitenin olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu 55 
üniversite içerisinde 54’ünün sosyal bilimler enstitüsü olmasına rağmen söz konusu 
enstitülerin 17’si sosyal bilimler enstitüsü dergisi yayımlamaktadır. Bu durum 
%30’luk bir orana tekabül etmektedir. Bu oranın göreceli olarak düşük olmasının 
nedenleri arasında bazı üniversitelerin yeni kurulmuş olması belirtilebilir. 

3.6 Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

Araştırmanın temel problemine ve alt problemlerine yanıt bulmak amacıyla 
elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması 
aşağıda sunulan aşamalar izlenerek gerçekleştirilmiştir: 

İlgili alanyazında yer alan yazılı bilgi kaynaklarından kitaplar, süreli yayınlar, 
makaleler, lisansüstü tezler ve bildiriler incelenerek ve araştırmanın alt problemleri 
de göz önünde bulundurularak dergilerin inceleme ölçütleri belirlenmiştir. 

Öncelikle sosyal bilimler enstitülerine ve dergilerine internet ortamında 
ulaşılmaya çalışılmıştır. İnternet aracılığıyla ulaşılamayan sosyal bilimler enstitüsü 
dergilerine, Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
arşivi, ilgili üniversiteler ve enstitülerin kütüphaneleri kanalıyla ve söz konusu 
kurumlardan talep edilerek ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler problem 
sorularının içeriğine uygun olarak sınıflandırılarak sayısal verilere 
dönüştürülmüştür. Sayısal veriler tablolar yardımıyla bütünleştirilmiş ve 
yorumlanmıştır. 

4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırmanın bu bölümünde toplanan veriler değerlendirilerek elde edilen 
bulgular araştırmanın alt problemleri çerçevesinde açıklanmaya ve yorumlanmaya 
çalışılmıştır. 

4.1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Genel Özellikleri 

Sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin genel özellikleri elektronik ortamda 
ulaşılabilirlik, düzenli yayınlanıp yayınlanmadığı ve yayın sıklığı ölçütleri dikkate 
alınarak incelenmiştir. 
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Tablo 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Genel Özellikleri 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamına alınan 15 derginin 11’ine 
elektronik ortamda ulaşılabilmektedir; ulaşılabilirlik oranı %73 düzeyindedir. 
Ancak bu dergilerden 3’ünde elektronik ortamda ulaşılabilirlik belli sayıdan 
itibaren söz konusudur.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi, incelenen 15 derginin ise sürekli yayımlanmış 
olmasına rağmen yayın sıklıklarında farklılıklar olabildiği saptanmıştır. 

Araştırma kapsamındaki dergilerin yıllık yayın sıklığı dikkate alındığında, 11 
derginin yılda iki kez, 2 derginin yılda 3 kez ve kalan 2 derginin yılda 1 ve 4 kez 
yayınlandığı tespit edilmiştir. Dergilerini yılda iki kez yayımlamak, enstitülerin 
%73 oranla en çok tercih ettiği yayın sıklığını işaret etmektedir. Öte yandan bazı 
dergilerin yayın seyrinde dönemsel olarak değişiklikler olduğu tespit edilmekle 
birlikte, bu durum dergilerin genel yayın sıklığı eğilimini etkilemediği için dikkate 
alınmamıştır. 

4.2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Dış Yapı Özellikleri 

 Araştırma kapsamına giren sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin dış yapı 
özellikleri; editör, yayın kurulu, yayın kuralları, yazım kuralları ve 
sekreteryalarının olup olmadığı, yayın dili ve hakemli dergi statüsü ölçütleri 
dikkate alınarak incelenmiştir.  
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Tablo 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Dış Yapı Özellikleri 

 

 

Tablo 3’te de görüldüğü gibi, 14 (%93) derginin editörünün olduğu tespit 
edilirken, bir derginin editörünün olup olmadığı tespit edilememiştir. Benzer 
şekilde 14 (%93) derginin yayın kurulu bulunmakta olup, bir derginin web 
sayfasında bulunan künyesinden bu konuda bilgi sağlanamamıştır. 12 dergide 
(%80) yayın kuralları, 13 dergide (%87) ise yazım kurallarına yer verildiği 
görülmektedir. Dergilerin tamamı incelemenin yapıldığı dönem itibariyle hakemli 
dergi statüsünde bulunmaktadır. Yalnızca sekiz dergide (%53) sekreterya 
hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan bir ekibin olduğu bilgisine yer 
verilmektedir. İncelenen dergiler içinde, yayın dili İngilizce olan iki dergi dışındaki 
tüm dergiler Türkçe (%87)  yayımlanmaktadır. 

4.3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin İç Yapı Özellikleri 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin iç yapı özellikleri; makale sayıları; özet 
-kendi dilinde ve/veya dışında- olup olmadığı; yayımlanan yazı türleri; makalelerin 
yöntemi,  yazı dili, yazar sayısı; yazarların unvanlarına, kurum içinden ya da 
dışından olma durumlarına göre dağılımı ve makalelerin bilim dallarına göre 
dağılımı ölçütleri dikkate alınarak incelenmiştir. 
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Tablo 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Makale Sayıları 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi makale sayıları 5-715 aralığında değişim göstermekle 
birlikte; incelenen 2716 makalenin 1407 (%52)’si Marmara Bölgesi’ndeki üniversiteler 
tarafından, 1309 (%48)’u ise Ege Bölgesi’ndeki üniversiteler tarafından yayımlanmıştır. 

Tablo 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Özetinin –Kendi Dilinde ve/veya 
Dışında- Bulunma Durumu 

 
Tablo 5’te görüldüğü gibi, incelenen 2716 makalenin 2089’unda kendi dilinde 

özetinin, 2295 makalede ise kendi dili dışında özetinin bulunduğu tespit edilmiştir. 
Burada dikkat çeken bulgu; yayın dili Türkçe olan dergilerde %77 oranında iki 
dilde (Türkçe ve diğer dilde) özetinin bulunması, diğer yandan yabancı dilde 
yayımlanan dergilerde (Fatih Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi) Türkçe özetinin 
bulunmamasıdır. 

Tablo 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayımlanan Yazı Türleri 
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Tablo 6’da Marmara ve Ege Bölgesi’nde, araştırma kapsamına giren 
dergilerde yayımlanan çalışmaların yazı türlerine göre dağılımı verilmiştir. Buna 
göre yayımlanan 2716 çalışmanın 2646 (%97)’sının makale, 24 (%1)’ünün çeviri 
makale, 22 (%1)’sinin kitap eleştirisi ve 24 (%1)’ününde diğer kategorisinden 
(kitap tanıtımı, biyografi v.s.) oluştuğu görülmektedir.  

Tablo 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin 
Yöntemlerine Göre Dağılımı 

 

Araştırma kapsamına giren sosyal bilimler enstitüsü dergilerinde yayımlanan 
makalelerin yöntemlerine göre dağılımının gösterildiği Tablo 7’ye göre, 
yayımlanan 2716 makalenin 2057 (%76)’si kuramsal, 659 (%24)’u ise görgül 
çalışmalardan oluşmaktadır. Kuramsal çalışmaların büyük çoğunluğu oluşturması 
dikkat çekici bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin Yazı 
Dillerine Göre Dağılımı 

 

Tablo 8’de araştırma kapsamına giren sosyal bilimler enstitüsü dergilerinde 
yayımlanan makalelerin yazı dillerine göre dağılımı verilmiştir. Tablo’dan da 
görüleceği üzere, 2716 makalenin 2406’sının Türkçe, 284’ünün İngilizce, 17’sinin 
Almanca, 6’sının Fransızca ve 3’ünün de diğer dillerde yazılmıştır. Buna göre 
Türkçe yazılan makaleler %89’luk oran ile ilk sırada yer alırken, İngilizce yazılan 
makaleler %10’luk oran ile ikinci ve Almanca yazılan makaleler %1’lik oranla 3. 
sırada yer almaktadır. 
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Tablo 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yazar 
Sayılarına Göre Dağılımı 

 

Araştırma kapsamına giren dergilerde makalelerin yazar sayılarına göre 
dağılımının yer aldığı Tablo 9’a göre, yayımlanan 2716 makalenin 1964 
(%72)’ünün tek yazarlı, 600 (%22)’ünün iki yazarlı, 125 (%5)’inin üç yazarlı ve 27 
(%1)’sinin ise dört ve daha fazla yazarlı çalışmalardan oluştuğu saptanmıştır. Tek 
yazarlı çalışmaların (%72) ortak yazarlı çalışmalara oranla (%28) dikkat çekici 
oranda daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yazar 
Unvanlarına Göre Dağılımı 

 

Araştırma kapsamına giren dergilerde yayınlanan makalelerin yazar 
unvanlarına göre dağılımının verildiği Tablo 10’a göre, yayımlanan 2716 
makalenin 3632 yazarı bulunmaktadır. Toplam 3632 yazarın 210’u profesör, 356’sı 
doçent, 1321’i yardımcı doçent, 319’u doktor, 263’ü öğretim görevlisi, 47’si 
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uzman, 603’ü araştırma görevlisi, 25’i okutman, 106’sı lisansüstü öğrenci olarak 
tespit edilmiştir. Geriye kalan 77 yazar; öğretmen, bankacı vb. çeşitli alanlarda 
çalışan diğer kişilerden oluşmaktadır. 299 yazarın ise çalışmalarda unvanlarının 
belirtilmediği görülmüştür. 

 

Şekil 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yazar 
Unvanlarının Yüzdelik Dağılımı 

Şekil 4’te yazar unvanlarının yüzde dağılımları verilmiştir. Buna göre ilk üç 
sırada %36’lık oran ile yardımcı doçent, %17’lik oran ile araştırma görevlisi, 
%10’luk oranla ise doçentin yer aldığı görülmektedir. İncelenen çalışmalara göre 
en az yayın yapan yazarların %1’lik oranla okutman ve uzman statüsünde 
bulundukları tespit edilmiştir. 

Tablo 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin Yazarlarının 
Kurum İçinden Olup Olmama Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Tablo 11’e göre, SBE dergilerinde yayımlanan makalelerin yazarlarının 
kurum içinden olup olmama durumlarına göre dağılımı verilmiştir. Buna göre, 
yazarların 1581 (%58)’inin dergiyi yayımlayan kurumun öğretim elemanı olduğu 
görülürken; 902 (%33)’sinin başka üniversitelerden dışından, 150 (%6)’sinin 
karma iken, 83 (%3)’ünün kurumu belirtilmemiştir. 
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Tablo 12. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Bilim Dallarına 
Göre Dağılımı 

 
Afyon Kocatepe Üniversitesi dergisinin 9 makalesi kitap incelemesi olup diğer statüsünde 
değerlendirilmiş ve herhangi bir anabilim dalı altında gösterilememiştir. 

Araştırma kapsamında incelenen sosyal bilimler enstitüleri dergilerinde, 
yayınlanan toplam 2716 makalenin 1573’ünün İktisadi ve İdari bilimler (%58) 
alanında, 307 makalenin eğitim bilimleri (%11) alanında, 246 makalenin ise tarih 
(%9) alanında yayımlandığı tespit edilmiştir. İncelenen diğer makaleler sırasıyla 
237’si dil ve edebiyat, 124’ü davranış bilimleri, 78’si coğrafya, 42’si güzel 
sanatlar, 26’sı beden eğitimi ve spor, 24’ü iletişim bilimleri, 20’si mantık/felsefe, 
20’sinin hukuk, 12’si din bilimleri ve 7’si sanat tarihi/arkeoloji alanlarında 
yayımlanmıştır. 9 makale ise kitap incelemesi olarak geçmektedir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bilimin amacı, bilinmeyeni bilinir kılmak ve diğer insanlara duyurmak ve bu 

yolla gelişimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde 
bilimsel süreçlerin işlemesi açısından, bilim insanlarının yaptıkları araştırmaların 
yayınlanması ve bu bilgilerin paylaşım ortamının yaratılması, daha sonra araştırma 
yapanların bu çalışmalara ulaşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal bilimler enstitüleri 
tarafından yayımlanan bilimsel dergiler olan sosyal bilimler enstitüsü dergileri 
nicelik ve nitelik olarak incelenmiş ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırma çerçevesinde Marmara ve Ege Bölgesi’nde kurulmuş olan toplam 
55 üniversitenin 54’ünde sosyal bilimler enstitüsü bulunmaktadır. Bu enstitülerin 
%30’luk oran ile 17’si sosyal bilimler enstitüsü dergisi yayımlamaktadır. Bazı 
üniversitelerde sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin olmamasına, üniversitelerin ve 
sosyal bilimler enstitülerinin yeni kurulmuş olmaları gerekçe gösterilebilir. 
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Araştırma kapsamına giren sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin %73’üne 
elektronik ortamda ulaşılabilmektedir. Bu durum sosyal bilimler enstitülerinin, 
bilginin yaygınlaştırılabilmesi için bilgi teknolojilerini ve interneti kullandıklarını 
göstermektedir. 

Bu araştırmada önemli bir bulgu olacağı düşünülerek derginin ulusal ve 
uluslar arası veri tabanlarında taranma ölçütü de dikkate alınmakla birlikte, bu 
konuda veri elde etmede güçlük yaşanmıştır. Bu güçlük özellikle, dergilerin 
künyelerinde (basılı veya web sayfası) bu bilginin belirtilmemiş olması ve özellikle 
uluslararası veri tabanlarına ilişkin başvuru kaynağının sağlıklı olmaması şeklinde 
açıklanabilir. Yine de bu çerçevede üç derginin ulusal veri tabanları tarafından 
(Marmara Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi), Balıkesir 
Üniversitesi Haziran 2009 sayısı ile birlikte uluslararası veri tabanları (Doas-
Directory of Open Access Journal, EBSCOHOST ve Index Copernicus) tarafından 
tarandığı tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamına alınan dergilerin tamamının sürekli yayınlandığı ancak 
bir kısmının yayın sıklığında farklılıklar olduğu araştırma sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Bu çerçevede incelenen dergilerin, %73’ü yılda iki kez yayınlanırken, 
%13’ünün yılda 3 kez yayınlandığı görülmektedir. Bazı dönemlerde dergilerin 
yıllık yayınladıkları dergi sayıları değişkenlik göstermiş olsa da son yıllarda 
dergiler yayın politikalarına özen gösterdikleri görülmüştür.  Enstitülerin akademik 
yönetimlerinde yaşanan değişikliklerin, enstitü dergilerinin yayın kural ve 
süreçlerinde değişikliklerin yaşanmasının nedeni olarak düşünülebilir. 

Bilimsel dergilerin niteliğini arttıran faktörlerden olan, editör, yayın kurulu, 
yayın kuralları, yazım kuralları, sekreterya gibi ölçütler de araştırma kapsamında 
incelenmiştir. Bu bağlamda, incelenen 15 derginin 14 (%93)’ünün editörü 
bulunmaktadır. Aynı şekilde, incelenen 15 derginin 14 (93)’ünün yayın kurulu 
olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan 15 dergiden 12 (%80)’si yayın 
kuralları, 13 (%87)’ü ise yazım kuralları çerçevesinde çalışmaları yayımlamaktadır. 
Araştırmanın yapıldığı dönemde, incelenen dergilerin tamamının hakemli dergi 
statüsünde yayın yaptıkları görülmüştür. Bu durum dergilerin niteliğini arttıran 
diğer bir önemli faktör olarak ifade edilebilir.  

 Araştırma kapsamında incelenen 15 sosyal bilimler enstitüsü dergisinden 
yayımlanan toplam 2716 çalışmanın %97’sinin makale, %1’inin çeviri makale ve 
%1’inin kitap eleştirisi olduğu tespit edilmiştir. Yazı türleri açısından böyle bir 
oran dağılımının gerçekleşmesi, akademik yükselmelerde makalelerin puan 
değerlerinin yüksek oluşu ile açıklanabilir. Bunun araştırmacıları ağırlıklı olarak 
makale yazma konusunda koşulladığı öngörülebilir. Son yıllarda akademik 
ilerleme için getirilen zorunluluklar öğretim elemanlarının yayın sayısında hızlı bir 
artışa yol açmıştır (Arbak vd., 2007:534). Bu makalelerin %76’sı kuramsal %24’ü 
ise görgül çalışmalardan oluşmaktadır. Öte yandan, Kutanis vd. (2007:241) nitel 
araştırma yöntemlerinin kullanım eğiliminin son yıllarda durağan bir seyir 
izlediğini vurgulamaktadır. Yazarlara göre, nicel araştırma yöntemlerinin 
“yerleşmiş bilimsel gelenek” olarak daha akademik, savunulması ve 
meşrulaştırılmasının görece daha kolay görülmesi kullanım oranını sürekli yüksek 
tutmaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgu, söz konusu görüş ile çelişen 
bir sonuç olarak görülebilir. Nitel çalışmaların bilimsel çevrelerde savunulmasının 
güçlüğü de dikkate alındığında bu durumun tartışılması gerektiği açıktır. Görgül 
çalışmaların sayısal olarak az olmasının en temel nedenleri arasında 
araştırmacıların bu tür çalışmaları yapmakta yaşadıkları güçlüklerin başında, 
zaman engelleri, kaynak ve maddi sıkıntılar belirtilebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre tespit edilen diğer bir sonuç ise, Türkçe yazılan 
çalışmaların toplam içerisinde %89’luk bir orana sahip iken, İngilizce yazılan 
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makalelerin %10, Almanca yazılan makalelerin ise %1’lik bir orana sahip 
olduğudur. Dergilerde yayınlanan çalışmalar içerisinde yabancı dillerde ve 
özellikle İngilizce yazılan makalelerin sayılarının az olması, dergilerin uluslar arası 
veri tabanlarında taranmasını zorlaştırmaktadır. Yine araştırma kapsamında 
incelenen dergilerde yayınlanan çalışmaların yazar sayıları dikkate alındığında 
ağırlıklı olarak tek yazarlı çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Toplam içerisinde 
tek yazarlı çalışmaların payının %72 olması ortak çalışma yapılmadığının bir 
göstergesi olarak ifade edilebilir. 

Araştırma kapsamında incelenen dergilerde yayımlanan makalelerin 
yazarlarının dağılımı yine çarpıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu sonuç 
çerçevesinde çalışmaların yazarlarının ağırlıklı olarak sırasıyla, yardımcı doçentler, 
araştırma görevlileri ve doçentler olduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli 
nedeni olarak akademik yükselmeler, atanmalar ve unvanlar için gerekli olan puan 
ölçütlerini karşılamak olarak ifade edilebilir.  

Yine araştırma kapsamında incelenen dergilerde yayımlanan çalışmaların 
bilim dallarına göre dağılımına ilişkin sonuçlar dikkat çekicidir. Toplam incelenen 
2716 makalenin 1574’ünün İktisadi İdari bilimler bilim dalında olması, mantık, 
felsefe, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk gibi bilim dallarında yayımlanan çalışmaların 
sayılarının azlığı önemli bulgular olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak incelenen 15 dergi ve 2716 makalenin yayınlandığı dergilerin 
kendilerine göre yayımlamakta oldukları çalışmalar için farklı kurallar ve yayın 
politikaları belirlemiş olmalarına rağmen, bilimsel nitelikli çalışmaların 
yayımlanabilmesi için uygun kaynaklar oldukları görülmüştür. Bu dergilerin yıllar 
içerisindeki gelişimleri de dikkate alındığında dünyada yaşanan gelişmelere ayak 
uydurmaya çalıştıkları, nicel olarak yaşanan artışların kısmen nitel gelişimleri de 
doğurduğu tespit edilmiştir. 

Ancak bu araştırmanın sayıtlıları ve sınırlılıkları dikkate alındığında, 
yukarıdaki değerlendirmelerin yalnızca iki bölgedeki üniversiteleri ve çalışmanın 
kendi problemlerini yansıttığı göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’nin diğer 
bölgelerinde üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerinin dergilerini inceleyen daha 
geniş kapsamlı ve ölçütlü araştırmalara gerek duyulduğu ortadadır. Özellikle 
üniversitelerin enstitüleri dışındaki akademik bilimleri tarafından çıkarılan diğer 
bilimsel dergilerle karşılaştırmalı incelenmelerin, ülkemizdeki bilimsel yayın 
ortamının niteliksel analizi ve yeterliliği açısından çok önemli sonuçlar ortaya 
koyacağı düşünülebilir. Bu araştırma söz konusu gerekliliği ortaya koymada ve 
kendisinden sonraki çalışmalara ışık tutmada bir ilk adım olabilir. Gelecekteki 
çalışmalarla enstitü dergileri, farklı boyutlarıyla ve daha büyük örneklem kitleleri 
ile incelenebilirse, elde edilen sonuçların genellenebilirliğine ve ilgili yazına 
değerli katkılar sağlanabilecektir. 
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1994 yılında mezun oldu ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.1997 yılında 
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı’nda 
yüksek lisansını, 2006 yılında da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim 
Dalı Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Saadet Maltepe halen 
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 

Türkiye’de  
Yayımlanan  

Sosyal   
 

300 



 

Yrd. Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU 
1970 Samsun/ Havza doğumludur. İlk orta ve lise öğrenimini Havza’da tamamladıktan sonra, 

1989 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
1993 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek 
lisans eğitimine başlamış ve 1995 yılında yüksek lisans derecesi almıştır. 1994 yılında Necatibey 
Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmış, 
1996 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimini 2000 yılında tamamlamıştır. 
Salim Çonoğlu halen Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Yrd. Doç. Dr. Gülay ÖZDEMİR YILMAZ 

Gülay Özdemir YILMAZ 18.12.1978 yılında Sakarya/Sapanca’da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve 
Lise eğitimini Sapanca’da tamamladı. 1995 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu bölümünü kazandı. Lisans eğitimini 1999, yüksek lisans eğitimini 2003, 
doktora eğitimini ise 2009 yılı itibariyle tamamlamıştır. 

  

Araş. Gör. Bayram ŞAHİN 

2002 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat 
İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim dalında yüksek lisans programına kayıt oldu. 2005 
yılında “İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir 
Uygulama” isimli yüksek lisans tezini savunarak bilim uzmanı unvanını aldı.  Halen aynı enstitüde 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Turizm 
İşletmeciliği, Seyahat Acentacılığı ve pazarlama alanlarında yayınlanmış kitap, bildiri ve makaleleri 
bulunmaktadır. 

 

Araş. Gör. Nuray TETİK 

Nuray Tetik, 28.10.1980 yılında Almanya’da doğdu. İki yaşında Türkiye’ye dönen Tetik, 
ilkokul ve ortaokul eğitimini Yalova’da tamamladı. Lise eğitimini Yalova Lisesi (Yabancı Dil 
Ağırlıklı Lise)’nde Yabancı Dil Bölümünde tamamladı. 1999 yılında üniversiteye dil puanı ile 
girerek, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turist Rehberliği 
bölümünü kazandı. Lisans eğitimini 2003 yılında tamamladı. Aynı yıl Balıkesir Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında yüksek lisans programına kayıt 
oldu ve 2006 yılında yüksek lisans tezini vererek programdan mezun oldu. 2006 güz yarıyılı itibariyle 
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında 
doktora eğitimine başladı. Doktora tez aşamasında olan Tetik, halen doktora eğitimine devam 
etmektedir. 2004 yılında "Profesyonel Turist Rehberliği (Ülkesel) Kokartı" almıştır ve iyi derecede 
İngilizce bilmektedir. 

 

Özlem KÖROĞLU 

1980 yılında Denizli/Acıpayam ilçesinde doğdu. Lise eğitimini, 1998 yılında Denizli 
Anafartalar Süper Lisesinde; lisans eğitimini, 2002 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümünü’nde tamamladı ve Profesyonel Turist 
Rehberliği Kokartını aldı. Lisansüstü eğitimini Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tamamladı. Halen Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora programı tez aşamasında öğrenimine devam 
etmektedir. Köroğlu, evli olup bir çocuk annesidir.  

 

Araş. Gör. Gizem AKYOL 
1980 yılında Balıkesir’de doğdu. 1998 yılında Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı; 2002’de mezun oldu. Aynı yıl, Balıkesir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt oldu. 
2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Öğretim 
Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında, 
Cahit Külebi ve Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Anadolu ve Anadolu İnsanı adlı teziyle yüksek 
lisansını tamamladı.  Aynı yıl, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde Araştırma Görevliliği’ne başlayan Gizem Akyol, halen aynı bölümde doktora 
çalışmalarına devam etmektedir. 
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