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Dikkatli ve nitelikli bir
dinleyici kitlesi taraf›ndan
takip edilen sempozyu-
mun aç›l›fl konuflmas›,
bilig Dergisinin editörü,
Hacettepe Üniversitesi
ö¤retim üyesi Prof.Dr. Osman Horata taraf›n-
dan yap›ld›. Horata, konuflmas›nda insanl›k ta-
rihindeki köklü de¤ifliklerin kültürel ve bilimsel
iletiflime yans›mas›na temas ederek; insanl›¤›n
geride b›rakt›¤›m›z asr›n son çeyre¤inden itiba-
ren  dijital kültür ortam›n›n etkisi alt›na girdi¤ini
söyledi. “Bilgi”nin en önemli öge oldu¤u bu sü-
reçte, ülkeler aras›nda kendi kimliklerini koru-
ma, bilim ve teknoloji anlay›fllar›n› ve alt yap›la-
r›n› gelifltirme konusunda küresel anlamda bir
yar›fl›n yafland›¤›n› söyleyen Horata; sempoz-
yumun, bu süreçte ülkemizde yap›lan çal›flma-
lar› de¤erlendirmek, “sosyal bilimlerin genelde
bilim ve kültür hayat›m›z›n sorunlar›n› belirle-
mek, gelece¤e dönük bilim politikalar›n›n ve bil-
gi stratejilerinin belirlenmesine küçük de olsa
bir katk›da bulunabilmek amac›yla” düzenlendi-
¤ini söyledi. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Müsteflar› Prof. Dr.
Mustafa ‹sen yapt›¤› konuflmada; “Türk Bilim
hayat›, bugün maalesef Köksoy hocan›n da de-
di¤i gibi, bedensiz beyin göçü transfer etmenin
d›fl›nda baflka bir ifl yapamaz hale gelmifltir”
dedi. 

‹sen, bu tür toplant›lar›n bilime giden yoldaki
önemini vurgulayarak, ülkemizde bilgiye ulafl-
ma konusunda önemli eksiklerin oldu¤unu, bu

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin
ortaklafla gerçeklefltirdi¤i “Sosyal Bilimlerde Süreli
Yay›nlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu”, çok say›da
bilim adam›n›n kat›l›m›yla 2 Nisan 2005 tarihinde 
Ankara  Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda yap›ld›.

bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi taraf›n-
dan Türk Dünyas›n›n sosyal bilimler ala-
n›ndaki birikimlerini ortaya koymak, tarihi
ve güncel problemlerini bilimlik bir yakla-
fl›mla ele almak amac›yla K›fl/Ocak, Ba-
har/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim sa-
y›lar› olmak üzere y›lda dört defa  uluslara-
ras› standartlarda yay›mlanmaktad›r.

bilig, uluslararas› indeks kurumlar› ta-
raf›ndan taranmakta olan hakemli bir
dergidir.

bilig / Türk Dünyas›
Sosyal Bilimler Dergisi 



toplant›da muhakkak somut ad›mlar at›lmas›n›
sa¤layacak bir yol haritas›n›n çizilmesi gerekti-
¤ini, bakanl›k olarak bu konuda üzerlerine dü-
flen görevi yapmaya haz›r olduklar›n› söyleyerek
toplant›n›n düzenlenmesinde eme¤i geçenlere
teflekkür etti. 

Mütevelli Heyet Baflkan› Nam›k Kemal Zey-
bek, bilig dergisi ismini kendisinin koydu¤unu
belirterek, derginin çok k›sa zamanda Türk bilim
hayat›nda yerini ald›¤›n›, bilim çevrelerinde say-
g›n bir yere ulaflt›¤›n› görmenin kendisini heye-
canland›rd›¤›n› söyledi. Zeybek, öncelikle ülke
olarak bilim zihniyetine sahip olmam›z gerekti¤i-
ni belirterek, bilgi edinmede geri kalmad›¤›m›z›,
fakat bilim üretme ve onu yayma konusunda ye-
terince ilerleme kaydedemedi¤imizin alt›n› çizdi.
Zeybek, “Bilimin bizzat kendisini bilmeye çal›fl›r-
sak, bilimin önüne engel getiririz” yorumunu ya-
parak “Bilim üretme konusunda neredeyiz? As›l
tart›fl›lmas› gereken konu budur. Bilim üretmede
dünyadaki yerimiz, olmam›z gereken yer de¤il.
Çünkü bizde bilim zihniyeti çok az. Bilimin önü-
ne kendi kendimize engeller koyuyoruz ve bun-
dan da bir türlü cayam›yoruz”  dedi.

4 oturum hâlinde gerçeklefltirilen sempoz-
yumda, farkl› üniversitelerden 13 ö¤retim üyesi
taraf›ndan bildiri sunuldu. Bildirilerde, sosyal bi-
limlerin genelde bilim hayat›n›n içinde bulundu-
¤u durum sorgulanarak, gelece¤e dönük hedef-
lerle ilgili öneriler  söylendi. Hacettepe Üniversi-
tesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Baflkan›
Prof.Dr. ‹rfan Çak›n’›n baflkanl›¤›nda yap›lan ilk
oturumda, ülkemizdeki bilginin organizasyonu
ve denetiminde karfl›lafl›lan sorunlar ele al›na-
rak,  ulusal bir dizin ve at›f sisteminin önemi vur-
guland›.  Bu oturumun konuflmac›lar› Prof.Dr.
Mümin Köksoy (Bilimsel Yay›nlar Millî Komite-
si’nden Ulusal Dizin ve De¤ini Sistemine),
Doç.Dr. Mehmet Emin Küçük (Bilimsel ‹letiflim-
de Yeni E¤ilimler), Doç.Dr. Do¤an At›lgan (Bilgi-
nin Organizasyonunda Ulusal Dizinlerin Önemi
ve At›f Sistemi Üzerine Düflünceler) idi. 

Eski Kültür Bakan-
lar›ndan Prof. Talat
S. Halman baflkanl›-
¤›nda yap›lan ikinci
oturumda,  sosyal
ve befleri bilimlerin
kendisine özgü so-
runlar› masaya yat›-
r›ld›. Bu oturumda,
Prof.Dr. Ahmet Ay-
han “Türkiye’de Bi-
lim-Teknoloji Politikalar› ve Sosyal Bilimlerin
Yeri”, Doç.Dr. Nazan Özenç Uçak “Sosyal Bi-
limlerde Bilginin Üretimi, Eriflimi ve Kullan›m›”,
Dr. Astrid Menz ise “Befleri Bilimler Alan›nda
Araflt›rma Baflar› Ölçme Mekanizmalar› ve Al-
manya Örne¤i” bafll›kl› bildirilerini sundu.

Kütüphaneler ve Yay›nlar Genel Müdürü Doç.
Dr. Aytekin Y›lmaz baflkanl›¤›nda yap›lan üçün-
cü oturum, biliflim hukuku ile bilgiye eriflim ala-
n›nda yap›lan çal›flmalar›n de¤erlendirilmesine
ayr›ld›. Bu oturumda, Ayhan Çankaya, “Biliflim
Hukuku ve Biliflim Dünyas›nda Telif Haklar› So-
runu”,   Doç.Dr. Ramazan Acun, “Bilgiye Eriflim
Ortamlar› ve Türkiye Gerçe¤i”, Elif Aytek Gür-
ses, “Sosyal Bilimler Alan›ndaki Bilimsel Süreli
Yay›nlar ve Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Taba-
n›”, Tuncel Acar, “Türkiye Bibliyografyas›, Ma-
kaleler Bibliyografyas› Çal›flmalar›n›n Bugünü,
Yar›n› ve Sanal Kütüphanecilik” bafll›kl› bildirile-
rini sundu.

Türk Dil Kurumu Baflkan› Prof. Dr. fiükrü Ha-
lûk Akal›n baflkanl›¤›nda yap›lan son oturumda
ise, Dr. Süer Eker “Sosyal Bilimlerde Süreli Ya-
y›nlar”, Doç. Dr. Ahmet Nezihi Turan “Bilim Eti-
¤i ve Hakemlik” ve Doç. Dr. Nurettin Demir ise
“Bilimsel Dergilerde Yay›n Dili Sorunu” bafll›kl›
bildirilerini sundular. Sempozyum, Prof. Dr.
fiükrü H. Akal›n’›n de¤erlendirme konuflmas›yla
sona erdi.
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