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‘Tasar›m + kuram’
geleneksel teknolojisini dönüfltürüyor....
Tasar›m + Kuram Dergimiz kuruluflundan bu yana kullan›m›n› sürdürmekde
oldu¤u, makale de¤erlendirme, hakem belirleme sistemleri ile yazar ve hakemler
ile yaz›flma tekni¤ini ve yaz›m formatlar›n› de¤ifltirme sürecini tamamlamak üzere.
Bu 9. Say›m›zla birlikde art›k bir yandan ka¤›t bask›m›zla sizlere ulaflmaya devam
ederken bir yandan da ‘e-Dergi’ olarak yay›n yaflam›na bafll›yor ve ikinci bir
kanaldan yine sizlere ulaflma flans›m›z do¤uyor. Üniversitemizin web sitesinin yeni
yap›s› ile dergimiz internet üzerinden eriflilebilir hale gelmifl ve okuyucunun
ilgilendi¤i konularda makalelere ulaflmas› do¤rudanlaflm›fl ve kolaylaflm›flt›r.
Okuyucular›m›za verilen, ‘kullan›c›’ kayd› özelli¤i ile yeni say›lar›m›z›n
duyurulmas› ve yay›lmas› kolaylaflm›flt›r. Okucular›m›z›n dergiyi izlemesi de
bundan sonra derece dolays›z olmaktad›r. Yazarlar›n makale baflvurusu yapmas›
da posta yada editöre gerek kalmadan do¤rudanlaflm›fl, baflvuru s›ras›nda dikkat
edilmesi gereken konularda ilgili uyar›larla, do¤ru baflvuru yapmas›n› sa¤layacak
program yard›mc›lar› sa¤lanm›flt›r. Ayn› flekilde yazarlar Baflvuru sonras›n› izleyen
günlerde, baflvurular›n›n durumunu, makalenin içinde bulundu¤u süreç aflamas›n›
yine kendileri dolays›z olarak aç›kça takip edebilmekte ve geri dönüfl
sa¤layabilmektedir.
Editörlerin hakemle iletiflimi, yine eski sistemin temel ilkeleri uyar›nca, ‘Kör
Hakem’ tabir edilen sistem koflullar›nda isimsiz de¤erlendirme flartlar›
çerçevesinde, saydam hale gelmifltir. Bu sistem Hakemlerimizin kararlar›n›n
yazara iletilmesini dolays›z ve kolay hale getirmifltir. Sistemin bütünü editörlerce
denetlenebilir ve gözlemlenebilir bir saydaml›¤a kavuflmufltur.
Hakemlerin baflvuru ile ilgili yazar taraf›ndan sa¤lanm›fl gerekli kaynaklara eriflimi
kolaylaflm›fl, internet altyap›s› sayesinde de¤erlendirme süreci güçlenmifltir.
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Akademik yay›n hayat›n›n

geliflim sürecinde say›sallaflman›n getirdi¤i,

eriflilebilirlik, saydaml›k, izlenebilirlik, denetlenebilirlik, tan›mlama standartlar›
ve yay›nlanan yaz›lar›n taranmas›n› sa¤layacak di¤er (DOI, At›f tarama vb.)
altyap›lara kolayl›kla geçifl sa¤layan bir altyap›ya kavuflulmufltur.
Bütün bu çal›flmalar›n getirdi¤i bir sonuç olarak da, dergimizin, TÜB‹TAK –
Ulakbim’ e yapm›fl oldu¤u baflvuru ilgi ile karfl›lanm›fl, bas›l› nüshalar›m›z›n
kalitesi takdir toplam›fl, ayr›ca e-dergi olarak da yay›na haz›rlanmam›z teflvik
edilmifltir. Bu çal›flmalar›m›z›n tamamlanmas› ile birlikde Dergimiz ayr›ca
Ulakbim Ulusal veritaban›nda indekslenen bir dergi olma hedefine 2011 sonu
itibar› ile ulaflm›fl olacakt›r. Bu noktada geçikmeksizin hat›rlamam›z gereken;
ULAKB‹M Ulusal Veri Tabanlar›'nda indekslenen kabul dergileri ÜAK Doçentlik
S›nav Alanlar› 2011'e dahil edilmifl (Ulakbim WEB sitesinden) olmas›d›r. Bunun
anlam› dergimizde ç›kan makaleler do¤rudan doçentlik s›navlar›nda yüksek puan
olarak de¤erlendirmeye al›nacak olmas›d›r. Okurlar›m›z›n bu ayr›m› görmeleri
ve

daha 2012 gelmeden flimdiden makalelerini dergiye geçikmeksizin

göndermeleri akademik aflamalar› gelmifl okurlar›m›z bak›m›ndan son derece
yararl› olacakt›r.
Prof. Dr. O¤uz BAYRAKÇI
Ekim 2011
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