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DAĞITIM YERLERİNE
 
 
           664 sayılı KHK ile teşkilât yapısı ve görevleri yeniden belirlenen Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı, Türk kültür ve medeniyeti üzerine bilimsel araştırmalar yapan; bu alanda yapılan
çalışmalara katkı ve destek sağlayan, yürüttüğü yayın, tanıtım ve teşvik faaliyetleriyle görev alanına
ilişkin farklı disiplinlere mensup yetkin bilim insanlarını bir araya getiren bir kurumdur.
         Kuruluşundan bu yana sanat ve kültür alanlarında bilimsel araştırmalar yapan, bu
araştırmaların sonuçlarını kamuoyunun hizmetine sunan, kültürün çeşitli alanlarında bilimsel
etkinlikler düzenleyip yayınlar yapan Başkanlığımız, bu bağlamda kültürümüzün önemli bir parçası
olan Türk halı sanatını tanıtmak, korumak ve yaşatmak amacıyla  1997 yılından bu yana Arış
dergisini yayımlamaktadır.
         Türk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan halı, kilim ve işleme sanatlarımız Türklerin
semboller dünyasını, estetik duyarlılığını, gelenek ve göreneklerini kısacası kültürünü
yansıtmaktadır. Bu sebeple geleneksel halı, kilim ve işleme sanatı örneklerimiz bir yandan
ülkemizin tanıtımı ve ekonomisindeki yerini muhafaza ederken, diğer yandan da geçmiş nesillerin
duygu, düşünce ve tecrübelerinin günümüze, dolayısı ile geleceğe aktarılmasında köprü görevi
görmektedir.      
          Kültürel değerlerimizi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak,
Arış'ın görünürlüğünü, okunurluğunu, bilinirliğini artırmak ve daha özel kılmak amacıyla, derginin
halı, dokuma ve işleme sanatları olarak yayın hayatına devam etmesi, dergide bu alanlarda özgün
makalelerin yayımlanması için çalışmalar başlatılmıştır.
         Arış dergisinin 2019 yılında çıkacak, halı, kilim ve işleme sanatları örneklerini barındıracak
14. ve 15. sayıları için basım hazırlıklarına başlanmıştır. Arış'ın bu yeni yayın döneminde öncelikli
hedefimiz dergimizin "Ulusal ve Uluslararası İndeksler"de dizinlenmesidir. 
     Dergimizin bundan sonraki sayılarında yer alan tüm makaleler DOI numarası alarak
yayımlanacak olup makale yazarlarından ayrıca ORCID numarası almış olmaları istenmekte ve bu
numara https://orcid.org/ adresinden temin edilebilmektedir. Dergimizin önceki sayılarına
Kurumumuzun internet adresi http://www.akmb.gov.tr/, Dergipark ve İdealonline üzerinden de
erişebilirsiniz.
         Arış dergisi, makale gönderimi ya da basımı için herhangi bir ücret talep etmemekte olup
hakem sürecinden geçtikten sonra basımına karar verilen makalelerin yazarlarına ilgili mevzuat
uyarınca telif ücreti ödenmektedir.
         Makale süreçlerinde çift taraflı körleme (double blind) sistemi kullanılmaktadır. Başvurusu
alınan makaleler öncelikle iki hakeme, hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale
incelenmek üzere üçüncü  bir hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu raporu ve ilgili
kurullarımızın onayı halinde ilgili makalenin basımına karar verilir. Arış  dergisi yılda iki sayı
olarak haziran ve aralık  aylarında yayımlanır. Dili Türkçe ve İngilizcedir. Başvurular, haziran
sayısı için en geç 15 Ocak, aralık sayısı için ise en geç 15 Haziran tarihine kadar yapılabilmekte
olup tüm makale başvuruları Yayın Takip Sistemi (YAYSİS) üzerinden alınmaktadır. YAYSİS'e
üye olabilir, dergimizde hakem ve/veya yazar olarak yer alabilirsiniz. Derginin yazım kurallarına
Kurumumuzun internet adresinden ya da https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/login üzerinden
ulaşılabilmektedir.
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Mevcut Elektronik İmzalar

ADEM UZUN (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Şef) 21/05/2019 11:34



Dr. Adem UZUN
Başkan V.

 
        Arış'ın, yayımlanacak 14. sayısıyla birlikte kuruluş ilkelerine uygun olarak yeniden halı, kilim
ve işleme sanatları içeriğine sahip olarak yayımlanacağını, konuyla ilgili bütün araştırmacıların
makalelerine açık olduğunu özellikle belirtmekteyiz.
        Söz konusu makale çağrımızın ilgili akademik personele duyurulması hususunda bilgilerinizi
saygılarımla arz/rica ederim.
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DAĞITIM :
- Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne
- Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğüne
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne
- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne
- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
- Vakıflar Genel Müdürlüğüne
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne
- Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne
- Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne
- Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne
- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne
- Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne
- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne
- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne
- Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne
- Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne
- Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne
- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne
- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne
- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne
- Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne
- Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne
- Harran Üniversitesi Rektörlüğüne
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
- Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne
- İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
- İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne
- İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne
- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne
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- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne
- Koç Üniversitesi Rektörlüğüne
- Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne
- Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne
- Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne
- Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne
- Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
- Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne
- Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne
- Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne
- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne
- Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne
- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne
- Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne
- Ted Üniversitesi Rektörlüğüne
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne
- Toros Üniversitesi Rektörlüğüne
- Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne
- Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne
- Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne
- Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne
- Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne
- Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne
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