Editörden
TED Eğitim ve Bilim Dergimizin yenilenen yayın politikası doğrultusunda sistem alt yapısı ve
işleyişle ilgili iyileştirme çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Okul öncesi eğitimden yükseköğrenime
kadar tüm kademelerde, bilimsel bilgiye ihtiyaç duyulan eğitim alanlarına hizmet etmek amacıyla
hazırladığımız dergimizde, bu kadar geniş bir yelpazeye hitap etmek adına farklı uzmanlık
alanlarının desteğine ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu çerçevede önemli ölçüde genişletilen alan

editörlerimizin desteklerinin yayın inceleme hızı ve içeriğine sağladığı katkı sonuçlar vermeye
başlamıştır. Çeşitli alanlarda yayın kabul eden dergimize iletilen çalışmaların 6 ayda nihai kararının
belirlenmesi adına uzman alan editörlerimizin ve hakemlerimizin desteğini oldukça önemsiyor ve
kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Dergi editörümüz, alan editörleri ve hakemlerin incelemelerinden oluşan üç aşamalı
değerlendirme sürecinin özenli ve hızlı geri bildirim sağlayabileceği sistemi tamamlanmıştır. Kısa
süre içinde yazarlarımızın da çalışmalarının nihai kararlarına erişimleri sağlanacaktır.
Zaman içinde daha da genişlemesini hedeflediğimiz kadromuzla yürütülen sistemin
sürdürülebilirliğini sağlamak ve hatasız çalışabilecek iş akışını planlamaya yönelik çalışmalarımız da
sürdürülmektedir. Bu süreçte özellikle yurt dışından aktif destek sağlayabilecek alan editörlerimizin
sayısını arttırmaya ağırlık verilmiştir. Nisan 2014 sayımızdan itibaren çalışmaların tam metin Türkçe
ve İngilizce yayımlanmasıyla, yurt dışındaki uzmanlardan da alan editörlüğü desteği alınabilecek ve
çalışmaların yurt dışından da takip edilirliği artacaktır. İki dilli yayın yapılmasının katkısı ile
Avustralya, Yeni Zellanda’daki ve diğer bazı saygın dergi indekslerinin başvuru prosedürleri
tamamlanmak üzeredir. Şimdiye kadar yapılmış olan yenilikler ile dergimize yurt içinden ve yurt
dışından nitelikli çalışmaların başvurusu sayısı hızla yükselmektedir. Sürdürülen çalışmalar
sonrasında bu sayının daha da artmasını bekliyor, gösterdiğiniz ilgi için içten teşekkürlerimizi
sunarız.
Yeni yayın politikamızla dergimizdeki çalışmalar çevrimiçi yayınlanmaktadır, böylece
çalışmalara getirilen sayfa sınırlamasını kaldırma fırsatına erişilmiştir. İnternet üzerinden yayınlanan
çalışmalara kolay erişimi sağlayacak Dijital Nesne Tanımlayıcısı (Digital Object Identifier –DOI)
sistemine başvuru prosedürlerini dergimiz tarafından tamamlanmış olup bundan sonraki
sayılarımızda uygulamaya konulacaktır. Her yıl düzenli çıkardığımız dört sayının yanı sıra, bilim
insanlarının odak konu etrafından çalışmalarını bütünleştirmeye aracılık edecek özel sayılarımıza ilgi
her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin bilim insanlarının eğitim alanı için ürettikleri ve yoğun bir
şekilde yayın talebi oluşturan tüm nitelikli çalışmalarına katkı oluşturmak adına her türlü bilimsel ilke
ve uygulamalara dayalı zemini sağlama eğilimindeyiz.
Dergimizin niteliğini yükseltebilecek önerilerinizi egitimvebilim@ted.org.tr adresine yazmanızı
rica eder, öncelikle Türkiye’deki sonra dünyadaki eğitimin kalitesini yükseltebilecek çalışmalarla bir
arada olmayı dileriz
Prof. Dr. Ziya Selçuk & Y. Doç. Dr. Mehmet Palancı

i

