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RTEÜİFD YENİ SAYI: SAYI 15 (2019)
Değerli okurlarımız,
Her yayın döneminde dergimizi daha nitelikli bir hale getirme ve sizlerin
karşısına daha güçlü bir sayıyla çıkma endişesi bizi her sayıda daha da ileriye taşıdı.
Her sayı için belirlediğimiz hedeflerimize bir bir ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sayılarda yurt içi ve yurt dışı bazı veri tabanı ve
indekslerde taranmaya başladığımızı, birçoğuna başvuru sürecinin devam ettiğini,
artık makalelere DOI numarası verdiğimizi duyurmuştuk. Bunlara bir yenisini
ekleyerek 12.04.2019 tarihinden itibaren dergimizin ULAKBİM TR DİZİN’de taranan,
diğer bir deyişle doçentlik kriterlerini sağlayan dergiler statüsüne eriştiğini bildirmek
isteriz. Ayrıca 2017 ve 2018 yıllarında yayınladığımız sayıların da nitelik olarak
ULAKBİM TR DİZİN’de taranmaya uygun görülmesi bizi onurlandıran bir diğer
husus oldu.
Geçtiğimiz süre zarfında olduğu gibi gelecek sayılar için de kendimize yeni
hedefler belirledik. İlk olarak uluslararası indeksler için daha çok çalışmamız
gerektiğinin farkındayız. Akademi camiasından siz değerli yazarlarımızın nitelikli
metinleriyle bu meşakkatli sürece olumlu katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Bu
bağlamda daha önce başvuru yaptığımız DOAJ ile önümüzdeki sayılarda
başvuracağımız ERICPlus, ATLA RELIGION ve EBSCO kısa vadede ilk hedeflerimiz.
Bu amaçla her sayıda yayın kurulu tarafından belirlenen bazı makaleleri İngilizce’ye
tercüme ederek bu indekslere başvuru sürecini hızlandırmayı planlıyoruz.
Şüphesiz dergimizin daha çok okur ve yazara ulaşması ve ilim dünyasına katkı
sağlaması birincil hedefimiz. Bu doğrultuda farklı platformlarda oluşturduğumuz
sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımların dergimizin tıklanma,
makalelerimizin okunma ve indirilme sayılarına da yansıdığını fark ettik. Bu
sorumluluğun bilincinde olarak sitemizde yer alan link, bilgi, dosya ve görselleri
sürekli gözden geçiriyoruz.
Büyük bir emeğin ürünü olan her sayı için ekip olarak elimizden gelenin en
iyisini

yapmaya

çalışıyoruz.

Öncelikle

yayın

kurulu

üyelerimize,

makale

değerlendirme sürecine katkıda bulunan kıymetli hakemlerimize, 15. sayımızda
makale süreçlerinin her aşamasında sürece ortak olarak özveriyle çalışan alan
editörlerimiz Arş. Gör. Zehra Betül USTAOĞLU ve Arş. Gör. Yaşar Emrah
KOŞDAŞ’a ve tüm editöryal ekibe teşekkürü bir borç biliriz.
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ULAKBİM TR DİZİN’de taranmaya başlamamızla birlikte dergimize gönderilen
makale sayısında ciddi bir artış yaşandı ve bu yayın döneminde dergimize toplamda
18 makale gönderildi. Ancak bu makalelerden 5 tanesi yayın kurulu ve hakem
değerlendirmeleri sonucunda reddedildi. RTEÜİFD olarak 2019 yılı 15. Sayımızda 13
araştırma makalesi ile sizlerin karşısına çıkıyoruz. Her biri ayrı kıymeti haiz
makalelerimiz İslam Hukuku, Tefsir, Arap Dili ve Belagatı, Türk İslam Edebiyatı,
İslam Medeniyet Tarihi, Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalları’na ait.
Zengin içerikli bu yeni sayımızın ilim dünyasına katkı sağlamasını ve yeni
çalışmalara ışık tutmasını temenni ediyoruz. Yazarlarımızdan 16. sayımız için yine
nitelikli ve özgün metinler bekliyoruz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle…
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