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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.

Kurumumuzca, kültürel değerlerimizi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara
aktarmak, Türk halı sanatını doğru biçimde tanıtmak, korumak ve yaşatmak amacıyla 1997 yılından bu
yana yayımlanan  dergisi, halı, düz dokuma ve işleme sanatları ile ilgili özgün, bilimsel makalelereArış
yer veren hakemli ulusal bir dergidir ve 2021 yılı itibarıyla  'de yer almaktadır.TR Dizin

Dergimizin önceki sayılarına internet adresi  veya    https://aris.gov.tr/ TR Dizin, Dergipark,
  üzerinden de erişebilirsiniz.Asosİndeks, İdealonline

Arış dergisinin 2022 yılında çıkacak, halı, kilim ve işleme sanatları örneklerini barındıracak 20. ve
21. sayıları için basım hazırlıklarına başlanmıştır.  dergisi, makale gönderimi ya da basımı içinArış
herhangi bir ücret talep etmemekte olup hakem sürecinden geçtikten sonra basımına karar verilen
makalelerin yazarlarına ilgili mevzuat uyarınca  ödenmektedir.telif ücreti

Makale süreçlerinde  (double blind) sistemi kullanılmaktadır. Başvurusuçift taraflı körleme
alınan makaleler öncelikle iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde
makale incelenmek üzere üçüncü hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu raporu ve ilgili
kurullarımızın onayı halinde ilgili makalenin basımına karar verilir.  dergisi  olarak Arış yılda iki sayı

 ve  aylarında yayımlanır. Dili Türkçe ve İngilizcedir. Tüm makale başvuruları YayınHaziran Aralık
Takip Sistemi ( ) üzerinden alınmaktadır. https://giris.ayk.gov.tr/signin linki üzerinden YAYSİS YAYSİS
'e üye olabilir, dergimizde hakem ve/veya yazar olarak yer alabilirsiniz.

Arış'ın, yayımlanacak 20. sayısıyla birlikte kuruluş ilkelerine uygun olarak yeniden halı, kilim ve
işleme sanatları içeriğine sahip olarak yayımlanacağını, konuyla ilgili bütün araştırmacıların makalelerine
açık olduğunu ilan ediyor ve başvurularınızı bekliyoruz.

Söz konusu makale çağrımızın ilgili personele duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
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