
17.5.2022 STED Toplantı Raporu 

Toplantı gündem önerilerinin sunumu ile başladı. Gündemde olan konular şunlardı: 

 Aylin Sena Hoca'nın hazırladığı yazım kuralları metni 

 Hakem Kurulu'nun güncellenmesi 

 Katkı alamadığımız hakemlerin listelenmesi 

 Hakem Kurulu'na öneriler 

 İntihal Programının araştırılması 

 Gelecek sayının planlanması 

 Bekleyen yazıların sayısı 

 Derginin basım sponsorluğundaki son gelişmeler 

Basım için gerekli sponsorlukla ilgili güncel bilgiler grup üyeleriyle paylaşıldı. Basım için Umca Prospan 

ile hâlihazırdaki görüşmeler devam etmekte. Derginin 2022 yılı altı sayısı için 100.000 TL’li maliyet 

matbaadan Umca’ya iletildi. Umca Yönetim Kurulu, en kısa zamanda kararını verecek. Bu karar dergi 

yayın kurulu ile paylaşılacak. 

Mesut, dergiye katkı sunamayan hakemlerin sayısını yayın kurulu ile paylaştı. Bu hakemlerin ismi 

Orhan Hoca’ya liste halinde Mesut tarafından iletilecek. Orhan Hoca hakemlerle görüşüp yüz yüze 

toplantıda görüşme sonuçlarını üyelerle paylaşacak. Hakem Kurulu’nun revizyonu bu toplantıdan 

sonra gerçekleşebilir. 

İntihal Programı ile ilgili birkaç yer ile Mesut görüştü. Güncel fiyat listesini grupla paylaşacak. İntihal 

raporları ile ilgili yazarlardan yazı yükleme esnasında bir form istenebileceği, bunun yükümlülüğünün 

yazar ve TTB tarafından paylaşılabileceği kararı alındı. İntihal programlarının STED, MSG ve 

yayımladığımız diğer raporlarda da kullanacağımız için bir programın alınması uygun görüldü. Aylin 

Hoca diğer dergileri tarayarak program için benzerlik oranı yüzde kaç isteyeceğimizi paylaşacak. 

Bekleyen yazılarla ilgili bilgiler paylaşıldı. 2022’ye ait şu anda 40; 2021 ve öncesine ait 49 olmak üzere 

toplamda 89 yazının beklediği bilgisi kurul üyelerine aktarıldı. Mayıs-Haziran sayısının yazı 

dosyalarının hazır olduğu, Haziran sayısının Mayıs ayının son haftasına yayımlanması kararı alındı. 

Toplantının sonunda Aylin Hoca yazım kuralları ile ilgili çalışmasını paylaştı. Yazım kuralları üzerinden 

fikir alışverişinde bulunuldu. Konunun gelecek toplantıda yeniden tartışılması kararı alındı. Özellikle 

birinci basamak konusunda hem Merkez Konsey hem de Yayın Kurulu birinci basamağı temsil eden 

üyelerin görüşleri doğrultusunda bir karar ortaya koyabilir.  

Toplantıda çıkan görevleri şöyle sıralayabiliriz: 

- Destek alamadığımız hakemlerin Orhan Hoca’ya liste halinde iletilmesi, 

- Orhan Hoca’nın destek alamadığımız hakemlerle yapacağı görüşmeler, 

- İntihal programı için gelecek tekliflerin Yayın Kurulu ile paylaşılması, 

- Aylin Hoca’nın benzerlik raporu için azami oranı kurul ile paylaşması, 

- Dergi basımı için gelişmelerin kurul ile paylaşılması, 

- Derginin Haziran sayısının dizgisinin 27 Mayıs 2022 tarihine dek hazırlanması, 

- 11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek yüz yüze toplantı için çalışmaların başlaması, 



Yayın Kurulu’nun bir sonraki toplantısı, gündem önerileri ile birlikte 24.5.2022 tarihinde saat 

16.00’da gerçekleşecektir.  


