
                             
 
 

MAKALE ÇAĞRISI 
 

Türkiye Göstergebilim Çevresi & Güney Kore Üniversitesi - Güney Kore Uygulamalı Kültürel 
Çalışmalar Merkezi  

  
Değerli araştırmacılar; 

Türkiye Göstergebilim Çevremiz1 ve Güney Kore Uygulamalı Kültürel Çalışmalar Merkezi iş 
birliğiyle, Güney Kore’de 2007 yılından beri yayımlanan ve KCI Korean Citation Index 
tarafından dizinlenen uluslararası hakemli EPISTÉMÈ2 dergisinin Haziran 2023 tarihinde 
yayımlanacak olan 29. sayısının Türk kültürünün tanıtımına ayrıldığı haberini sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyarız. 

Yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) olarak İngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan dergi 
uluslararası, süreli ve hakemli bir dergi olup sosyal ve beşerî bilimler alanlarında disiplinlerarası 
çalışmalara önem vermektedir. EPISTÉMÈ dergisi için detaylı bilgiye http://journal.cacs.or.kr/  
adresinden ulaşılabilirsiniz. 

Derginin Türk Kültürünün tanıtımına ayrılan 29. sayısına gönderilecek çalışmalar, 
disiplinlerarası bir bakış açısıyla kültürümüzün tanıtılmasına hizmet edecek bilimsel içeriğe 
sahip çalışmalar olmalıdır. Yazıların konusu Türk kültür dizgesinin oluşmasına katkı sunan 
konulardan biri olabilir. Yazarlardan beklenen yapacakları çalışmanın konu başlığı ve 250-300 
kelime aralığında bir özetini trgostergebilimcevresi@gmail.com adresine göndermeleridir. Bu 
çalışmada göstergebilim ve verilerinden yararlanmak zorunlu değildir. Çalışma bilimin diğer 
alanlarından olan disiplin ve yaklaşımlara da açıktır. 

Saygılarımızla 

Sayı Editörleri, 
Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY 
Prof. Dr. Nurten SARICA 
Dr. Öğr. Ü. Murat KALELİOĞLU 
 
 

 

 

 
1 www.tgcevresi.com  
2 Epistémè is an official journal published by the Center for Applied Cultural Sciences (CACS) of 
Korea University. (http://journal.cacs.or.kr/sub/sub02_1.html#) 
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Önemli Notlar: 

1. Yazarlar yapacakları çalışmanın başlık ve özetini (250-300 kelime arası) 31 Ocak 2023 
tarihine kadar trgostergebilimcevresi@gmail.com adresine göndermelidir. Çalışmanın 
başlık ve özeti www.tgcevresi.com adresinde yer alan “tgç-episteme-başlık-özet” 
adındaki Word dosyasına yazılıp gönderilmelidir. 

2. Editöryal kurul tarafından başlık ve özetlerin değerlendirmesi ve yazarlara geri 
bildirim sağlanması için son tarih 7 Şubat 2023.  

3. Konu başlığı ve özeti kabul edilen yazılar için tam metin son gönderme tarihi 7 Nisan 
2023. 

4. Tüm yazılar çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Hakem raporları 
doğrultusunda kabul edilen çalışmalar gerekli düzenleme ve düzeltmeler için 
yazarlara gönderilecek olup bu yazılar düzeltilmiş haliyle en geç 20 Mayıs 2023 
tarihinde editörlere gönderilmelidir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen yazılar 
dikkate alınmayacaktır. 

5. Yazılar 6.000-8.000 kelime arasında olmalıdır. 
6. Yazım kuralları için: http://journal.cacs.or.kr/sub/sub02_1.html#   
7. Yazım dilleri İngilizce veya Fransızca’dır. 
8. Tüm gönderimler ve yazışmalar için trgostergebilimcevresi@gmail.com adresi 

kullanılmalıdır. 
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