
İş Ahlakı Dergisi bu kez farklı bir tasarımla sizlere ulaştı. Yayın hayatında 5 
yılı geride bıraktıktan sonra bazı küçük yeniliklerin yapılması bizim heyecanı-
mızı artırdı. Okuyucularımızın da bu yenilikleri beğeneceğini ümit ediyoruz. 
Bu yeniliklerden en önemlisi dergide cilt ve sayıların gösterilme biçimi oldu. 
Geçmişte sayılar yıldan bağımsız bir biçimde ilerlemekteydi (örneğin yıl 5 sayı 
10), artık sayılar yıla göre [örneğin 6(1), 6(2)] düzenlenecektir. Kapakta yer 
alan değişikliğin sebebi budur. Bu vesileyle derginin tasarım ekibine, Nevzat 
Onaran’a, Ahmet Karataş’a ve Semih Edis’e teşekkür ediyoruz.

Bunun yanı sıra dergideki bölümlerden biriyle de bu süreçte vedalaşma kararı 
aldık. İş Ahlakı Dergisi’nin geliştirdiği bir içerik olan “Birikimler” bölümü bu 
sayıdan itibaren dergide yer almayacak. Bu bölümde yayımladığımız yazılarla 
düşünce birikimimizin yapı taşlarına dikkat çektiğimizi düşünüyoruz. Bundan 
sonrasında “birikimleri” önemseyen bir dergi olmaya devam edecek olan İş 
Ahlakı’nın yeni birikimler oluşturmasını diliyor, bunun için gayret ediyoruz. 
Zira her düşünce, düşünce birikimiyle “temas kurduğu”, onunla “konuştuğun-
da” var olur.

Bu sayıdaki önemli gelişmelerden biri de alan editörlüğü uygulamasının başla-
ması oldu. Farklı alanlarda uzmanlıklarıyla ve birikimleriyle öne çıkan üç de-
ğerli hocamız bundan sonra bizimle birlikte olacaklar. Onların katılımıyla daha 
da güçlendiğimizi söylememiz gerekiyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Erkan Erdemir’e, Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar’a 
ve Kırklareli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İskender Gümüş’e hoş geldin di-
yor, aramıza katıldıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. 

Sizlere vereceğimiz güzel haberlerden biri de akademik indekslerle ilgili. İş Ah-
lakı, Academic Search Premier (EBSCO) ve Index Islamicus’un yanı sıra artık 
ABI/INFORM (Proquest) ve Index Copernicus veri tabanlarında da indekslen-
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mektedir. Önümüzdeki sayılarda daha farklı indekslerde yer almak için çalış-
malarımız sürüyor. Gelecek sayılardan itibaren sizlere yine iyi haberler vermeyi 
ümit ediyoruz.

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feridun Yılmaz’ın editörlüğünde hazırla-
nan “İktisat ve Ahlak”  konulu 12. sayımız [6(2)] yakında sizlerle buluşacak. 
2014 yılının Bahar sayısına makale ve değerlendirme göndermek için son tarih 
15 Mart 2014’tür. 2014 yılının Güz sayısı ise yine özel sayı olacaktır. Marmara 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Murat Dinçer Çekin’in editörlüğünde hazırla-
nacak olan bu sayının konusu “Sağlık ve Ahlak”, yazı göndermek için son tarih 
ise 31 Ağustos 2014’tür.

Gelecek sayılarla ilgili bilgi verdikten sonra bir hususu hatırlatmak isteriz. İş 
Ahlakı Dergisi’nin her yıl yayımlanan iki sayısından biri özel sayılara ayrılmak-
tadır. Yılın ilk sayısında (Bahar) iş ahlakı alanının farklı konuları yer alırken, 
ikinci sayısında (Güz) özel konular (yayımlanan özel sayı başlıkları; yolsuzluk, 
medya ve ahlak, insan kaynakları ve etik) ele alınmaktadır. Özel sayılar dışında 
yazı göndermeyi planlayan değerli akademisyenler dergimize her daim maka-
le gönderebilirler. Makaleler bize ulaştıktan sonra yayım süreci başlatılmakta 
ve onlineFirst olarak sitemizde yayımlanmaktadır. Makaleler daha sonra takip 
eden sayılar içerisinde basılmaktadır. Dolayısıyla dergiye yazılarıyla katkıda 
bulunmak isteyen akademisyenler ve araştırmacılar istedikleri zaman yazıla-
rını bize ulaştırabilirler. Bu konuda çalışan, ilgi duyan tüm akademisyenleri, 
araştırmacıları, entelektüelleri vb. dergiye katkı vermeye davet ediyoruz.

Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle...
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