EDITORIAL
YAZI KURULU'NDAN
We are pleased to inform our readers and contributors that Sociological
Abstracts published by Cambridge Scientific Abstracts and cosponsored by the
International Sociological Association, announced their decision to include JFA
in their SA/SOPODA database for indexing and abstracting purposes. This
further extends our international circulation.
Having recently received a number of comments on its procedures of publication,
a few reminders about the JFA seem in order: JFA publishes articles forwarded
to the Journal, rather than commissioning or inviting articles. This is with the
exception perhaps of a few cases when interviews were held with distinguished
professionals and academics. All contributions received go through the process
of evaluation irrespective of its subject or origin. Articles sent are first reviewed
by the Editorial Board and, if not discarded at this initial stage, are conveyed to
two reputed referees. Upon receiving the referee opinions the Editorial Board
then obtains a final decision for publication or refusal. This is a time-consuming
process and we apologize for inevitable delays that might occur. About a third
of the material forwarded to the Editorial Board is refused, sometimes with the
propositions of modifications in content or form. The Editorial Board tends to
keep a balance in each issue, between language preferences (Turkish and English
based articles), between contributors (Faculty members, contributors external
to METU, and contributions from abroad), and between articles with visual material
and those without. The policy of the Editorial Boards has always been biased
towards the encouragement of contributions with visual content and qualities.
We are grateful to the members of our external Advisory Board, Süha Özkan,
Michel Conan, Patsy Healey, Charles Polonyi, for their suggestions and contribu
tions in developing our international relations. We are delighted again for the
contribution made by Okan Üstünkök, responding to an article previously
published in the Journal.

Verilen bilgiye göre, Cambridge Scientific Abstracts tarafından basılan ve
Uluslararası Sosyoloji Birliği tarafından desteklenen Sociological Abstracts, MFD 'yi
düzenli tarama ve özetleme amacıyla SA/SOPODA veri tabanına almış bulunuyor.
Bu karar, MFD'nin uluslararası dolanımda bir adım daha ilerlemesini sağlamıştır.
Bilindiği gibi, MFD davetli ya da ısmarlama yazılar ile değil, gönderilen yazılarla
yayınlanmaktadır. Gönderilen yazılar önce Yazı Kurulu'nda değerlendirilmekte,
uygun görülmesi üzerine konusunda tanınmış iki ayrı hakeme iletilmektedir.
Hakem görüşlerinin alınmasından sonra Yazı Kurulu son kararı vermektedir.
Zaman alan bu süreç nedeniyle gecikmeler doğmuş olan örnekler için özür
dileriz. MFD'ye gelen yazıların yaklaşık üçte biri basım kararı dışında kalmakta,
ancak bunların bir bölümü düzeltmelerden sonra basılabilmektedir. Yazı Kurulu
her sayıda İngilizce-Türkçe yazılar, Fakülte üyesi, ODTÜ dışı ve yabancı yazarlar,
görsel malzemeye dayalı olan ve olmayan katkılar arasında dengeler tutmaya özen
göstermekte, ancak MFD'nin görsel niteliklerinin ağır basmasını yeğlemektedir.
MFD'nin Uluslararası Danışma Kurulu üyelerinden Süha Özkan, Michel Conan,
Patsy Healey ve Charles Polonyi'ye ilişkilerimizin geliştirilmesinde sağladıkları
katkılar için teşekkür ediyoruz. Bir ikinci teşekkürü de, MFD'de daha önce
yayınlanmış bir yazıya göndermelerde bulunarak yeni bir katkıda bulunmuş olan
Okan Üstünkök e borçluyuz.

