SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi 1999 yılından beri
Haziran ve Aralık aylarında düzenli olarak
çıkartılan hakemli bir dergidir. Dergimiz EBSCO ve
ASOS’ta taranmakta olup, ULAKBİM’de taranması
için çalışmalar devam etmektedir. Hem basılı
hem de online olarak yayınlanan dergimizde
hakemlik süreci ortalama üç ay sürmektedir.
Gönderilen makalelerle ilgili olarak titiz bir
değerlendirme yapılmaktadır. Bu amaçla baş
editörün ön incelemesinden sonra makaleler her
bir alanla ilgili görevli yardımcı editörlerin ön
değerlendirmesine
tabii
tutulmaktadır.
Çalışmaların nicel ve nitel olarak yeterince
bilimsel olmadığı kanaati doğarsa ilgili çalışma
alan editörünün önerileri çerçevesinde hakem
süreci
başlatılmadan
editör
tarafından
reddedilebilmektedir.
Çalışmaların yayımlanmasında hakem raporu esas
olup, iki hakem tarafından kabul edilen makaleler
yayıma
hazırlanmaktadır.
Buna
rağmen,
hakemlerin
çalışmaları
hangi
titizlikte
değerlendirdikleri de dikkate alınmaktadır.
Hakemler seçilirken çalışma alanlarına dikkat
edilmekte ve aynı üniversitedeki bir hakeme
kesinlikle gönderilmemektedir. Hakemlerin farklı
üniversitelerden olması ise dikkat edilen diğer bir
husustur. En az bir hakemin bir başka
üniversiteden olması hakemlik sürecinde dikkate
alınan diğer bir hassasiyettir.
Dergimizde nicelikten ziyade niteliğe ağırlık
verilmekte, yayımlanan makale sayısının 10-12’yi
geçmemesine özen gösterilmektedir. Hakemlik
süreci mutlak bir şekilde tamamlanmadan hiçbir
yazı kesinlikle yayımlanmamaktadır. Eğer hakem
istemişse, yaptığı eleştiriler ve önerilerin yerine
getirilip getirilmediğini kontrol etmek üzere
makale tekrar kendisine yönlendirilmekte ve

onayı alınmaktadır. Bütün hakemlik süreci online
takip edilmekte, makalelerin kabulü ve
değerlendirilmesi
sistem
üzerinden
yürütülmektedir.
Elinizdeki sayıda 11 adet makale vardır. Ancak
süreç içerisinde yayınlanması için tarafımıza
ulaşan makale sayısı bu sayıdan daha fazladır.
Ortalama olarak makalelerin % 40 kadarı
hakemlik sürecini tamamlayabilmiştir. Diğerleri
ya hakemler tarafından reddedilmiş veya ön
incelemede
alan
editörünün
görüşleri
çerçevesinde baş editör tarafından reddedilmiş
ya da yazara geri gönderilmiştir.
Derginin bu sayısından itibaren çeşitli
düzenlemelere gidilmiştir. Öncelikle derginin
boyutu büyütülmüş derginin A4 olarak basılması
kararlaştırılmıştır. Yeni bir kapak tasarımı
geliştirilmiş ve böylece uzun süredir kullanılmakta
olan kapak değiştirilmiştir. Editöryal yapıda
değişikliğe gidilmiş, uluslar arası standartlara
uygun olarak baş editör ve alan editörleri
belirlenmiş ve sayısı artırılmıştır. Okuyucuların ön
bilgi almalarını kolaylaştırılmak için “sunuş”
sayfası ve dergi ana kapağına web adresi ve eposta adresi eklenmiştir. Makalelerin uluslar arası
online taranmasını kolaylaştırmak üzere bu
sayıdan itibaren DOI numarası ile de
tanımlanmıştır. Yazım standartları baştan sona
gözden geçirilip, yeniden belirlenmiş, titiz bir
araştırmadan sonra gerek yazı karakteri, gerek
sütun sayısı, gerekse de dipnot tekniği
değiştirilerek uluslar arası standartlara uygun
hale getirilmiştir. Her bir sayfanın üst ve alt
tarafına kaynakçada kullanılacak şekilde yazar
adı, makale adı, derginin adı ve sayısı sayfa
numaralarını da içerecek şekilde yeniden
belirlenmiştir. Bu sayıda da eksiklikler olabilir. Bu
konudaki katkınız bizi memnun edecektir.
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