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 de taranması için
çalışmalar devam etmektedir. Bu sayıdan itibaren
basılı olarak yayımlanmasına son verilmiş,
http://www.iibfdergi.aku.edu.tr internet adresinden
sadece
online
olarak
yayınlanması
kararlaştırılmıştır. Gönderilen makalelerin hakemlik
süreci ortalama üç-dört ay sürmektedir. Makalelerle
ilgili olarak titiz bir değerlendirme süreci
işletilmektedir. Bu amaçla baş editörün ön
incelemesinden sonra makaleler her bir alanla ilgili
görevli yardımcı editörlerin 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
kural olarak yayıma kabul edilmektedir. Hakemler
seçilirken çalışma alanlarına dikkat edilmekte ve
yazılar aynı üniversitedeki bir hakeme kesinlikle
gönderilmemektedir.
Hakemlerin
farklı
üniversitelerden olması hakemlik sürecinde dikkate
alınan diğer bir hassasiyettir. Kör hakemlik olarak
isimlendirilen yöntemle, değerlendirme sürecinde
hakem ve yazarların birbirini bilmesine kesinlikle
izin
verilmemektedir.
Hakemlik
sürecinin
işletilmesinde hakkında şüphe duyulan hakem
değerlendirmeleri varsa üçüncü bir hakeme de
gönderilebilmektedir. Bir başka deyişle iki hakem
değerlendirmesinin pozitif olması mutlak surette
yazıların yayınlanacağı anlamına gelmemektedir.
Sonradan çıkabilecek nedenlere dayalı olarak bir
makale her aşamada reddedilebilmektedir.
Dergimizde nicelikten ziyade niteliğe ağırlık
verilmekte olup, her sayıda yayımlanan makale
sayısının
10-12’yi
geçmemesine
özen
gösterilmektedir. Hakemlik süreci mutlak bir şekilde
tamamlanmadan hiçbir yazı yayına kabul
edilmemektedir. Hakem makaleyi reddetmemiş,
ancak ağır eleştiri getirmişse, yaptığı eleştiriler ve

önerilerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol
etmek
üzere
makale
tekrar
kendisine
yönlendirilmekte ve onayı alınmadan yayıma kabul
edilmemektedir. Bütün süreç alanında uzman bir
yazılım şirketinin geliştirdiği bir program vasıtasıyla
elektronik sistem üzerinden takip edilmektedir. Bir
başka deyişle elden takip ya da e-maille kabul gibi
yöntemlerle makalelerin kabul ve değerlendirmesi
söz konusu değildir.
Elinizdeki sayıda bu süreçten geçmiş 11 adet
bilimsel makale bulunmaktadır. Ancak süreç
içerisinde yayımlanması için tarafımıza ulaşan
makale sayısı bu sayıdan daha fazladır. Bir kısmı
hakemlerce yayımlanabilir bulunmamış, bir kısmı ön
değerlendirmede yayın kurulunda hakem sürecine
sokulmadan
reddedilmiş,
bir
kısmının
değerlendirmesi de devam etmektedir.
Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM’in de öneri ve
eleştirileri çerçevesinde Haziran 2014 Sayısından
itibaren çeşitli düzenlemelere tabi tutulmuştur.
Hatırlatmak gerekirse; derginin boyutu büyütülmüş
ve A4 olarak basılması kararlaştırılmıştır. Yeni bir
kapak tasarımı geliştirilmiş ve böylece uzun süredir
kullanılmakta olan kapak değiştirilmiştir. Editöryal
yapıda değişikliğe gidilmiş, uluslararası 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 e-posta adresi
eklenmiştir. Makaleler, uluslar arası online
taranabilmesi için DOI numarası ile de
tanımlanmıştır. Yazım standartları baştan sona
gözden geçirilip, yeniden belirlenmiş, titiz bir
araştırmadan sonra gerek yazı karakteri, gerek sütun
yapısı, gerekse de dipnot tekniği değiştirilerek
uluslararası standartlara uyumlu 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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Baş Editör

