
Editörden;  

Merhaba; 

Summer I ve II sayıları ile yaz dönemini tamamladık. Autumn sayıları ile birlikte yeni 

bir döneme başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz dönemleri süreli yayın yapan basılı ve 

elektronik, akademik dergilerin sıkıntı yaşadığı bir dönemdir. Yazarların oldukça aktif ve 

yoğun çalıştığı ancak makaleleri değerlendiren hakemlerin ise doğal olarak değerlendirme 

yapmaya pek zaman bulamadığı internete ve bilgisayara uzak olduğu bir zaman dilimidir. 

Bütün bu zorluklara rağmen tatillerinde bile yazarların mağdur olmaması için makale 

değerlendirmeye zaman ayıran hakemlerimize minnettarız.  

2015 yılı Spring, Summer ve Autumn dönemlerinde makale reddedilme konusunda 

ciddi miktarda artış olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Bunda benzer konuların 

işlenmesi, örneklem sayısının az olması, resim, fotoğraf veya harita bulunması gereken 

yayınlarda bunların bulunmaması ve daha bunlar gibi birçok sebepten ötürü makaleler 

reddedilmektedir. Yayın yapacak akademisyenlerin özellikle yukarıda saydığım konularda 

daha titiz olması ciddi bir literatür taraması yapması hem akademi hem de kendileri açısından 

faydalı olacaktır.  

Ayrıca burada dikkat çekmek istediğim önemli bir konu daha var ki o da bir yazarın 

makalesini aynı anda birden çok dergiye göndermesidir. Hemen hemen her sayıda 

karşılaştığımız hatta birçok dergide de rastlanılan bu duruma ortak bir tavır nasıl alınır  

bilmiyorum ancak akademik etik kuralları dışında olan bu durum basılı ve/veya elektronik 

yayıncılığın önemli problem başlıklarından biridir. Yazarın aynı anda birden çok dergiye 

yayınını yüklemesi hangisinde hakem süreci erken sonuçlanıyorsa diğer dergi(ler)den 

yayınını çekmek için talepte bulunması dergi-yazar ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bu konu 

ile ilgili yapılacaklar hususunda öneriye ve işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek isteriz.  

Önümüzdeki sayı ile birlikte yepyeni bir makale tasarımı ile karşınızda olacağımızı 

bilmenizi isteriz. Ayrıca yine önümüzdeki sayıdan itibaren yazarlarımızdan “copyright form-

devir hakkı sözleşmesi” isteyeceğiz. Bununla ilgili açıklamaları anasayfamızda bulabilirsiniz. 

Akademiye bakış açısı kazandıracak birbirinden nitelikli yayınlar bulacağınızı 

umduğumuz Autumn sayıları ile karşınızdayız. Katkı sağlayanlara müteşekkiriz.  

Yeni bir sayıda görüşmek dileğiyle… 

 

 

         Dr. Serdar Yavuz 

                   Editör  

 

 



            From the Editor;   

 

            Hello there; 

 

     We have completed the summer term with the summer issues I and II.  We are pleased 

to begin a new era with autumn issues. Summer terms are the shortage periods for the printed, 

electronics and academic journals. In this term, the authors are very active and busy but for the 

referees who are evaluating the articles are unable to find much time to evaluation. Despite 

these difficulties, there are some referees allow their time for the evaluation of the articles in 

summer terms. We are grateful to our referees.  I want to express that, in the 

spring, summer and autumn terms of 2015, there is a significant amount of growth with respect 

to the rejection of articles.  

     Articles are rejected for many reasons such as handling the similar subject, lack of the 

examples, the absence of image, photograph or map for these publications where it must be 

presented and more. Academics who will present their publications should be more rigorous in 

the subjects I have mentioned above. Making a serious literature review, will be useful in terms 

of academics themselves. There is also an important issue I want to draw your attention here is 

the author’s sending of his article to multiple journals simultaneously. 

      Almost in every number we encounter such cases.  I do not know how to get a common 

position in this case but this situation which is apart from the academic ethics is one of the 

major problems of the printed and electronic publishing. Author uploads his publication to the 

several magazines at the same time and in which the referee process resulted earlier author 

negatively affects the magazine-writer relationship with a request to withdraw the publication 

of other magazines. We would like to mention that we are open to suggestions and cooperation 

in matters relating to this subject.  We want you to know that, we are coming with a new article 

design with the next issue soon.  

    Moreover, from the next numbers, we are going to request “Copyright transfer 

agreement” from all our authors. You can find the statements about this issue at our homepage.  

We are here with the Autumn issues which will give a point of view to the academicians with 

its qualified publications.  

We are grateful to those who contribute. Hope to see you in a new number... 

 

Dr. Serdar Yavuz 

        Editor 
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