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EDİTÖRDEN

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergimizin Haziran
2015 İktisadi ve İdari Bilimler sayısıyla yeniden okuyucularla
buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2013 yılından bu yana TÜBİTAK
ULAKBİM’in talebi doğrultusunda Mart ve Eylül sayıları Beşeri
Bilimler’e, Haziran sayısı İktisadi ve İdari Bilimler’e, Aralık sayısı
ise Eğitim Bilimleri’ne ait olmak üzere yılda dört kez farklı bilim
dallarını içerek şekilde yayımlanan dergimizin gelişimi devam ediyor.
TÜBİTAK ULAKBİM’in DOI hizmeti sayesinde 2014 yılındaki
sayılarımızdan itibaren tüm makalelerimiz DOI numarasına sahip
olmuştur.
Ulusal ve uluslararası endekslerce taranan dergimizin bu
sayısında pazarlama, turizm, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları,
muhasebe, finansman, kamu yönetimi, iktisat ve üretim yönetimi gibi
farklı alanlardan on altı makale yer almaktadır. Makaleleri
değerlendiren hakemlerin seçiminde ilgili konudaki uzmanlıklarına
azami ölçüde dikkat edilmiştir. Bu sayede dergimizin makale
değerlendirme sürecinin daha objektif ve yayımlanan makalelerin
daha nitelikli hale gelmesi amaçlanmaktadır.
Dergi Yayın Kurulu’nun son toplantısında hazırlanan yeni
Dergi Yayın İlkeleri ile Yazım Kuralları görüşülmüş ve kabul
edilmiştir. Bu konuda yapılan en büyük yenilik, yazarların atıflarında
dipnot veya metin içi yöntemlerinden birini kullanabilmelerine
olanak sağlanmasıdır. Böylece yazarların karşılaştıkları sıkıntılar
giderilmeye çalışılmıştır. Bundan sonraki sayılarda, yazarlardan bu
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iki atıf gösterme biçiminden birini kullanarak çalışma metinlerini
oluşturmalarını talep ediyoruz. Yazım kurallarına uyulmak suretiyle
metinlerin oluşturulması, derginin dizgi çalışmalarını hızlandıracak
ve dergimizin daha standart hale gelmesini sağlayacaktır. Yazarların
bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini ve bizlere yardımcı
olacaklarını umuyoruz.
Son olarak, Haziran ayı İktisadi ve İdari Bilimler sayısının
ortaya çıkmasında emeği geçen herkese; başta yoğun akademik
çalışmaları arasında bize zaman ayıran değerli hakemlerimiz olmak
üzere, editöryel çalışmadaki değerli katkısı için Araştırma Görevlimiz
Ahmet AYDIN’A, İngilizce editörümüz Doç. Dr. Atalay GÜNDÜZ’e ve
son olarak dergimizin ailesine yeni katılan editör yardımcılarımız
Araştırma Görevlileri Hatice Handan ÖZTEMİZ ve Deniz İSPİRLİ’ye
teşekkürü bir borç bilmekteyiz.
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