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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi Makale Çağrısı

TÜM ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE

2009 yılından bu yana yayın hayatı içinde olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda 2 sayı olarak 
yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi makale 
kabulü yapmakta olup, tanıtım yazımız ekte gönderilmiştir. 

Dergi hakkında detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/makusobed adresinden 
ulaşabilir, sorularınızı ve önerilerinizi sobed@mehmetakif.edu.tr mail adresine iletebilirsiniz.

 
Makale çağrımızın üniversitenizdeki tüm akademik birimlere duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Hüseyin DALGAR
Rektör a.

Rektör Yardımcısı

 Ek:Tanıtım Yazısı
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Değerli Akademisyenler / Araştırmacılar,

2009 yılından bu yana yayın hayatı içinde olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergimiz, Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan uluslararası 
hakemli bir dergidir. 

Dergimiz; Bilimsel Yayın Danışma Kurulu uluslararası düzeyde yabancı akademisyen ve araştırmacıları 
da kapsamakta olup, DOAJ, EBSCO, COPERNICUS uluslararası dizinlerinde ve SOBİAD dizininde 
taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makalenin başvuru tarihinden kabul edilme tarihine kadar geçen süre hakemlerin 
geri dönüşleri doğrultusunda değişmektedir. Son 2 sayımız için bu süre ortalama olarak 5 ay, son 
sayımız için ise 4 aydır. Yayın hazırlıkları devam eden Kasım 2021 sayımız için bu sürenin daha da 
kısaldığı gözlenmiştir.

Emerging Sources Citation Index(ESCI), TR Dizin ve ProQuest dizinlerinde Dergimizin taranabilmesi 
için gerekli başvurular yapılmıştır. Bu kapsamda makale değerlendirme süreçleri körleme hakemlik 
politikası dahilinde; objektif, şeffaf ve hızlı bir şekilde ele alınmakta ve dergimiz tarafından açık erişim 
politikası izlenmektedir. Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar için Etik Kurul İzni içerir belge talep 
edilmekte, Türkçe makale başvurularında yabancı dilde hazırlanmış özet ve genişletilmiş özet, yabancı 
dilde hazırlanmış makale başvurularında Türkçe dilinde hazırlanmış özet ve genişletilmiş özet ve 
biçimsel olarak diğer gerekli koşullar aranmaktadır.

Siz değerli akademisyenler / araştırmacıları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisine makale başvurusu yapmak üzere davet ediyor ve nitelikli çalışmalarla yeni 
sayılarımızda buluşmayı diliyoruz.

Dergimiz hakkında detaylı bilgilere https://dergipark.org.tr/tr/pub/makusobed adresinden ulaşabilir, 
sorularınızı ve önerilerinizi sobed@mehmetakif.edu.tr mail adresine iletebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

MAKÜ SOBED Editör Kurulu Adına

Editör

Doç. Dr. Ali Murat Alparslan


