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Görev Adı Sosyal Bilimler Dergisi Sorumlusu 

Üst Yönetici / 

Yöneticileri 
Enstitü Müdürü 

Astları Müdür Yardımcıları, Dergi Editörleri, Dergi Yayın Kurulu 

Vekalet Eden Müdür Yardımcıları, Dergi Editörleri 

Görevin Kısa Tanımı 
Sosyal Bilimler Dergisinin yayımlanma süreci ile ilgili tüm 

sürecin, Dergi yönergesi doğrultunda yürütülmesini sağlamak. 

Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 

• Derginin bilimsel yayın ilkelerini belirlemek ve bunlara 

uyulmasını sağlamak, 

• Derginin bilimsel içeriğini belirlemek, bu amaçla 

makalelerin bilimsel yeterliliği, orijinalliği ve bilimsel 

gelişmeye katkısı hakkında gerektiğinde hakem görüşlerine 

dayanarak karar vermek, 

• Hakemlik sistemini işletmek ve bunun için gerekli olan 

hakemleri yurt içinden ve dışından tespit ederek, görüş 

bildirmelerini sağlamak, 

• Gerekli gördüğü durumlarda Makale Editörü tayin etmek ve 

makalelerin değerlendirilmesini sağlamak, 

• Editör-Hakem-Yazar arasındaki iletişimin tüm kurallar 

çerçevesinde sürdürülmesini sağlamak, 

• Türk ve yabancı bilim insanlarının dergiye olan ilgisini 

artırmak, 

• Dergiye uluslararası bir nitelik kazandırmak için gerekli her 

türlü çalışmayı yapmak, 

• Uluslararası özet ve endeks çalışmaları yapan kuruluşlarla 

yazışmak ve Derginin buralarda yer almasını sağlamak, 

• Yazar ve Hakemlere gönderilecek yazıların içeriğini 

belirlemek, 

• Derginin yayımlanma süreci ile ilgili tüm sürecin, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yönergesi 

doğrultunda yürütülmesini sağlamak 

• Derginin, Tubitak-DergiPark sistemi üzerindeki tüm iş ve 

eylemlere ilişkin süreci takip etmek, gerekli yazışmaları 

yapmak, 

• Görevini yürütürken tüm iş ve eylemlerinde “Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkelerine” uymak, 

• Derginin zamanında çıkmasını sağlamak için Müdürlükle 

koordinasyon içinde çalışmak. 

Görevin Gerektirdiği 

Nitelikler 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
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ONAYLAYAN 

...../...../.......... 

 

 

Birim Amiri 

Enstitü Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


