

Değerli Araştırmacılar,
Dergimizin 18. Cilt, 36. sayısını yayımlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, bilimsel araştırmaları
uluslararası ilim dünyasına ulaştırma ve araştırmacılara nitelikli yayın yapma konusunda katkı sağlama hedefi doğrultusunda özverili ekibi ve dinamik
sistemi ile yoluna devam etmektedir.
Birçok Uluslarası dizinde yer alan Dergimiz, 2018 yılından itibaren
ICI Journals Master List (Index Copernicus) veri tabanında da dizinlenmeye
başlamıştır.
36. sayı için gönderilen 43 makale; Yayın Kurulu ön incelemesi, yazım ve intihal değerlendirmesi, hakem değerlendirme süreci aşamalarından
geçirilerek, Yayım Süreçlerinin sonucunda -Yayın Kurulu nihai kararı ile- 14
araştırma yazısı yayımlanmaya uygun görülmüştür. İki makale etik ilkelerin
ihlali gerekçesiyle reddedilmiştir.
Makalelerin sıralaması Yayın Kurulunun ön inceleme sırasında verdiği puanlar göz önünde bulundurularak Yayın Kurulu tarafından yapılmıştır.
Dergimize gönderilen yazıların daha hızlı, şeffaf ve objektif şekilde
değerlendirilerek makalelerin niteliklerine katkı sağlamak amacıyla yayım
süreçlerinde bazı yenilikler yaparak 36. sayısında uyguladık.
• Dergimizde yayınlanacak çalışmalarda belirli akademik standartları ve
bütünlüğü yakalamak için Öz, Abstract, Summary kısımlarının ve makalenin genelinin yapısal formatını oluşturmada katkı sağlayacak bilgiler
web sayfamıza konuldu.
• Akademik araştırma yöntem ve teknikleri göz önünde bulundurularak kapsamlı bir Hakem değerlendirme formu oluşturuldu.
Dergimize özgü uyguladığımız ve yürüttüğümüz süreçlerle ilgili, Hakemler başta olmak üzere, yazarlar ve diğer paydaşlarımızdan gelen olumlu
geri bildirimler, çalışmalarımızda önemli motivasyon sağlamaktadır. Bu nedenle yazarlara, hakem/panelistlere, dergimizin yayım serüveninde emeği
olan, katkı sağlayan ve takip eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen dergimizin tüm ekibine gösterdikleri
üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum.
37. sayıda görüşmek üzere...
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Dear researchers
We are happy to announce the publication of our journal, volume 18/
issue 36.
Journal of Divinity Faculty of Hitit University continues to pursue its
goals, with the dedicated teams and the dynamic publication processes, in
order to contribute to researchers for the publication of qualified academic
works and to convey these works to international research community.
Our journal, which has been listed in many international indexes, began to be listed in 2018 ICI Journals Master List (Index Copernicus).
43 articles submitted for the issue 36 have been processed through
pre-review of the editorial board, checking of typing and citations, double
blind peer review. Then, 14 articles have been published by the final decision
of the editorial board. Two submissions have been rejected because of ethical
violations.
To process the submissions faster and in a transparent and objective
way and to contribute to the quality of the articles, we made some changes in
our submission and consideration processes and applied them in the issue 36:
• In order to reach to certain academic standards and coherency, we
added new guidelines about the formats of the article, abstract and
summary, to the Article Submission and Author Guidelines pages.
• By considering the academic research methods, we created a more
extensive peer-review form.
The encouraging feedbacks from researchers and reviewers about the
revisions of the submission and decision processes increase our motivation
for the work we do. We thank the researchers, reviewers and to everyone who
contribute to the publication of the issue.
We also like to our journal teams for the enormous effort they put into
the publication of our journal.
We look forward to seeing your work in our next issue, 37.
						Assoc. Prof. İsmail BULUT
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