Akademik Gıda 14 (4) (2016)

Genel Yayın Yönetmeni
Şakir SARIÇAY
info@akademikgida.com
ssaricay@gmail.com
Editör
Doç. Dr. Oğuz GÜRSOY
ogursoy@yahoo.com
Yardımcı Editörler
Prof. Dr. Özer KINIK
Doç. Dr. Ramazan GÖKÇE
Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
Reklam Müdürü
Nurcan AKMAN ŞENGÖR
Hukuk Danışmanı
Av. Yrd. Doç. Dr. Murteza AYDEMİR
Abone Sorumlusu
Halil SOLAK
Grafik Tasarım
İrem ŞİMŞEK ÇETİNKAYA
Baskı
Kanyılmaz Matbaa
Sanat Cad. 5609 Sk. No:13
Çamdibi / İZMİR
Tel: 0 232 449 14 43

Akademik Gıda dergisinin 14. yayın yılının son sayısında sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda 13
araştırma ve 8 derleme çalışması olmak üzere toplam 21 makale yer almaktadır. Yayıncı kuruluş
dergi baskı maliyetlerinin artması nedeniyle derginin 2017 yılı ilk sayısından itibaren baskı
işlemini bırakma ve yalnızca dijital (online) dergi yayınlama konusunda karar aşamasındadır. Bu
kararda yayın maliyetlerinin belirgin artışı ve bunun sayı başına basılacak makale sayısını
sınırlandırması temel neden olarak öne çıkmaktadır. Yine yeni yılın ilk aylarında yapılması
planlanan bir genişletilmiş yayın kurulu toplantısı ile hızlandırılmış makale değerlendirme ve
hızlandırılmış makale yayını konuları da detaylı olarak tartışılacaktır.
Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha fazla ulusal ve uluslararası veri tabanı ve indekste dizinlenmek ve derginin uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Dergimiz bu sayı itibariyle 69 farklı veri tabanı ve indeks kapsamında olup, 10’a yakın veri tabanı
ve indeks tarafından da izlenmektedir. Daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi bu çalışmalarımız sırasında özellikle Science Citation Index kapsamına girebilmek için dergimizin
başarısını etkileyecek en önemli faktörlerden birisi dergimizin etki faktörü olacaktır. Dergimizin
kalitesini ve uluslararası alanda saygınlığını arttırabilmemiz için etki faktörünün yükseltilmesi
başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle siz değerli bilim insanlarından gerek dergimize ve
gerekse diğer ulusal ve uluslararası dergilere gönderdiğiniz makalelerde Akademik Gıda
dergisinde yayımlanan makalelere mümkün olduğunca atıf yapmanızı tekrar rica ediyoruz.
Katkılarınızla dergimizin daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyoruz. Ayrıca, dergimizde
araştırma makalelerinin değerlendirme ve yayınlanma sürelerinin derleme makalelere kıyasla
oldukça kısa olduğunu yazarlarımıza tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Bu sayının oluşmasında katkıda bulunan; çalışmalarını yayımlanmak üzere dergimize gönderen
yazarlara ve bu çalışmaları titizlikle değerlendiren yayın kurulu üyelerimiz ve hakemlerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Saygılarımızla.
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Üç Ayda Bir Yayınlanan Dergimiz
Basın Meslek İlkelerine Uymaktadır.
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