YAZARLARA NOTLAR

Çalışma Göndermek
Middle East Journal of Refugee Studies (MEJRS) dergisinde;
•

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan çalışmalar değerlendirme süreçlerine alınmaktadır.

•

Yayıma kabul edilen Türkçe çalışmanın yazarından/yazarlarından geniş İngilizce
özet hazırlamaları beklenmektedir. Geniş İngilizce özette kaynakçada yer alan her
bir referansa atıf yapılması gerekmektedir. Türkçe çalışmalar için talep edilen geniş
İngilizce özet, yayım kabulü alındıktan sonra gönderilmelidir.

•

Yazarlardan katılım bedeli alınmamaktadır.

Middle East Journal of Refugee Studies (MEJRS) dergisinde aşağıdaki ilkelere uygun
çalışmalar yayımlanır.
•

Mültecilik konusu ile ilgili nicel, nitel, tekdenekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanan çalışmalar,

•

Mültecilik konusunda son dönem alanyazını kapsamlı biçimde değerlendiren literatür analizi, metaanaliz veya metasentez çalışmaları,

•

Mültecilik konusunda pratik olarak uygulanabilecek model önerileri sunan çalışmalar veya benzeri özgün nitelikteki yazılar.

Çalışma Değerlendirme Süreçleri
Middle East Journal of Refugee Studies (MEJRS) dergisine gönderilecek çalışmalar Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Çalışmalar ikinci aşamada Alan Editörü tarafından değerlendirilir.
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Middle East Journal of Refugee Studies (MEJRS) dergisindeki editöryal ön değerlendirme kriterleri şu şekildedir:
Nicel çalışmalar için;
•

Tek sürekli değişken veya iki sürekli değişken barındırıp sadece veya ağırlıklı olarak
frekans, yüzde, fark ve ilişki istatistiklerine dayalı çalışmalar çalışmanın kapsamına
göre değerlendirilmektedir.

•

Tek sürekli değişken veya iki sürekli değişken barındırıp tekli veya çoklu regresyon,
yol (path) analizi, clustur analizi gibi ileri istatistikler kullanılarak hazırlanan çalışmalara öncelik verilmektedir.

Ölçme aracı geliştiren çalışmalar için;
•

Sadece ölçme araçları geliştirmeyi raporlayan çalışmalar, geliştirilen ölçme aracının
otantikliği, kapsamı, geliştirilen grubun niteliği, geçerlik ve güvenirlik işlemlerinin
yetkinliği vb. ölçütler dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

•

Geliştirilen ölçme aracını bir araştırmada kullanarak raporlayan çalışmalara öncelik
verilmektedir.

Deneysel çalışmalar için;
•

Araştırma verileri nitel verilerle desteklenmiş deneysel araştırmalara öncelik verilmektedir.

Nitel çalışmalar için;
•

Nitel araştırmalar için araştırma sürecinin geçerlik ve güvenirlik koşullarının sağlanmış olmasına ve verilerin derinlemesine analiz edilmiş olmasına önem verilmektedir.

Betimsel/Kuramsal çalışmalar için;
•

Dergide mültecilik ile ilgili temel sorunları ortaya koyan ve bunlara çözüm önerileri
getiren analitik çalışmaların yayımlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan bu kapsama giren çalışmaların kitap bölümü tarzında olmaması beklenmektedir.

Karma (mixed) desenli çalışmalar için;
•
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Karma desende olan çalışmaların yayımlanma oranı daha yüksektir. Bununla birlikte karma çalışmalarda niçin ve hangi karma metodolojinin kullanıldığının tekniği

ile beraber açıklanması beklenmektedir. Karma desenli araştırmalarda araştırmanın
nicel ve nitel kısımları ayrı ayrı değerlendirilir. Nicel ve nitel kısımların ayrı ayrı
yukarıdaki kıstasları karşılaması beklenir.
Ayrıca;
•

Alanda çok sık kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmaların ve oldukça yoğun
biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmaların yeni bir yönelim ortaya koymaları
beklenmektedir.

•

Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda dilimlenme yapılmaması beklenmektedir.

•

Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların
güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.

•

Ön değerlendirmesi tamamlanan çalışmaların Yetkilendirilmiş Yazarına değerlendirme neticesi bildirilir. Yukarıda belirtilen ilkelere uygun bulunan çalışmalar hakem
değerlendirme sürecine alınır.

•

Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi en geç 40 gün içerisinde tamamlanmaktadır.

•

Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir.

•

Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa,
üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.

•

Hakem değerlendirme süreci, şu anki yoğunluk göz önüne alındığında yaklaşık 3-4
ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir.

•

Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler.

•

Yazar/yazarlar; hakemlerin, Alan Editörünün ve Editörün eleştirilerini, önerilerini
ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve
önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler.

Middle East Journal of Refugee Studies (MEJRS)'de hakem değerlendirme süreçlerinin
detayları ve ilkeleri için Hakemlere Notlar bölümüne bakılabilir.
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Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak Editör;
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•

Çalışmanın kabulüne,

•

Çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya,

•

Çalışmanın reddine karar verir.

•

Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

•

Yayıma kabul edilen çalışmaların hakem değerlendirme raporları ve editöryal değerlendirmeleri Yetkilendirilmiş Yazara gönderilir.

•

Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenleyerek Editöre ilettiği çalışma
Editör tarafından kontrol edilerek tashih sürecine alınır.

•

Yetkilendirilmiş Yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir.

•

Tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir.

•

Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar Yetkilendirilmiş Yazar tarafından son
kez kontrol edilir.

•

Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar öncelikle DOI numarası atanarak OnlineFirst olarak yayımlanır.

•

OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Manuscript Submission
Contributors submitting their work to MEJRS should be informed that articles should
include the following:
•

Quantitative, qualitative, or mixed research methods,

•

Comprehensive literature reviews, meta-analysis, or meta-synthesis,

•

Model proposals, clinical experimental research model, or original writings of
similar quality.

Editorial and Review Process
MEJRS gives priority to current studies using advanced research and statistical methods
and techniques. The Journal’s main criteria for publication are original contribution to the
field and competency in methodology.
Manuscripts are first assessed by the Editorial Board for purpose, topic, content,
presentation style, and mechanics of writing. During this preliminary assessment, the
Editorial Board guidelines are as follows:
For Quantitative Research
Quantitative research based on a single variable or that mainly analyses frequency,
percentage, difference, and correlational statistics is usually assessed in a preliminary
assessment according to its contents. Quantitative research including multiple regressions,
path and cluster analysis, or other advanced research and statistical methods is given priority.
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For Studies Developing a Measurement Tool
The authenticity, scope, quality of the group worked on, and efficiency of the reliability
and validity of studies are taken into consideration to decide whether the measurement tool
can be published independently. The Editorial Board encourages contributors to send their
manuscripts if the developed measurement tool is used in a study in which the findings are
reported.
For Experimental Research
Findings must be supported, detailed, and further elaborated on with qualitative data.
For Qualitative Research
The reliability and validity studies and in-depth analysis of the data is of utmost
importance.
For Descriptive Studies
The journal aims to publish analytical studies identifying and proposing solutions to
the key issues related to refugee issues. However, such studies should not resemble a book
chapter based only on a literature review.
Mixed Research Designs
Such studies have a higher likelihood of being published. Mixed research design studies
should justify why and how the author adopted the research design used. Qualitative and
quantitative sections are analyzed separately and are expected to meet the criterion described
above.
Please Note
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•

The Editors emphasize that MEJRS articles should not include studies based on
very frequently used measurement tools or on research topics that have been overly
examined, unless they propose an innovative approach to the topic in question.

•

Manuscripts based on thesis-related research should include all data used in the
thesis. MEJRS does not publish any article including unethical practices such as
sliding.

•

MEJRS believes that the data collection process for original research should have
been done in the last 5 years.

Editorial and Review Process
•

Manuscripts are assigned a reference code and recorded in SchloarOne Manuscript.

•

After the submission, authors are sent a confirmation of receipt by email.

•

Manuscripts are evaluated by the Editorial Board following the submission.

•

Manuscripts that meet the criteria for MEJRS proceed to the next stage, which is
reviewer evaluation.

•

Manuscripts that do not meet the MEJRS criteria are notified of the decision with the
relevant justification for rejection.

•

Receipt of manuscripts and Editorial Board decisions may take approximately 40
days.

•

Manuscripts are sent to two specialists in the relevant field.

•

If the reviewers differ in opinion about the quality of your work, the paper will be
referred to a third reviewer.

•

The Editorial Board and referee reviews take approximately 3-4 months to complete.
This time may be extended depending on the availability of referees in your subdiscipline.

•

Reviewer reports are kept confidential. We adopt a double-blind peer-review
evaluating process.

•

Authors must be attentive to the criticisms, suggestions, and corrections of the
referees and the Editorial Board. In case of disagreement with the reports, authors
must explain why they do not agree with the points made by the reviewers.

•

For more details of the review process, visit the Notes for Reviewers page.

•

There are three possible results for a manuscript:
• Acceptance with minor or major revisions
• Reject and Resubmit process
• Rejection
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Manuscripts go through the following stages once accepted for publication:
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•

Reviewer reports and Editorial Board reports are sent to the author.

•

Authors revise their manuscripts according to the reports, and the Editorial Board
reviews the revised manuscripts before they advance to the proofreading stage.

•

Authors are sent the proofreading notes.

•

When proofreading is complete, manuscripts advance to the formatting and
pagination stage.

•

Following the pagination process, authors are asked to conduct a final check of their
manuscripts.

•

After completion of these processes, manuscripts are initially published
on OnlineFirst. As each article is assigned a DOI, this version could be treated as the
authentic version.

•

Printing of the manuscript in the journal may take approximately 5-6 months,
depending on the workload involved in the journal.

