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For the last one year, we have been exultingly following that interest of domestic and
foreign researchers on JEMS gradually increase. Most important reasons of this interest
can be listed as “online reachability of the journal to the World” and “commencing to being
searched by international indexes”. In response to this interest, journal management has
decided to publish the journal from biannually to quarterly period provided that making
no concessions on publication quality. JEMS will continue to be published with 4 issues in
March, June, September and December and will carry on its activities for the purpose of
publishing and supporting the researches related to the sector. In addition, it was decided
to give “Best Reviewer” award for our reviewers which perform an important and valuable
task in our journal. “Best Reviewer” award will be given to four reviewers which will be
determined during the year considering criteria of quick, guiding, supportive and fair
evaluation. These awards will not have material value.
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Son bir yıldır yerli ve yabancı araştırmacıların JEMS’e olan ilgisinin yoğunlaşarak arttığını
sevinerek takip ediyoruz. Bu ilginin en önemli nedenleri; “derginin çevrimiçi olarak tüm
dünyaya ulaşabilmesi” ve “uluslararası indeksler tarafından taranmaya başlaması” şeklinde
sıralanabilir. Dergi yönetimi, meydana gelen bu ilgiye cevap olarak, yayın kalitesinden ödün
vermemek şartıyla, yılda iki defa yapılan yayının yılda dört yayına çıkartılmasına karar
vermiştir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere 4 sayı ile yayın hayatına devam edecek
olan JEMS, sektör ile ilgili yapılmış araştırmaları yayınlamak ve desteklemek amacıyla
faaliyetlerini sürdürecektir. Bunun dışında dergimizde değerli ve önemli bir görevi
yerine getiren hakemlerimiz için “En İyi Hakem” ödülü verilmesi de kararlaştırılmıştır.
“En İyi Hakem” ödülü hızlı, yol gösterici, destekleyici ve adil değerlendirme ölçütlerine
göre yıl içerisinde belirlenecek dört hakeme verilecektir. Bu ödüllerin bir maddi karşılığı
bulunmayacaktır.
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