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 similarity program, The similarity rate in 
studies should be at most 20%. |  benzerlik 
programı, Çalışmalarda benzerlik oranı en çok  % 20 
olmalıdır. 

Fee Policies of Journal | Ücret Politikası 

For reader and for author free. The journal does not charge 
any fee for the process of application and publication of 
articles. | Dergi, makalelerin başvuru ve yayınlanması 
sürecinde herhangi bir ücret talep etmez. 

Refereeing Type and Technique | Hakemlik    Türü ve  

EN 

Manuscripts sent to Amisos Journal are first evaluated by 
the editor and editorial boards in terms of compliance with 
journal principles. Manuscripts that are not in the scope of 
the journal or that do not comply with a scientific writing 
format in terms of content and form are rejected or some 
changes may be requested without starting the refereeing 
process. Academic impartiality and scientific quality are the 
most important criteria in the evaluation of articles 
submitted for publication.  

Articles submitted in accordance with the publication rules 
of Amisos Journal are sent to two referees who are known 
for their work in the field for evaluation. 

Amisos Journal uses a double-blind peer-review system 
where the names of the referees and authors are kept at 
every stage of the process. The articles that receive a 
positive report from both referees who evaluated the article 
are published in the first issue. If one of the referees gives a 
positive report and the other a negative report, the article is 
sent to the third referee or the Editorial Board makes the 
final decision by examining the referee reports. Referee 
reports are kept for five years. 

In the studies submitted to the Amisos Journal, the authors 
take into account the criticism and suggestions of the 
referee and the Editorial Board. If there are issues that they 
disagree with, they have the right to object together with 
their reasons. During the refereeing process in the journal, 
only people with equal or higher academic titles can be 
referees for the publications of academic titles. 

The referee evaluation process of Amisos Journal can 
sometimes take a long time due to undesirable reasons. 
Under normal circumstances, the pre-evaluation phase by 
the editor is one week; The referee evaluation process is 
also planned as 4 weeks. However, due to the lack of timely 
return from the referees, re-appointment etc. For reasons, 
the referee evaluation process may take longer. 

The author/authors who submit an article to Amisos Journal 
are deemed to have accepted the aforementioned referee 
evaluation conditions and process of the Journal. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/amisos/page/8550  

TR: 

Amisos Dergisi, sürecin her aşamasında, hakem ve 
yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik 
sistemini kullanmaktadır. Makaleyi değerlendiren iki 
hakemden de olumlu rapor alan yazılar mütakip ilk sayıda 
yayımlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz 
rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme 
gönderilmekte veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını 
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inceleyerek nihai kararı vermektedir. Hakem raporları beş yıl 
süreyle saklanır. 

Amisos Dergisi’ne gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem 
ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. 
Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz 
etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, 
akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya 
da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem 
olabilir. 

Amisos Dergisi’nin hakem değerlendirme süreci, 
istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun 
sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön 
değerlendirme aşaması bir hafta; hakem değerlendirme 
süreci de 4 hafta olarak planlanmaktadır. Ancak 
hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden 
hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme 
süreci uzayabilmektedir. 

Amisos Dergisi’nin yayın kurallarına uygun olarak 
gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki 
çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. 

Amisos Dergisi’ne makale gönderen yazar/yazarlar, 
Derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve 
sürecini kabul etmiş sayılırlar. 
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Acces Policies of Journal | Erişim Politikası Open Acces | Açık Erişim 

Editorial Proces System | Editoryal Sürec Sistemi Turkey, ULAKBIM Dergi Systems | Türkiye, ULAKBİM 
DergiPark 

Article Publication Categories | Makale Yayın Kategorileri 
Research Articles, Compilation, Translate Article, Excavation-
Research, Book Review | Araştırma Makalesi, Derleme 
Makale, Çeviri Makalesi, Kazı-Araştırma, Kitap Tanıtımı 

History of Journal Dergi tarihçesi 

Our journal started publication in June 2016 and is published 
twice a year. 
(Dergimiz, 2016 Haziran ayında yayına başlamış ve yılda iki 
sayı yayımlanmaktadır.) 

Description of Journal Dergi Kısa Bilgisi 

AMİSOS Dergisi Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve 
uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip 
çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi 
birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Dergi konu olarak, Paleoantropoloji, Fizikiantropoloji, 
Prehistorya, Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Litik, 
Çakmaktaşı, Obsidyen, Kullanım-Aşınma Analizi, 
Deneysel Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Anadolu ve 
Yakındoğu Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, 
Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve 
Edebiyatı, Çocukluk ve Çocuk Arkeolojisi, Antropolojik 
Arkeoloji, Yerleşim Arkeolojisi, Sualtı Arkeolojisi, 
Arkeometalurji, Arkeozooloji, Arkeobotanik, Bizans 
Sanatı, Osmanlı Sanatı, Avrupa Sanatı, Nümizmatik, 
Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Konservasyon, 
Müzecilik gibi sosyal bilimler alanlarındaki ana konular 
ile bunlarla ilgili, ilişkili veya yardımcı konuları ve 
bunlarla ilişkili yorum, yaklaşım ve kuramlara yer veren 
Uluslararası hakemli bir dergidir. 

AMİSOS Dergisi; 2016 yılından itibaren “Hakemli Dergi” 

AMİSOS Journal aims to contribute to the knowledge of 
social sciences by publishing national and international 
scientific studies in the fields of Social Sciences. 

As the subject of the journal, Paleoanthropology, 
Physianthropology, Prehistory, Protohistory, Near East 
Archeology, Lithic, Flintstone, Obsidian, Use-Wear 
Analysis, Experimental Archeology, Classical Archeology, 
Anatolian and Near Eastern Archeology, Ancient History, 
Hittitology, Sumerology, Latin Language and Literature, 
Greek Language and Literature, Childhood and Child 
Archeology, Anthropological Archaeology, Settlement 
Archeology, Underwater Archeology, Archaeometallurgy, 
Archaeozoology, Archaeobotany, Byzantine Art, Ottoman 
Art, European Art, Numismatics, History of Architecture, 
Restoration and Conservation, Museology. It is an 
international peer-reviewed journal that includes related, 
related or helpful topics and related comments, 
approaches and theories. 

AMİSOS Journal; As of 2016, it is eligible for the status of 
“Peer-Reviewed Journal”; It is published twice a year, in 
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statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak 
üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın 
Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da 
yayımlanabilmektedir. Nitelikli akademik bilginin 
üretilebilmesi ve açık erişim sistemi ile bilime ilgi duyan 
herkese ulaştırabilmeyi kendine görev edinmiştir. Bu 
düşünce ile dergimizdeki bütün yazılarımız web 
sayfamızda arşivlenmiş ve değerli okuyucularımıza 
üyelik gerekmeden sunulmaktadır. 

Amisos Dergisi’ne gönderilen yazılar, önce editör ve 
yayın kurullarınca dergi ilkelerine uygunluk açısından 
bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına 
girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil 
şartları açısından uymayan yazılar hakemlik süreci 
başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler 
istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin 
değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel 
kalite en önemli ölçütlerdir. 

June and December. It can also be published as a Special 
Issue with the decision of the Editorial Board. It has made 
it a duty to produce qualified academic knowledge and to 
deliver it to everyone who is interested in science through 
the open access system. With this in mind, all our articles 
in our journal are archived on our website and presented 
to our valuable readers without the need for membership. 

In the article pre-approval process, apart from the 
technical details, the similarity report is examined. We 
kindly ask our article authors to download the article 
template on our web page and upload according to this 
template, and to use the CHICAGO system when writing 
footnotes and bibliography. Makale ön Kabul sürecinde 
teknik ayrıntı dışında, benzerlik raporuna 
bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale yüklemesi 
yaparken web sayfamızdaki makale şablonu indirerek bu 
şablona göre yükleme yapmalarını ve dipnot ile kaynakça 
yazılırken CHICAGO sistmini kullanmalarını önemle rica 
ediyoruz. 
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