Akdeniz LLB.F. Dergisi (12) 2006

YAZILARIN DEGERLENDtRtLME S U R E a
Makaleler
AKDENIZ i.i.BP. Dergisi'ne gonderilen yazilann yazarlan ve bu
yazilan degerlendiren hakemlerin isimleri kai^ilikli olarak gizli tutulur.
Dergiye gonderilen ve Editor Kurul tarafindan hakemlere gonderilmeye
deger bulunan makale tiiriindeki yazilar, Hakem Kurulunda yer alan en az iki
hakem tarafindan degerlendirilir. Editor ve Yayin Kurulu tarafindan gerek
duyuldugunda hakem sayisi artirabilir. Hakerriler, yazilan bilimsel katk,
9ali5ma sorunsalinin ele alim§ bi9imi, ilgili literatiirden yararlanma diizeyi,
bilimsel makale hazirlama diizenine uygunluk, (varsa) alan arajtirmasinda
kullanilan yontem ve bulgulan ile onemli bulduMan diger imsurlar a9isindan
degerlendirerek yazili gorii§lerini Editor Kurula iletirler.
Editor Kurul, haksmlerin goriijlerinin birer kopyasim yazar(lar)a
gonderir. Flakemler tarafindan talep edilen diizeltmeler, yazar(lar) tarafindan
Elditor Kurulun uygun gordiigii siire i9inde tamamlandiginda, yazi yeniden
hakemlerin goriijiine sunulur. Hakemler a9isindan yayimlanabilir ajamasina
gelen tiim yazilar i9in son degerlendirme, Yayin Kurulu tarafindan yapilir.
Yayimlanabilir karan verildikten sonra yazi yayim sirasina alinir ve nihai
ajama yazar(lar)a bildirilir. Yazisi yayim sirasina alindigi bilgisini alan
yazar(lar)in, Telif Formu'nu doldurup Dergi Editorliigii'ne ulajtirmasi
gereklidu:. Aksi durumda ilgili yazi yayimlanamaz.
Kitap Tanitun ve Elegtirileri, Omek Olay tncelemeleri, Raporiar,
Bilimsel etkinlikler haklanda Habeiier vb.
Dergide, kitap tamtim ve elejtirileri, yaym duyuru ve ozetleri, onceden
yazilmi? bir makaleye getirilen elder, elejtiri ve yorumlar, yanitlar ve yamta
yamtlar da yer alabilir. Aynca konferans, kongre gibi toplantilar ve diger
bilimsel etkinlikler hakkinda haberlerin yanisira, omek olay incelemeleri ve
raporiar da pyimlanabilir. Bu tiir yaziknn dergide pyimlanmasi ile ilgili
karar. Editor Kurulu onerisi ile Yayin Kurulu tarafindan verilir.
Onemli N o t Dei^iye gonderilen tiim yazilar once Editor Kurulu tarafindan
on degerlendirmeye almir. Akdeniz Universitesi iiBF Dergisi kapsaminda
yer alrnasi ongoriimiij konular ile dogriidan ilijkili olmayan ya da bilimsel
bir yazi formatina i9erik ve jekil jartlan a9isindan uymayan yazilar. Editor
Kunilu vep Yayin Kurulu tarafindan hakemlik siireci bajlatilmadan geri
9evrilir ya da bu kuruUar yazilarla ile ilgili degijiklik onerileri yapabilirler.
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