YAZAR(LAR)

Yazar(lar) tarafından revizyon mektubu ile birlikte hakem raporları doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılması ve çalışmanın düzeltilmiş
halinin dergiye gönderilmesi / hakemlerin düzeltilmiş halini görmek istemeleri durumunda hakemlere gönderimin yapılması

tarafından derginin yazım kuralları
çerçevesinde hazırlanan çalışmanın dergiye
gönderilmesi sağlanır.

Eksikliklerin giderilmesi
için yazar(lar)a gönderilir.

BAŞ EDİTÖR
ÖN İNCELEMESİ

Gerekçe belirtilerek
reddedilir.

(Çalışmanın özgünlüğü, benzerlik raporu,
yazım kuralları vb. unsurların kontrolü
gerçekleştirilir.)
ortalama 2-7 gün
Baş Editör, ön
incelemeyi geçen
çalışmaları ilgili alan
editörlerine gönderir.

ALAN EDİTÖRLERİ
(Çalışmayı, Baş Editörün de oluru ile ilgili alandaki hakemlere yönlendirir ve
Baş Editörün talebi doğrultusunda çalışmanın alana katkısı ve özgünlüğü
konusunda görüş bildirir.)
ortalama 2-7 gün
Alan Editörleri, çalışmayı
değerlendirmek üzere ilgili
alanda çalışan hakemlere
hakemlik talebi gönderir.

KÖR HAKEMLİK SÜRECİ
(Çalışmanın alanı ile ilgili hakemlere yazarların bilgileri gizlenerek değerlendirme talebi gönderilir.)

Hakem 1

Hakem 2

Hakem 3 (İhtiyaç duyulursa)

talebin kabulünden itibaren
ortalama 15-25 gün

talebin kabulünden itibaren
ortalama 15-25 gün

talebin kabulünden itibaren
ortalama 15-25 gün

3. Hakemin değerlendirmesi olumlu
ise Yayın Süreci aşamasına geçilir,
olumsuz ise çalışma reddedilir.

Hakem Değerlendirme Sonuçları
Hakemlerin
düzeltme / revizyon
(küçük ya da büyük)
istemesi

İki hakem
olumlu

Yapılan düzeltmelere ilişkin hakem(ler) tarafından yapılan
değerlendirme sonucu olumlu ise Yayın Süreci aşamasına geçilir,
olumsuz ise çalışma reddedilir ya da 3. hakeme gönderilir.

Bir hakem
olumlu bir
hakem olumsuz

3. Hakemden değerlendirme talep edilir.

İki hakem
olumsuz

Çalışma reddedilir.

YAYIN SÜRECİ
(Çalışmanın dergide yayınlanması için gerekli son işlemler gerçekleştirilir.)

Son Okuma

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi
(Hazırlanan sözleşme yazar tarafından doldurularak
yetkililere gönderilir.)

(Dil Editörü tarafından çalışmanın yayına hazır son hali
incelenir ve gerekli görülmesi durumunda düzeltmeleri
yapması için yazara gönderilir.)

yazarın geri dönüş süresine bağlı olarak değişir

ortalama 7-10 gün

YAYINA HAZIR
(Tüm süreçlerin eksiksiz tamamlanması neticesinde ilgili çalışma yayımlanmak
üzere "son kontrol listesinde" yer alan hususlar çerçevesinde kontrol edilir, derginin
kabul edilmiş çalışmalar listesine eklenir ve yayın sırasına alınır.)
Telif hakkı devir sözleşmesi ve son okuma tamamlandıktan sonra ortalama 7 gün

