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• Çalışma bu aşamada ilgili editör yardımcısı tarafından ön kontrole tabi tutulur. Benzerlik oranı, yazım kurallarına uygunluk ve şablona uyum kontrolleri
yapılarak bir sorun olması halinde çalışma yazara iade edilir. Bir sorun olmaması halinde ise çalışma ilgili editöre yönlendirilir. Bu basamak için tahmini süre 10
gündür.

Editörde

• Makale bu aşamada ilgili editöre yönlendirilir, editör tarafından alan editörü ve editör yardımcısı atamaları yapılır. İlgili editör ve alan editörü çalışmanın ilk
içerik incelemesini yaparak çalışmanın hakeme gönderilip gönderilmeyeceğine karar verir. Bu basamak için tahmini süre 14 gündür.
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• Hakeme gönderilmesi uygun bulunan çalışma, ilgili alan editörü tarafından en az üç hakeme gönderilir. Hakemlerin davete cevap süresi 7 gündür. Bu sürenin
aşılması durumunda hakemlik daveti iptal edilir ve ilgili hakem yerine başka bir hakeme davet gönderilir. Bu basamak için hedeflenen süre 7 gün olup,
hakemlerin davete cevap vermemesi veya daveti reddetmesi durumunda yeni hakem bulunması gerekeceğinden bu süre uzayabilir.

• Çalışma bu aşamada ilk tur hakem sürecine gönderilir. İlk tur için hakemlere verilen değerlendirme süresi 30 gündür. Hakemlerin bu süre içerisinde
değerlendirmeyi tamamlayamaması ve talep etmesi halinde bir defalık 15 güne kadar ek süre verilir. İlk tur hakemlik basamağı için tahmini süre 30-45 gündür.

• İlk tur değerlendirmesi tamamlanan çalışma hakkında alan editörü tarafından 10 gün içerisinde ilk tur kararı yazara iletilir. Bu aşamada alan editörü, hakem raporlarını inceleyerek makalenin kabulüne, reddine
veya revizyona gönderilmesine karar verir. Editör hakem raporlarında talep edilen düzeltme maddeleri dışında kendi incelemesi sonundaki taleplerini de yazara iletebilir.
• Makalenin revizyona gönderilmesi halinde yazarın revizyon talebini kabul etmesi/reddetmesi için kendisine 7 gün süre verilir. Revizyon talebini kabul eden yazar 30 gün içerisinde "hakemlere cevap" dosyası ve
revize edilmiş metni sisteme yükler.

• Revizyonu tamamlanan çalışma alan editörü tarafından tekrar incelenir. Eğer hakemler revizyondan sonra çalışmayı tekrar görmek istediklerini belirtmişse,
çalışma alan editörü tarafından ilgili hakemlerin ikinci kez değerlendirmesine sunulur. Hakemlere bu aşamada da 30 gün değerlendirme süresi verilir. Süre
sonunda hakemlerin nihai görüşlerini belirtmesi beklenir.

• Bu aşamada alan editörü tüm hakem raporlarını inceleyerek nihai kararını verir. Red veya kabul kararı ilgili editöre iletilir. Editörün onayı sonrasında red veya
kabul kararı yazara sistem üzerinden iletilir.

• Yayın için kabul edilen çalışmanın mizanpajı yapılarak önce ilgili alan editörüne son kontrole gönderilir. İlgili alan editörünün onayı sonrasında makale için DOI
numarası alınarak PDF dosyası son kontrol için yazara iletilir. Yazara nihai kontrol için 7 gün süre verilir, bu süre sonunda düzeltmeler varsa yapılır, yoksa
çalışma bu haliyle 1 ay içerisinde erken görünüm olarak yayına alınır.

