TUJOM İŞ AKIŞI ŞEMASI
(Dergimizde makale değerlendirme süreci konulara göre farklılık göstermekle
birlikte ortalama 30-45 gün sürmektedir.)

YENİ MAKALE BAŞVURU
BAŞLANGICI

Yazar makale
gönder bölümüyle
birlikte makaleyi
sisteme
göndererek
başvuru yapar.

1
(1 gün)

MAKALE

2
(1 gün)

Makale, baş
editör ün
sayfasına düşer.

Makale yazara iade
edilir.

Makale yazara iade edilir
ve düzeltme istenir.

Baş Editör makaleyi intihal testine
sokar.
3
(1 gün)

(İthenticate)

RED

Makale ön değerlendirme
sonu. Çalışma yazara iade
edilir.

Dil bilim
editörü dil
kullanımının
kontrolünü
yapar.

DÜZELTME
GEREKLİ

Makale İngilizce ise

%30< - Makale başvuru kabul

%30 > + Makale başvurusu kabul
edilemez ve yazar bilgilendirilir.

KABUL
Makale Türkçe ise

4
(3 gün)
Makale ön değerlendirme
sonu

Makale konusunun
alanına göre bölüm
editörüne atanır.

6
(3 gün)
Makale ön değerlendirme
sonu

7
(5 gün)

5
(1 gün)

Bölüm editörleri makale
konusuna uygun alanda
uzman kişileri hakemlik görevi
için belirler.

Hakemler, makale
dosyasını değerlendirir.
Değerlendirme
sırasında "Hakem edeğerlendirme formunu
kullanır. Ayrıca makale
dosyası üzerinde
değişiklik yapmışsa
sisteme yükleyebilir.

En az 2 hakem atanır. Genellikle 3
hakem atanır.

Değerlendirme
Yapacağım

HAKEMLİK SÜRECİ
BAŞLANGICI
(ÇİFT KÖR HAKEMLİK
SİSTEMİ)

Makale hakem erişimine
açılır ve değerlendirme
başlar.

Değerlendirme
Yapamayacağım

Yeni hakem ataması

Yeniden değerlendirme isteyen hakem
düzeltilmiş makaleyi 2.tura başlayarak
tekrar değerlendirme aşamasına geçer.

Makale yayına kabul
edilmiştir.
Yayınlanması Uygundur.

8
(30 gün)

Hakem istenilen düzeltmeleri
belirterek tekrar
değerlendirmeye gerek
görmemiş ve düzeltmelerden
sonra yayına kabul edilmiştir.

Düzeltmelerden sonra
yayımlanabilir.

Hakemler değerlendirme
sonucunda makale ile ilgili 5
tür karar verebilir.

Makale mizanpajı alınır ve
yayın için hazırlıkları
başlanır.

Hakem değerlendirme
sonucunda gerek gördüğü
düzeltmeleri belirterek
yazardan tekrar
değerlendirmek üzere eseri
istemektedir.

Düzeltmelerden sonra
yeniden değerlendirme

Hakem değerlendirme sonrası
makalenin "Yayımlanamaz"
olduğu kararını vermiştir.

Yayımlanamaz.

Değerlendirme süreci
tamamlandığında hakemlere
«Hakem Teşekkür Belgesi»
verilir.

Makale Yayına Kabul

Hakem makaleyi
değerlendirmeyi kabul
etmemekte ve makalenin
başka bir hakem tarafından
değerlendirilmesini
istemektedir.

Başka bir hakeme
gönderiniz.

Makale değerlendirme sonu

İŞLEM SÜRECİ

VERİLEN KARARLAR

ROLLER

DERGİ
YÖNETİCİSİ

Sistem seçeneklerini düzenlemek, kullanıcı hesaplarını
yönetmekten sorumlu kişidir. Dergi kullanıcıları yönlendirir,
kaydeder ve görev atamalarını gerçekleştirir.

BAŞ EDİTÖR

Tüm makale değerlendirme sürecini yöneten kişidir. Dergi
yönetici ile birlikte çalışarak makale değerlendirmesi içim bölüm
editörlerine görevlerini iletir. Değerlendirme sürecini takip eder
ve gelişen olaylar dizisini inceleyerek yayın için nihai kararı verir.

BÖLÜM
EDİTÖRÜ

Gelen makale başvurusu yazılan alanına göre ilgili bölüm
editörüne atanır. Hakem atama, inceleme, düzeltme
süreçlerinden sorumludur. Makale yayın nihai kararları
veremez.

HAKEM

Bölüm editörü tarafından uzmanlık alanında yer alan makale
başvurusunu incelemek ve değerlendirmek üzere makale
değerlendirme sürecine atanan kişidir.

YAZAR

Yazarlar yazmış oldukları eseri yayınlamak amacıyla,
makalelerini dergi sistemine yükleyerek değerlendirilmesi için
başvuran kişidir.

KARARLARI VE İŞLEMLERİN YÖNETİMİ

BAŞLANGIÇ NOKTASI
BİTİŞ NOKTASI
TAKDİM EDİLEN BELGE

