MAKALE DEĞERLENDİRME VE KABUL ŞEMASI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Yazar
Dergi web sitesine
giriş yaparak, sisteme
yazım kurallarına
uygun olarak
hazırladığı makale
metnini ve talep
edilen diğer belgeleri
yükler. Bu durumda
sistem, makaleyi
sekreter statüsüne
atar.

Sekreter
Makale dosyasının
eksiksiz ve doğru
olarak yüklenmiş olup
olmadığını kontrol
eder, eksik dosya var
ise yazara tekrar
yönlendirir; yok ise
editöre aktarır.
Makale içinde yazar
adının bulunup
bulunmadığı kontrol
eder, eğer isim var ise
düzeltme için yeniden
yazara gönderir.

Editör
Makaleyi, özgünlüğü
ve güncelliği, derginin
amaç ve kapsamına
uygunluğu yönünden
inceler, revizyon
gerekli ise tekrar
yazara aktarır (Bu
durumda süreç en
başa döner), revizyon
gerekli değil ve
dergide
yayımlanmaya aday
buldu ise ilgi alanına
göre veri tabanından
hakem daveti yapar.
Eğer dergide
yayımlanmaya aday
bulmadı ise reddeder.
.
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Hakemler

Makaleyi değerlendirir
ve görüşlerini
gönderir, gerekli ise
revizyon isteğinde
bulunur. Revizyon
istenmesi halinde
edtör bu isteği yazara
aktarır (Bu durumda
süreç en başa döner),
revizyon gerekli değil
ise editör son
kontrolün ardından
yazara kabul mektubu
gönderir. Eğer
hakemler, makaleyi
dergide yayımlanmaya
aday görmedi ise
editör kendi
görüşlerini de
ekleyerek (gerekçesini
açıklayarak) yazara red
mektubunu iletir.

Kabul Edilen
Makale
Yayımlanacak makaleler
listesinde kabul tarihine
göre yerini alır. İntihale
gönderilir, intihal çıktığı
takdirde yazardan
düzeltme istenir. Yazar
düzeltmeyi gönderdikten
sonra editörün onayı ile
tekrar intihale sokulur.
İntihal %0 ya da kabul
edilebilir sınırlar içinde ise
Yayıncı tarafından Türkçe
redaksiyonu ve son
düzeltmesi yapılır.
Ardından son okuması ve
İngilizce dil kontrolü
gerçekleştirilir. Eğer intihal
%0 ya da kabul edilebilir
sınırlar içinde değilse
makale reddedilir.
İntihalden gelen ve intihali
bulunmayan çalışmanın
yayınlanması da editörün
insiyatifindedir. Makale
intihal çerçevesinde kabul
edilebilir bulunmazsa, baş
editör tarafından
reddedilebilir.

Yayıncı

Yayımlanma sırası gelen
makaleler yayıncıya
aktarılır. Yayıncı
mizanpaj ve dizgi
çalıştıktan sonra,
derginin son hali
inceleme için ilgili
yazarlarla paylaşılır.
Yazarlardan onay
alındıktan sonra ise,
dergi online ve açık
erişim olarak yayınlanır.
Yayıncı firma Türkiye
Atıf Dizini, Google, DAİ
gibi arama motorları
tarafından dizinleme
yoluyla sayıları listeler.

