Please click to see the English Workflow Schema

BMIJ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BMIJ Dergisi Makale Değerlendirme Süreci ortalama olarak 45 gün sürmektedir.

Yazar ‘’makale gönder’’
fonksiyonuyla sistem
üzerinden
makale başvurusu yapar.

Makale, baş
editörün sayfasına
düşer.

YENİ MAKALE
BAŞVURUSU
1
(Makale başvurusu
yapılan gün)

1
(Makale başvurusu
yapılan gün)

1
(Makale başvurusu
yapılan gün)

Makale, İntihal Tarama Aşamasına
alınır.
(iThenticate Tarama)

HDS: HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Makale yazara iade
edilir.

Yazar makaleyi revize edip tekrar
gönderir.

1
(Makale başvurusu
yapılan gün)

HDS RED

2
(3 gün)

Makale, Ön Değerlendirme (Bilimsel
Yeterlilik) Aşamasına alınır.

HDS KABUL

Oran > %20 ve

Oran < %20 ve
Her çalışmadan oran en çok %2
Makale intihal kabul

Makale, Hakem Değerlendirme
Sürecine alınır.

En az bir çalışmadan oran %3 ve üstü
Makale intihal red

Yazardan revize
çalışma gelmezse
çalışma reddedilir.

En az 2 hakem atanır. Genellikle 3
hakem atanır.

3
(1 gün)

5
(1 gün)

4a
(1 gün)

Baş editör, makale için ya bölüm
editörü atar ya da doğrudan hakem
ataması yapar.
4b
(1 gün)

Yazardan intihal
tarama raporu
doğrultusunda
revizyon istenir.

6
(3-7 gün arası)

Değerlendirme
Yapamayacağım

Değerlendirme Yapacağım
4b
(1 gün)

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

HAKEMLİK SÜRECİ BAŞLANGICI
(ÇİFT KÖR HAKEMLİK SİSTEMİ)
Makale hakem erişimine açılır ve
değerlendirme başlar.

Yeni hakem ataması

Revize çalışmanın
değerlendirilmesi için tekrar
hakem ataması yapılır. Bu
değerlendirme için hakemlere en
çok 7 gün süre tanınır.

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

Yazar makale ile ilgili
hakemlerin verdikleri
revizyonları tamamlar ve revize
çalışmayı dergi sistemine
yükler.

10b
(1 gün)

10c
(7 gün)

9b
(15 gün)

7
(30 gün)

Yazar, makale ile ilgili
hakemlerin verdikleri
revizyonları tamamlar ve
revize çalışmayı dergi
sistemine yükler.

10c
(7 gün)

10c
(7 gün)

9a
(10 gün)

Makale yazara gönderilir. Revizyonlar
için yazara en çok 10 gün süre verilir.

Makale yazara gönderilir. Revizyonlar
için yazara en çok 15 gün süre verilir.

Düzeltme Gerekli

Düzeltmelerden sonra
yeniden değerlendirme

Yayınlanması Uygundur.
7
(30 gün)
10a
(2 gün)
Hakemler değerlendirme
sonucunda makale ile ilgili 4
tür karar verebilir.

10c
(7 gün)
Düzeltmelerden sonra
yayımlanabilir.

8
(2 gün)

7
(30 gün)

11
(2 gün)

Değerlendirme süreci
tamamlandığında hakemlere
«Hakem Teşekkür Belgesi»
verilir.

7
(30 gün)

Tüm hakemler değerlendirmelerini
tamamlar ve kararlarını verirler.

8
(2 gün)

Bölüm Editörü ya da Baş Editör
Makale ile ilgili editör kararı
alır.

Düzeltmelerden sonra
yeniden değerlendirme
10c
(7 gün)

8
(2 gün)

11
(2 gün)

11
(2 gün)

11
(2 gün)

8
(2 gün)

10c
(7 gün)

Reddet

Yayımlanamaz.

Yayına Kabul

7
(30 gün)

Yazar, makalesini BMIJ
Dergisi Makale Mizanpaj
Şablonuna göre düzenler ve
dergi sistemine yükler.

13a
(2-5 gün)

Makale Yayına Hazır
hale gelmiştir.

Sekreterya, makaledeki düzeltmeler için
yazara makaleyi birkaç kez gönderir.

12a
(2 gün)

12a
(2 gün)

Sekreterya, makalenin mizanpaja
uygunluğunu ve dilbilim kontrolünü
yapar.

12a
(2 gün)

MAKALE YAYINA HAZIRLIK SÜRECİ
(SEKRETERYA)

İNGİLİZCE MAKALE

12b
(2 gün)

TÜRKÇE MAKALE

12b
(2 gün)
13b
(2-5 gün)

Sekreterya, makaledeki düzeltmeler için
yazara makaleyi birkaç kez gönderir.

Makale Yayına Hazır
hale gelmiştir.

İŞLEM SÜRECİNİ GÖSTERİR

DERGİ
YÖNETİCİSİ

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

BAŞ EDİTÖR

Tüm makale değerlendirme sürecini yöneten kişidir. Dergi
yöneticisi 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, uzmanlık alanına göre ilgili bölüm
editörüne atanır. Hakem atama, inceleme, düzeltme
süreçlerinden sorumludur. Makale ile ilgili tavsiye karar verir.
Nihai karar almada baş editöre yardımcı olur.

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.

VERİLEN KARARLARI GÖSTERİR

KARARLARI VE İŞLEMLERİN YÖNETİMİ

12b
(2 gün)

BAŞLANGIÇ NOKTASI

ROLLER
BİTİŞ NOKTASI

TAKDİM EDİLEN BELGE GÖSTERİMİ

Sekreterya, makalenin mizanpaja
uygunluğunu ve İngilizce metinlerin
dilbilim kontrolünü yapar.

Yazarlara "Makale Yayına
Kabul Belgesi" verilir.

Makale değerlendirme sonu.
Makale reddedilir.

