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MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
 

Hakem değerlendirme sürecinin amacı, nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını 
sağlamaktır.  
 
 
Ön Değerlendirme 
 

Dergimize makaleler intihal raporları ile birlikte gönderilmektedir. Makalelerin benzerlik 
indeksi değerinin %20’nin (kaynakçalar ve alıntılar çıkarıldıktan sonra) altında olması gerekir. Dergiye 
gönderilen tüm yazılar önce Editör ve Yayın Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. 
Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan 
yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir.  
 
 
Hakem Değerlendirmesi 
 

Mali Çözüm Dergisi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı 
tutulduğu çift kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. 
 

Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, editör ve/veya yayın kurulu tarafından belirlenen 
2 hakeme gönderilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan 
seçilmektedir. 
 

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; orjinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların 
sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından 
değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze 
yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, iki hakemin 
olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. 
 

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar(lar), hakemler tarafından 
yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 15 gün içerisinde 
tamamlayarak Yayın Kuruluna tekrar gönderir, eğer hakem makaleyi yeniden görmek istiyorsa 
yeniden makale hakeme gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakem makaleyi yeniden görmek 
istemiyorsa; gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirilmesi durumunda yayınlanmasına karar 
verilir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına dair kanaat oluşmaz ise makale 
reddedilebilir. 

 
Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi 

durumunda üçüncü bir hakemin belirlenmesine ve üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda 
editör ve/veya yayın kurulu tarafından makalenin yayınlanmasına veya reddine karar verilir. 
 

Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin olumsuz (Red) görüş gelmesi durumunda 
makalenin reddine karar verilir. Bu kararı editör ve/veya alan editörlerinin değiştirmeye yetkisi 
bulunmamaktadır. 

 
Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. 

Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir. 
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Son Değerlendirme 
 

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler 
için son değerlendirme, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayın Kurulu tarafından “yayıma uygundur” 
kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır. 
 
 
Süreler Hakkında Bilgi 
 

Mali Çözüm Dergisi, ön değerlendirme aşaması 15 gün, hakem değerlendirme İlk gönderimde 
hakemlere tanınan süre 15 gün (Sürecin uzaması durumunda editör ve/veya yayın kurulu yeni hakem 
atayabilir) düzeltme isteniyorsa yazara tanınan süre 15 gün, düzeltmeden sonra hakem tarafından 
incelenmek isteniyorsa hakeme tanınan süre 15 gün, ve son değerlendirme aşaması 7 gün olarak 
belirlenmiştir. 
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