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KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde değerlendirme süreçlerine alınacak çalışmalarda temel bazı kriterler 
aranmaktadır.

Dergiye gönderilecek çalışmaların;

• Kadın çalışmalarıyla ilgili nicel, nitel, tek denekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanmış olmasına,
• Kadın çalışmaları konusunda son dönem alanyazını kapsamlı biçimde değerlendiren literatür analizi, metaanaliz 

veya metasentez çalışması olmasına,
• Kadın çalışmaları konusunda pratik olarak uygulanabilecek model önerileri sunmasına dikkat edilir veya benzeri 

özgün nitelikte yazılar olması talep edilir.
• Kadın çalışmaları konusunda bilimsel yazı ve makalelerin yanı sıra, kitap değerlendirme yazıları, mahkeme kararı 

ve mevzuat incelemeleri ile güncel olaylara ilişkin analizlere yer verilebilir. Bu tür yazılar, yayın kurulu tarafından 
kabul edilir veya geri çevrilir.

Bu çerçevede KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, ileri araştırma/istatistik yöntemlerini ve teknikleri kullanılan 
güncel çalışmalara yer verilecektir. Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı 
sunmaları da temel yayınlanma kriteridir.

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle Baş Editör ve Yönetici Editör tarafından amaç, konu, içerik, 
sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Editöryal ön değerlendirmedeki genel 
eğilimler şu şekildedir:

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNE DAYALI ÇALIŞMALAR

Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması, 
tezlerden dilimlenme yapılmaması beklenmektedir.

Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 
yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

• Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi 40 gün içerisinde tamamlanmaktadır.
• Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar çift kör hakeme gönderilir.
• Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne 

başvurulur.
• Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. 

Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler.
• Yazar/yazarlar; hakemlerin, Yönetici Editörün ve Baş Editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini 

dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle 
izah etmelidir/etmelidirler.

• KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde hakem değerlendirme süreçlerinin detayları ve ilkeleri için Hakemlere 
Notlar bölümüne bakılabilir.

• Yayına kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

YAZARLARA NOTLAR
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• Yayına kabul edilen bir çalışmanın neticesi Yetkilendirilmiş Yazara bildirilir.
• Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenlediği çalışma Baş Editör veya Yönetici Editör tarafından 

incelenir. Onaylanan çalışma tashih ve redaksiyon sürecine alınır.
• Yetkilendirilmiş Yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir.
• Tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir.
• Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar Yetkilendirilmiş Yazar tarafından son kez kontrol edilir.
• Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar yayın sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır.
Editöryal ön değerlendirme sonucunda bir çalışma, genel kriterleri veya yukarıdaki kriterleri karşılamıyorsa, 
çalışmanın Yetkilendirilmiş Yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı 
yönündeki karar bildirilmektedir.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makalelerin;

• Sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yayınlanan yazılar, düşünsel planda dergiyi veya Kadın ve Demokrasi 
Derneğini (KADEM) bağlamaz.

• Yayınlanan yazıların yayın hakları Kadın ve Demokrasi Derneğine (KADEM) aittir.


