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YAYIN VE ETİK İLKELERİ

GENEL

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın süreci bilginin 
bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve 
paylaşılmasına dayanır; akademik ilkelere bağlı kalarak, belirlenmiş 
akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış 
uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder. Etik standartları sağlamak 
için gönderilen bilimsel yazılarda COPE (Committee on Publication 
Ethics)’un belirlediği uluslararası standartlar dikkate alınmaktadır.

Makalenin Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanması 
maksadıyla DergiPark üzerinden yazar(lar) tarafından yüklenmesi, 
başvuru sürecini başlatır.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, gönderilen yazılarda 
düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına 
sahiptir.

A. YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne başvurusu yapılan her 
makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Üsküdar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu (Bundan sonra, “Yayın 
Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.

Yayın Kurulu,  yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi 
dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar. 

Makalenin Yayın Kurulu’nca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü 
anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka 
Yayın Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.

Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı 
eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde  iThenticate  intihal 
önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır. 
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Yayın Kurulu, yayımlanmış makalelere ilişkin intihal ve suistimal 
iddialarını her zaman incelemeye alır. Örneğin, bir yazar makalesinde 
başka çalışmalardan intihal yapmış, izin alınması gereken durumlarda 
izin almaksızın veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini 
kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı 
kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara 
bildirme dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.

B. EDİTÖRLER / EDİTÖR YARDIMCILARININ SORUMLULUKLARI

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörleri/Editör 
Yardımcıları, makale ve dergi yayım sürecinde fikrî mülkiyet hakları, 
bilimsel-etik olmayan davranışlarla ve intihalle ilgili önlemleri almaktan 
sorumludur.

Editörler/Editör yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar 
verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin 
geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını 
göz önünde bulundururlar.

Editörler/Editör yardımcıları, kör hakemlik ve değerlendirme süreci 
politikalarını uygularlar, hakemlerin ve yazarların kimlik bilgilerini 
değerlendirme sürecinde birbirlerinden gizli tutarlar ve her makalenin 
yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar. Makalelerdeki hata, 
tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini gerçekleştirirler.

Editörler/Editör Yardımcıları, derginin yayın esasları ve etik ilkeleri 
kapsamında kişisel verilerin korunmasını sağlarlar.

Editörler/Editör yardımcıları, makalelerde insan ve hayvan haklarının 
korunmasına özen gösterirler, makaledeki çalışmaya konu olan 
katılımcıların açık onayının belgelendirilmesini önemserler, deneysel 
araştırmalarda veya anket içeren çalışmalarda etik kurul onayı olmadığında 
makaleyi reddederler.
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C. HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

Teslim edilen makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına  Yayın Kurulu 
tarafından karar verilmesinde hakem görüşleri önceliklidir. 

Hakemler, iki yönlü kör hakem usulüne riayet ederek çalışmayı adil ve 
tarafsız olarak değerlendirmelidirler.

Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir, hakemlik sürecinden elde ettikleri 
bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler; raporlarını 
veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.

Hakem değerlendirmeleri objektif ve yapıcı olmalıdır. Yazının 
akademik yeterliliği esas alınmalıdır. Yazarların şahsiyetlerine yönelik 
eleştiriler uygun görülmez. Hakemler, yaptıkları değerlendirmeleri 
destekleyecek açıklamaları ve argümanları, dergi editörlüğünce 
sunulan hakem değerlendirme raporlarında sunmalıdırlar.  Editörler/
Editör Yardımcıları,  taraflı ve şahsileştirilmiş değerlendirmeleri ve 
gerekçelendirilmemiş onay ve retleri değerlendirmeye almazlar ve bu 
durumdaki makaleler için yeniden hakem belirlerler.

Hakemler, kişisel veya kurumsal çıkar çatışmalarıyla sonuçlanabilecek 
makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.

Hakemler, tespit etmeleri halinde, dergi editörlüğünü fiilî ya da olası 
herhangi bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından 
haberdar etmelidirler.

Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdırlar. Bu 
ilke gereğince, inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra 
yok etmelidirler. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal görüş ve ticari 
kaygılar, değerlendirmenin akademik tarafsızlığını bozmamalıdır. 

Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde 
değerlendirmelidirler. Makalenin akademik niteliğini artırmak maksadıyla, 
hakemlerin düzeltme önerileri yazarlara iletilir ve hakemlerin talep 
etmeleri halinde, yazar tarafından yapılan düzeltmeler hakeme iletilir.
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D. YAZARIN SORUMLULUKLARI 

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne sunulan metinler/
çalışmalar intihal içermemeli ve özgün olmalıdır. Bu konuda sorumluluk 
tamamen yazarlara aittir. 

İntihalin her çeşidi, yazarın kendi yayınlarından yaptığı usulsüz aktarımlar 
dâhil, çok ciddi bir etik sorundur. İntihal içerdiği tespit edilen makalelerin 
değerlendirme süreci durdurulur. Yayımlandıktan sonra intihal tespit 
edildiği takdirde, Editörler ve Editör yardımcıları uygun önlemler alırlar. 

Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna 
bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.

Yazarlar cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, sınıf, yaş, görüş, zümre ve 
cinsel yönelim gibi aidiyet ve kimlikler üzerinden ayrımcı bir dil 
kullanmamalıdırlar.

Çalışmalar/makaleler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikrî mülkiyet 
haklarını ihlal etmemelidir.

Yazarlar, çalışmalarında payları olan tüm şahısları belirtme yükümlülüğü 
taşırlar. Çalışmalarında önemli derecede payları olan şahısları ortak yazar 
olarak belirtmelidirler. Bir çalışma, yazarlarının tümünün rızası olmadan 
yayımlanamaz. 

Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adları, yazar olarak yazılmamalıdır. 
Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makale için yazar sırasını 
değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme işlemleri önerilmemelidir. 

Yazarlar, çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada 
yayımlanmışsa bunu belirtmelidirler. Çalışma, yayımlanmamış bile olsa bir 
tezden veya yayımlanmamış bilimsel toplantı sunumundan derlendiyse, 
bunun ilk sayfada dipnot olarak belirtilmesi gerekir.

Yazarlar, mevcut telif hakları yasası esaslarına uygun hareket etmekte 
sorumludurlar.
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Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da 
veri istenmesi durumunda talep edilen bilgileri dergi editörlüğüne 
sunmalıdırlar. 

Yazarlar, hakemlerin ve Editörler/Editör yardımcılarının düzeltme 
önerilerini yerine getirmekten sorumludur. Hakemlerin ya da Editörler/
Editör yardımcılarının önerilerine katılmaması halinde, yazar, gerekçesi 
ile birlikte bu durumu dergi editörlüğüne bildirmek hakkına sahiptir. 

Yazarlar, hakem değerlendirme önerilerine yaptıkları işlemleri, 
dergi editörlüğünce gönderilen rapora işleyerek dergi editörlüğüne 
sunmalıdırlar.

Bütün yazarlar, araştırma yazılarında, o yazının sonuçlarını veya 
yorumunu etkileyebileceği düşünülen herhangi bir mali ve diğer tarzda 
çıkar çatışmalarını açık etmelidirler. Çalışma için alınan bütün mali destek 
kaynakları açıkça belirtilmelidir.

Bir yazar, yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık 
keşfedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber 
vermelidir. Bu durumda yazar, makalesini geri çekme veya makaleye 
dair bir düzeltme yayınlamada  dergi editörlüğü  ile işbirliği yapmakla 
sorumludur.

Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel 
insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı 
alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

E. ETİK İLKELERE UYMAYAN DURUMUN EDİTÖRE BİLDİRİLMESİ

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde editörler, hakemler, 
yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme 
sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ile ilgili 
etik ilkelere aykırı bir durumla karşılaşılması durumunda, lütfen uusbd@
uskudar.edu.tr adresine ileti yoluyla bildiriniz. 
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PUBLICATION AND ETHICAL PRINCIPLES

GENERAL PRINCIPLES

The publication process of Üsküdar University Journal of Social Sciences 
(henceforth, “The Journal”) is predicated on the objective production, 
development and sharing of knowledge through scientific method. The 
Journal promises to adhere to academic principles and prevent false 
practices in conformity with academic and ethical standards. In order to 
maintain the ethical standards for submitted articles, the international 
standards of the COPE (Committee on Publication Ethics) are taken into 
account.

The submitting of an article for publication in the Journal through 
DergiPark article is accepted as an application for publication.

The Journal has the right to edit, publish or not publish the submitted 
articles.

A. THE RESPONSIBILITIES OF THE EDITORIAL BOARD

Üsküdar University Journal of Social Sciences Editorial Board (henceforth, 
“The Editorial Board”) and Editors/Vice Editors are responsible for all the 
processes before, during and after the publication of each and every article 
submitted to the Journal.

The Editorial Board determines and implements the entire policies of The 
Journal, including but not limited to publication, blind review, assessment 
process, and ethical principles.

The initiation of blind review process for an article does not indicate a 
publication promise on behalf of The Journal. Likewise, the positive 
outcome of the review process still necessitates the affirmative decision 
of The Editorial Board and Editors/Vice Editors for the publication of the 
article.
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The Editorial Board encourages academic honesty. The Editorial Board 
ensures the originality of the articles by uploading them on iThenticate 
plagiarism detection software, and evaluating their originality report.

The Editorial Board always examines the claims of plagiarism and abuse 
in regard to published articles. In case it is established that an author 
committed plagiarism, or used copyrighted material that belongs to third 
parties without proper and full reference and permission, The Editorial 
Board reserves the rights, including but not limited, to retract the article, 
inform the author’s head of department, dean of faculty and/or other 
academic institutions.

B. RESPONSIBILITIES OF EDITORS/VICE-EDITORS

Üsküdar University Journal of Social Sciences Editors/Vice-Editors 
are responsible for taking measures related to intellectual property 
rights, unethical and non-academic behaviors and plagiarism during the 
publication of articles and journals.

Editors/Vice-Editors, when making positive or negative decisions about 
the articles, take into consideration the originality of the articles, their 
contribution to the field, the validity and reliability of the research method, 
the clarity of the narration, and the purpose and scope of the journal.

Editors/Vice-Editors implement the blind peer review and evaluation 
processes that are among the publication policies of the journal, keep the 
identities of the referees and authors confidential, and ensure that each 
article is evaluated objectively and in due time. Editors may correct errors, 
inconsistencies, or misleading in the articles.

Editors/Vice-Editors ensure the protection of personal data within the 
journal’s publication and ethical principles.

Editors/Vice-Editors pay attention to the protection of human and animal 
rights in articles, attach importance to documenting the explicit consent 
of the participants of the research used in article. Editors/Vice-Editors 
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rejects experimental research articles and articles that contains surveys 
without proper ethics committee approval.

C. RESPONSIBILITIES OF REFEREES 

The opinion of the referees shall be given priority in the decision of the 
JOSOC Editorial Board concerning whether the submitted article will be 
published or not.

The referees should evaluate the work fairly and objectively following the 
double-blind peer review procedure.

Referees must respect the principle of confidentiality. They are obliged 
not to use the information obtained from the peer review process for their 
personal benefit. They should not share their reports or any information 
in relation to the article.

Referee assessments should be objective and constructive. The academic 
competence of the article should be taken as a fundamental criterion 
of assessment. Criticisms on the personalities of the authors are not 
considered appropriate. Referees should provide explanations and 
arguments via reports that are provided by the Editors/Vice-Editors. 
Editors/Vice-Editors do not take into account biased and personalized 
evaluations or unjustified approvals and refusals, and appoint a new 
referee for such articles.

The referees should not accept articles that may result in personal or 
institutional conflicts of interest. 

Referees, in case of detection, should notify the journal editorship of any 
actual or possible plagiarism, multicasting or simultaneous application.

The referees should conduct the evaluation in neutrality and confidentiality. 
Due to this principle, they should destroy the articles they have reviewed 
after the evaluation process. Nationality, gender, religious belief, political 
view and commercial concerns should not disrupt the academic neutrality 
of the assessment.
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Referees should complete evaluations of the articles within due course. In 
order to improve the academic quality of the article, the referees’ 
suggestions for revisions are delivered to the authors and, if requested by 
the referees, the corrections made by the authors are sent to the referees.

D. RESPONSIBILITIES OF AUTHORS       

The studies submitted to JOSOC should not contain plagiarism and 
should be original. The responsibility lies within the authors in regard to 
this matter. 

Any form of plagiarism is a very serious ethical problem, including self-
plagiarisms. Evaluation process will be stopped for the articles that contain 
plagiarism. If any plagiarism is detected after the publication, Editors/
Vice-Editors will take necessary measures.

The author reserves the right to withdraw his/her article provided that the 
author notifies the withdrawal to the editorial board until the publication 
decision is taken.

Authors should not use discriminatory language based on gender, race, 
language, belief, culture, class, age, opinion, rank and sexual orientation.

The works/articles should not violate the privacy and intellectual property 
rights of a third party.

Authors are obliged to specify all individuals who have a share in their 
article. Individuals with significant contributions in their article should be 
cited as co-authors. An article cannot be published without the consent 
of all authors.

The name of the persons who do not contribute to the article should not be 
written as an author. Changing the order of authors’ names, removing and 
adding authors’ names should not be proposed for an article submitted 
for publication.

Authors should state if an old version of the article is published in another 
medium. If the study is compiled from a dissertation/thesis (even if it 
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is unpublished) or an unpublished scientific meeting presentation, this 
should be indicated on the first page as a footnote.

Authors are responsible for acting in accordance with the existing 
copyright laws.

If any information or data is requested from the authors during the 
evaluation process, they should submit the expected information to the 
editorship.

Authors are responsible for fulfilling the revision suggestions of the 
Editors/Vice-Editors and the referees. The author has the right to 
inform the editorship with justification, he/she does not agree with the 
suggestions of the Editors/Vice-Editors and referees. 

All authors shall state any financial and other conflicts of interest in their 
research papers that may be thought to affect the results or interpretation 
of that paper. All sources of financial support for the study should be 
clearly stated. 

When an author discovers a serious error or inaccuracy in a published 
article, it is the responsibility of the author to immediately notify the 
editorship. In this case, the author is responsible for cooperating with 
the journal editorship in either withdrawing the article or publishing a 
revision of the article.

For all researches conducted and for clinical and experimental studies 
involving humans and animals, which require an ethics committee 
approval, an ethics committee approval must be obtained and should be 
specified and documented.

E. NOTIFYING THE EDITOR ABOUT THE VIOLATION OF ETHICAL PRINCIPLES

If a violation of ethical principles in evaluation process, preliminary 
assessment or a published article in Üsküdar University Journal of Social 
Sciences concerning Editors, Referees or Authors, is observed, please 
report to uusbd@uskudar.edu.tr. 




