ETİK İLKELER VE YAYIM POLİTİKASI
Etik İlkeler
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın etiğini ‘Committee on Publication Ethics (COPE)’ başta olmak üzere uluslararası
düzeyde kabul gören akademik kuruluşların belirlediği standartlar çerçevesinde uygulamayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, makalelerde yer alan görüş,
düşünce ve yorumlardan yazarları sorumlu olup Üsküdar Üniversitesi sorumlu
tutulamaz. Nefret söylemi, ayrımcılık, ötekileştirme ve benzeri etik dışı ifadeler içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Makalelerin değerlendirilme,
kabul ve yayımlanma aşamalarının tümünde bilimsel ve akademik etik anlayış
esas alınır. Sahte ya da düzmece veriler kullanılması, insan veya hayvanlarla
yapılan çalışmalarda etik dışı teknik/yöntemlerin uygulanması ve de referans
göstermeden başka kaynaklardan alıntı yapılmasının tespiti gibi durumlarda ilgili çalışma değerlendirmeye alınmaz ve söz konusu unsurlar yazara rapor edilir. Etkileşim açık erişimli bir dergidir. Yayımlanmış olan metinler, fikri mülkiyet
ve telif hakları mevzuatı esas alınarak, akademik amaçlar doğrultusunda, atıf
yapılarak kullanılabilir; ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.
Etkileşim’in uygulamakta olduğu ‘Etik İlkeler’ aynı zamanda dergi paydaşlarının
da sorumluluk alanları çerçevesinde işlerlik göstermektedir.
Paydaş Sorumlulukları
Yayın Kurulu/Editörler
Etkileşim bünyesinde faaliyet gösteren Yayın Kurulu/Editörler (Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü, Editör, Editör Yardımcıları, Dil Editörleri, Web Editörleri, Sekreterya), dergide yayımlanan her tür içerikten sorumlu olup, ilgili maddeler doğrultusunda aşağıda belirtilen rol ve yükümlülükleri üstlenirler:
•

Görev tanımları doğrultusunda hukuksal süreçlere ilişkin her tür sorumluluğu üstlenmek,

•

Yazar ve okurun bilgi talebini karşılamak,

•

Etkileşim’in gelişimi için çaba göstermek,

•

Düşünce ve ifade özgürlüğünü desteklemek,

•

Nefret söylemi, ayrımcılık ve ötekileştirmenin karşısında durmak,

•

Etik ilkeler ve fikri haklara saygılı olmak,

•

Tüm süreçleri hesap verebilirlik ölçütlerine uygun olarak şeffaf bir şekilde yürütmek.

Hakemler
Alanlarında uzman hakemler nesnellik ve bilimsellik anlayışı doğrultusunda,
akademik ve etik ilkelerden de ödün vermeksizin “kör hakemlik” usulüyle Etki-

leşim dergisinin değerlendirme sürecinde yer alırlar. Hakemler, makale değerlendirme sürecinde aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar:
•

Değerlendirmeleri beklenen çalışmaların uzmanlık alanı dışındaki alanlardan olması durumunda çalışmaların dergi yönetimine bildirilmesi,

•

Yazar isimlerini öğrenme ve de yazarlarla herhangi bir şekilde iletişime
girme çabası içerisinde olmamak,

•

Editörlerle her tür iletişimin Etkileşim’in resmî elektronik kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi,

•

Makale değerlendirme sürecinin gizlilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi,

•

Makale değerlendirmede tarafsızlık ve nesnellik ilkesinden ödün verilmemesi,

•

Herhangi bir çıkar çatışması olasılığında, inceleme reddi talebinde bulunulması ve durumun editörlere bildirilmesi,

•

Değerlendirmenin yalnızca çalışma odaklı gerçekleştirilmesi, kişisel bakış açısı ve yaklaşım tarzı farklılıklarının değerlendirme sürecine etki
etmesine izin verilmemesi,

•

Makale değerlendirme raporunun akademik saygı ve nezaket sınırlarının dışına çıkılmaksızın, bilimsellik tavır ve anlayışına bağlı kalınarak
hazırlanması,

•

Değerlendirme sürecinde yer alan hakemlerin, derginin yayın politikasını, etik ilkelerini ve editoryal tavrını benimsemeleri gerekmektedir.

Yazarlar
Etkileşim’e makale gönderen yazarların, etik ilkeler ve yayın esaslarına uygun
üretimde bulunmaları beklenmektedir. Bu bağlamda yazarların, dergi yönetiminin belirlemiş olduğu aşağıdaki kurallara uymaları gerekmektedir:
•

Etkileşim’e gönderilen makalenin dijital ya da basılı mecralarda yayımlanmamış olması gerekmektedir.

•

Etkileşim’e gönderilen makale, dergi yönetimine bilgi vermeksizin başka bir mecrada yayımlanamaz. Ancak yazarın makaleyi geri çekmesi ya
da Etkileşim’in değerlendirme sürecinin olumsuz sonuçlanmasıyla yazar, makalesini başka bir mecrada yayımlayabilir.

•

Etkileşim’de yayımlanmış olan bir makalenin başka bir mecrada tıpkı
yayımı ya da basımı yapılamaz.

•

Makalenin Etkileşim’e gönderimi esnasında ‘Etik Kurul Onay Raporu’,
‘Telif Devir Sözleşmesi’ ve intihal oranını gösterir (Turnitin veya

iThenticate üzerinden alınan) belgelerin de dergi editörlüğüne
iletilmesi gerekmektedir.
•

Etkileşim’e gönderilen makalenin özgün çalışma niteliğinde olması,
başka çalışmalardan yararlanılması durumunda akademik ve etik anlayışa uygun şekilde referans gösterilmesi ve alıntılanan eserlerin tamamının makalenin kaynakça kısmında listelenmesi gerekmektedir.

•

Makaleye katkı sunmayan kişilere yazar kısmında yer verilmemesine
özen gösterilmelidir.

•

Makalenin hazırlanma/yayımlanma sürecinde herhangi bir finansal
destek alınması halinde bu durumun ilgili metinde açıkça belirtilmesi
gerekmektedir.

•

Kontrol ve/veya değerlendirme süreçlerinde makaleye ilişkin bilgi,
ham veri ya da ek açıklama talep edilmesi durumunda, söz konusu verilerin ilgili birimlere iletilmesi gerekmektedir.

•

Olası bir hata ya da düzeltme gerektiren durumlarda, yazarın editörlerle iletişime geçerek sürece müdahil olması gerekmektedir.

•

Yazarın makaleyi geri çekme talebi yalnızca değerlendirme aşamasında kabul edilir. Derginin basım/yayım aşamasında makale geri çekme
talebi kabul edilmez.

•

Değerlendirme sürecine alınmış makaleler için yazar isimleri ve sorumluluk sıralaması değiştirme talepleri işleme konulmaz.

•

Makaleler redaksiyon sürecine tabi tutulduktan sonra basım öncesinde son onay için yazarlara gönderilir.

Etkileşim Dergisi Yayım Süreç ve İlkeleri
Yayım Süreci
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, açık erişimli, ulusal hakemli bilimsel bir dergidir.
Dergi Editörleri ve Yayım Kurulu gönderilen makalelerin hakem sürecini
başlatmadan önce ‘Etik Kurul Onay Raporu’, ‘Telif Devir Sözleşmesi’ ve intihal
oranını gösterir (Turnitin veya iThenticate üzerinden alınan) belgelerle birlikte
metinleri editoryal ön değerlendirmeye alır.
Etkileşim’de “çift kör hakemlik” kuralı uygulanmaktadır. Yazar tarafından
gönderilen makale editoryal ön değerlendirmenin ardından ilgili alanda uzman iki ulusal/uluslararası hakeme gönderilir.
Hakem raporlarının olumlu gelmesi durumunda makale yayım sürecine alınır.

Hakem raporlarından birinin “yayımlanabilir”, diğerinin ise “yayımlanamaz”
biçiminde gelmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir.
Her iki hakemden de “yayımlanamaz” raporu gelmesi durumunda, editör,
hakem raporlarını, ‘yayımlanamaz’ kararıyla birlikte yazara iletir.
Hakem raporlarından birinin veya her ikisinin birden ‘düzeltme kararı’ biçiminde gelmesi durumunda makale ‘düzeltme’ raporlarıyla birlikte yazara
iletilir. Yazarın, en geç bir ay içerisinde düzeltmeleri yaparak makaleyi dergi
editörlüğüne göndermesi istenir.
Yazar, hakem ve Yayın Kurulu’nun gerekçeli değerlendirme, eleştiri ve önerilerini dikkate almakla yükümlüdür. Yapılan değerlendirme, eleştiri ve önerileri onaylamaması durumunda yazar, bunları dergi editörlüğüne rapor halinde
iletme hakkına sahiptir.
Yazar tarafından düzeltme işlemi tamamlanarak dergi editörlüğüne iletilen makale, Editör ve Yayın Kurulu’nun gerekli görmesi halinde aynı hakemlere
yeniden gönderilir. Bu süreçte ilgili düzeltmelerin öneriler doğrultusunda yapılıp yapılmadığına ilişkin yeni bir rapor istenebilir.
Makaleler, hakem değerlendirme süreçlerinin tamamlanma tarihleri doğrultusunda sıralanarak yayın listesine alınır.
Makaleler, yazım dillerine (Türkçe/İngilizce) göre ilgili editörler tarafından
redaksiyon sürecine tabi tutulur. Makaleler yayımlanması öncesinde son kontrol için yazarlara gönderilir.
Dergiye gönderilen makaleler, yayım kapsamına alınsın ya da alınmasın,
yazarlara iade edilmez. Ancak yazarlar makalelerini yayım aşamasından önce,
gerekçe göstererek geri çekme hakkına sahiptirler.
Yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazardan ücret talep edilmez.
Makaleler basılı ve dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.
Etkileşim Dergisi Yazı Kategorileri
Makaleler
Araştırma Makalesi: İletişim veya sosyal bilimler alanından bir konunun bilimsel araştırma yöntemleriyle elde edilen bulgular doğrultusunda tartışıldığı
orijinal bir araştırma içeren, literatür çalışması, yöntem açıklaması ve araştırma
bulgu/sonuçlarının aktarıldığı çalışmalardır
Derleme Makale: İletişim veya sosyal bilimler alanındaki bir konuya ilişkin
daha önce yapılmış çalışmaların detaylı bir biçimde tarandığı, bu çalışmalardan
elde edilen bilgilerin güncel literatürle birlikte yazar tarafından belirlenmiş bir
eksen etrafında tartışıldığı çalışmalardır.

Etkileşim/Yorum
Deneme: Yazarın kendi görüşlerinden hareketle iletişim veya sosyal bilimler alanındaki bir fikri tartıştığı, bir konunun önemini gerekçeleriyle vurguladığı çalışmalardır.
Kitap İncelemesi: Bir kitabın konu, içerik, önem bakımından incelendiği ve
değerlendirildiği çalışmalardır. Bu türde yazar(lar) kitaba ilişkin özet bilgilerin
aktarımının ardından kitabın konusu ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde
bulunarak kitabın amacı, içeriğin kapsayıcılığı, alana katkısı, eksik noktaları hususlarında eleştiriler yapar(lar).
Söyleşi: İletişim veya sosyal bilimler alanında uzman kişi/kişilerle güncel
bir konuya ilişkin bakış açılarını sunmak, tartışmaları aktarmak, bu tartışmalardaki eksiklikleri belirlemek ve öneriler sunmak amacıyla yapılan çalışmalardır.
Çeviri: Orijinal metnin yazarı ile basım yerinden izin alınarak ve metne birebir bağlı kalınarak hazırlanan iletişim veya sosyal bilimler alanındaki Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çalışmaları kapsamaktadır.

ETHICAL PRINCIPLES AND PUBLICATION POLICY
Ethical Principles
Etkileşim, the Academic Journal of Üsküdar University, Faculty of Communication (henceforth, “the journal”), undertakes to carry out publication ethics
within the framework of the standards set by internationally accepted academic institutions, particularly “Committee on Publication Ethics (COPE)”.
In this context, the authors are responsible for the opinions, thoughts and
comments in the articles and Üsküdar University cannot be held responsible.
Studies containing hate speech, discrimination, marginalization and similar
unethical expressions are not taken into consideration. Scientific and academic ethical understanding is based on all stages of evaluation, acceptance and
publication of articles. In cases such as the use of fake or fraudulent data,
the application of unethical techniques / methods in studies conducted with
humans or animals, and the detection of quoting from other sources without reference; the relevant study is not evaluated, and elements mentioned
above are reported to the author. Etkileşim is open access journal. The published texts can be used with reference, based on intellectual property and
copyright legislation, for academic purposes. They cannot be reproduced partially or completely for commercial purposes. The ‘Ethical Principles’ of the
journal also operate within the framework of the responsibilities of journal
stakeholders.
Stakeholder Responsibilities
Editorial Board / Editors
The Editorial Board / Editors (Managing Editor, Editor, Assistant Editors, Language Editors, Web Editors, Secretariat) of Etkileşim are responsible for all
kinds of content published in the journal and undertake the following roles
and obligations in line with the relevant articles:
•

Undertaking all kinds of responsibilities regarding legal processes in
line with job descriptions,

•

To provide information to the author and the reader upon request,

•

To strive for the development of Etkileşim,

•

Supporting freedom of thought and expression,

•

To stand against hate speech, discrimination and marginalization,

•

To comply with ethical principles and intellectual rights,

•

To carry out all processes transparently in accordance with accountability criteria.

Reviewers
Referees who are experts in their fields employ blind reviewing without com-

promising academic and ethical principles. Referees must comply with the following rules during the article evaluation process:
•

Notifying the editorial board about the studies outside the field of expertise,

•

Keeping author names confidential and not trying to communicate
with the author,

•

Conducting all kinds of communication with the editors through the
official digital channels of Etkileşim,

•

Carrying out the article evaluation process in line with the principle of
confidentiality,

•

Not compromising the principle of objectivity in evaluation,

•

In the event of any conflict of interest, requesting a rejection of the
review and reporting it to the editors,

•

Bearing in mind that the assessment is only focused on work, and personal perspective and approach style differences are not allowed to
affect the evaluation process,

•

Preparing the evaluation report by adhering to the scientific attitude
and understanding, without going beyond the limits of academic respect and courtesy,

•

Referees involved in the evaluation process are required to adopt the
journal’s publishing policy, ethical principles and editorial attitude.

Authors
Authors who submit articles to Etkileşim are expected to perform in accordance with ethical principles and publication principles. In this context, authors must comply with the following rules set by the editorial board:
•

The article cannot have been published in digital or printed media.

•

The article cannot be published in any other medium without informing the journal management. However, if the author withdraws the
article or the evaluation results negatively, the author may publish his
article in another medium.

•

An article published in Etkileşim cannot be just published or printed in
another medium.

•

During the submission process, the “Ethics Committee Approval Report”, “Copyright Transfer Agreement” and the documents showing
the plagiarism rate (received via Turnitin or iThenticate ) should also be
submitted to the editorial board.

•

If the article is an original study, it should be referred to in accordance
with the academic and ethical understanding in case of benefiting
from other studies, and all of the cited works should be listed in the
bibliography.

•

Those who do not contribute to the article should not be included in
the author section.

•

If any financial support is received during the preparation / publication
of the article, this should be clearly stated in the relevant text.

•

If further information, raw data or annotation is requested regarding
the article during the evaluation processes, the data should be forwarded to the relevant units.

•

In cases where a possible error or correction is required, the author
should be involved in the process by contacting the editors.

•

The author’s request to withdraw the article is accepted only at the
evaluation stage. Article withdrawal requests are not accepted at the
printing / publication stage of the journal.

•

Requests for changing author names and order of responsibility are
not processed for articles taken into the evaluation process.
Etkileşim Journal Publication Process and Principles

Publication Process
Üsküdar University Faculty of Communication Academic Journal Etkileşim is
an open access, national refereed scientific journal.
Before the review process, the manuscripts together with the “Ethics
Committee Approval Report”, the “Copyright Transfer Agreement” and the
documents (obtained through Turnitin or iThenticate) undergo preliminary
evaluation by Editors and Editorial Board.
The journal employs double-blind refereeing system. The article sent by
the author is sent to two national / international referees, who are experts in
the relevant field, after the editorial preliminary evaluation.
In case of a “not publishable” report from one referee and “publishable”
from the other, the article is sent to the third referee.
In case of “not publishable” report from both referees, the editor submits
the referee reports to the author together with the “not publishable” decision.
If one or both of the referee reports indicate correction, the article is sent
to the author together with the correction reports. The author is asked to

make corrections within one month at the latest and send the article to the
editor of the journal. After the evaluation and the referee report, the article
is ready to be published.
The author is obliged to take into account the evaluation, criticism and
suggestions of the referee and the Editorial Board. In the event that the evaluation, criticism and suggestions are not approved, the author has the right to
report them to the editor of the journal.
The article, which is sent to the editor of the journal after the correction process is completed by the author, is sent again to the same referees
if deemed necessary by the Editor and the Editorial Board. In this process,
a new report may be requested regarding whether the relevant corrections
have been made in line with the recommendations.
The articles are listed in the publication list in line with the completion
dates of the referee evaluation processes.
Articles are subject to the editing process by the relevant editors according to their language (Turkish / English). Articles are sent to the authors for a
final check before publication.
Articles are not returned to the authors, regardless of whether they are
included in the scope of publication or not. However, authors have the right to
withdraw their manuscripts before the publication stage with a justification.
No fee is paid to the author and no fee is charged for the published articles.
Articles are available free of charge in print and digital.

Etkileşim Journal Article Categories
Articles
Research Article: These are the studies that include an original research
in which a topic in the field of communication or social sciences is discussed
in line with the findings obtained by scientific research methods, and where
the literature study, method description and research findings / results are
conveyed.
Review Article: These are studies in which previous studies on a subject
in the field of communication or social sciences are reviewed in detail, and the
information obtained from these studies is discussed with the current literature within a frame determined by the author.

Etkileşim / Remarks and Reviews
Essay: These are the studies in which the author discusses an idea in the
field of communication or social sciences based on his own views and emphasizes the importance of a subject with its reasons.
Book Review: These are the studies where a book is examined and evaluated in terms of subject, content and importance. Author(s), after giving some
information about the book, make evaluations about the subject and content.
Then they make criticisms about the purpose of the book, its content, its contribution to the field, and its missing points(s).
Interview: These are studies conducted with the experts in the field of
communication or social sciences to present their perspectives on a current
issue, to convey discussions, to identify the inadequacies in these discussions
and to offer suggestions.
Translation: It includes Turkish translation of manuscripts from English
and English translation of manuscripts from Turkish in the field of communication or social sciences, with the permission of publication and strictly adhering
to the text.

