AKDENİZ SANAT DERGİSİ
BİLİMSEL ETİK SÖZLEŞMESİ

Bilim etiği; bilimsel araştırma üretme, araştırma sonuçlarını yayma ve bilimsel değerlendirme
süreçlerini kapsar.

I. Yazarlar için:
Akdeniz Sanat Dergisine gönderilecek makalelerin yazarları, aşağıdaki maddeleri kabul
ettiklerini, bu ilke ve süreçlere uyacaklarını makaleyi göndermekle beyan etmiş sayılırlar.
1. Bilimsel araştırmanın yapılmasında yeterli birikim ve donanıma sahip yazarların açık,
dürüstlük, şeffaflık ilkelerine bağlı, ilgili alanda (konuda) araştırma yapmış ya da yapmakta
olanlara saygılı olmaları beklenir.
2. Tüm makaleler, özgün bir konu (sorun) ile ilgili; bilimsel bir metodolojiye dayalı ve araştırma
etiğine uygun olmalıdır. Bu bağlamda;
•
•
•
•

Yanlış (ya da yalan) veri beyanında bulunmak veya üretmekten,
Başkasına ait veri ve bilgileri açık / kesin kaynak belirtmeden kullanmaktan,
Kasıtlı olarak eksik ya da yanlış bilgi sunmaktan
Plagiarizm / aşırmacılıktan (farklı kelimeler kullanarak veya cümleler kurarak değiştirip
sunmak, bilgi ve düşünceleri, uygulamaları kendi fikriymiş gibi sunmak, bilinçaltı yanılsama
aşırma biçimleridir) kesinlikle kaçınılmalıdır.

3. Yayının içeriğinin yansız olması, kişisel çıkarlar, kaygılar, politik görüşler ve inançların
yayını etkilememesi, yayında yararlanılan bütün kaynakların atıf yapılarak belirtilmesi,
yayındaki bilginin üretilmesinde, derlenmesinde, ölçülmesinde ve yayına hazırlanmasında
payı olanların teşekkür edilerek anılmalıdır.
4. Ulusal / uluslararası indekslere girebilmenin ya da düzeyli bir araştırma makalesinin temel
şartlarından biri de makale kaynak(ça)larında (bibliyografyalarda) atıf(lar) almış, etki
faktörleri olan (yahut en azından google scholar’da bulunan) yayınlara öncelik
vermektir. Akdeniz Sanat Dergisi’ne makale kabulünde bu durum öncelikli onay
sebeplerindendir.
5. Bir kongre veya toplantıda yayınlanan bir yayın özeti, yayının basılmak üzere sunulmasını
engellemez. Ancak bu yayının toplantı veya kongrelerde sunulmuş olduğu o yayının basılmak
üzere yapıldığı başvuruda mutlaka belirtilmelidir.

II. Yayıncı / editör / hakemler için:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bağımsız ve tarafsız davranır,
Dürüst davranmak, doğruyu söylemek, gizlilik ilkesine riayet etmede hassasiyet gösterir,
Eşitlik ilkesine uygun hareket eder,
Ön yargılı davranmaz, tutarlı hareket eder, bilimsel değerlendirmelerde tanımlayıcı, net ve
açık olur,
Kendine verilen değerlendirme süresine uyar; değerlendirme süreçlerinde sadece eleştiri
yapmaz, yapıcı geri bildirim ve önerilerde bulunur,
Hakemlik görevlerini esinlenmeler, fikir hırsızlıkları yaparak kötüye kullanmaz; haksız
çıkar sağlamaz,
Bilimsel gereklilikler dışında bir makalenin yayınını engellemez ya da geciktirmez
Hakem belirlemelerinde bilimsel gereklerin dışına çıkmaz, alanla ilgili çalışanların hakem
olarak belirlenmesine özen gösterir,
Alanı dışındaki değerlendirme taleplerini reddeder.

Gün/Ay/Yıl tarihinde göndermiş olduğum “………………………” başlıklı makalemin daha önce
herhangi bir yerde yayınlanmadığını veya başka bir dergide yayınlanmak için değerlendirme
aşamasında olmadığını bildirir, yukarıda yazılan etik ilke ve kurallarını kabul ederim.
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