Etik Beyanı
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi kullanıcıları olan (editör, yazar, hakem, bölüm
editörü, okuyucu) tüm yapılan işlemlerde dergimizin yayınladığı WEB sayfamızda
yayınladığımız Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen etik kurallara
ve sorumluluklara uymak zorundadır. Bu etik kurallara ve sorumluluklar aşağıda da
özetlenmiştir.
A. DERGİ İMTİYAZ SAHİBİNİN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI
1. TUDEAR herhangi bir şekilde yazarlardan ücret talep etmemektedir.
2. Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
3. Editörler, TUDEAR’a gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu
çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici
kişiler editörlerdir.
4. TUDEAR, yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış
her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
5. Bununla birlikte veri tabanını internet üzerinden erişime açık tutar.
6. Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili
önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.
B. YAYIN KURULUNUN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI
1. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden,
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu (Bundan sonra, “Yayın
Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.
2. Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi
politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
3. 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.
4. Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin
orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde iThenticate intihal önleme programı
aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.
5. 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.
C. EDİTÖRLERİN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisinde editör ve sayı editörleri, dergimizin web
sayfamızda bulunan “Code of Conduct and Best Practice Guidelines For Journal Editors” ve
“Cope Best Practice Guidelines For Journal Editors” rehberleri belirtilen etik görev ve
sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu görev ve sorumluluklar aşağıda özetlenmiştir.
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1. Editörlerin Okuyucu ile ilişkileri
Editörler yayınlanan çalışmalar hakkında okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen
geri bildirimleri dikkate almak ve gereken cevapları ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
2. Editörlerin Yazarlar ile ilişkileri
1. Editörler makalenin özgün değerine, derginin amaçlarına ve etik kurallara
dayanılarak makale hakkındaki kararını verir.
2. Makale özgün değeri yüksek, dergi amaçlarına ve etik kurallar dikkate alınarak
hazırlanmış makaleyi değerlendirme sürecine almalıdır.
3. Editör ve bölüm editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem
görüşlerini dikkate alması gerekir.
4. Yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile dönüş yapması
gerekmektedir.
3. Editörlerin Hakemler ile ilişkileri
1. Atanacak hakemler makale konusuna uygun olarak seçilmelidir.
2. Hakem ile yazarlar arasında çıkar çatışması ve çıkar ilişkisi olmamasına özen
göstermelidir.
3. Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik etmesi ve talep ettiği bilgiyi
sağlamakla görevlidir.
4. Editör körleme hakemlik sayesinde yazar ve hakemin kimlik bilgilerini gizlemekle
yükümlüdür.
5. Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için
gereken uyarıları ve tedbirleri alması gerekmektedir.
6. Dergimize hakemlik yapanların sayısını artırması yönünde gayret göstermelidir.
4. Editörlerin Danışma Kurulu ile ilişkiler
Editörler, makaleler hakkında danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alması
gerekmektedir.
5. Editörlerin Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler makale hakkında alacağı kararlar dergi sahibi ve yayıncı kuruluştan bağımsız
olmalıdır.
6. Editörlerin makaleyi yayına vermesi
Editörler; dergide yayına verilecek makalelerde dergi yayın ilkelerini, dergi amaçlarını ve
uluslararası standartları gözetmekle sorumludur.
7. Kişisel verilerin muhafazası
Editörler makale yazarlarının rızası haricindeki kişisel bilgilerini üçüncü kişilere
aktarmamakla sorumludur.
8. Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması
durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Etik kurul raporu alınması
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gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle
sorumludur.
9. Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını
korumakla sorumludur.
10. Editörlere gelen Şikayetler
Editörler hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikayetlere açık ve aydınlatıcı cevap
vermekle sorumludur.
11. Çıkar çatışmaları ve ilişkileri
Editörler makalelerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirme süreçlerinin
tamamlanması için yazarlar, hakemler ve üçüncü kişiler arasında oluşabilecek çıkar ilişkisi
ve çatışmalarına karşı önlem almakla sorumludur.
D. HAKEMLERİN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI
1. Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine
bakılmaksızın eserleri değerlendirmektedirler. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen
metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamaktadırlar.
2. Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulmaktadır. Hakemler,
editör tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında başkaları müzakere etmemelidir.
3. Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat
çatışması bulunmamaktadır.
4. Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin
iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.
5. Objektif bir karar değerlendirmesi, daima hakemler tarafından yapılmaktadır.
Hakemler, uygun destekleyici iddialarla, açık bir şekilde görüşlerini ifade
etmektedirler.
6. Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir makale
ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya örtüşme
ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir.
E. YAZARLARIN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI
1. Yazarlar çalışmalarını özgün olarak hazırlar ve gönderir.
2. Yazarlar gönderdikleri makalelerde yapmış oldukları atıfların ve alıntıların doğru ve
eksiksiz olmasını sağlar.
3. Yazarlar gönderdikleri makalelerde
belirtmeleri ve açıklamaları gerekir.

çıkar

çatışması

olabilecek

durumları

4. Editör, hakem ve bölüm editörü tarafından yazardan makalesine ait ham veriler
talep edebilir. Bundan dolayı yazar makalesine ait ham verileri sunacak şekilde
hazır bulundurmalıdır.
5. Yazarlar, aynı çalışmayı herhangi bir başka dergide yayınlanmak üzere
göndermemelidirler. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eş zamanlı gönderilmesi
etik olmayan bir davranış teşkil etmektedir ve kabul edilemez.
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6. Başkalarının çalışmalarıyla ilgili olarak uygun referanslar verilmelidir. Yazarlar,
çalışmalarının belirlenmesinde etkili olmuş yayınlara referans vermelidirler.
Çalışma sürecinde kullanılan kaynakların tümü belirtilmelidir.
7. Finansal destek ile ilgili tüm kaynaklar açıklanmalıdır. Tüm yazarlar, çalışmalarının
oluşturulması sürecinde yer alan çıkar çatışmasını ortaya koymalıdırlar.
8. 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.
9. 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.
F. ETİK İLKELERE UYMAYAN DURUMUN EDİTÖRE BİLDİRİLMESİ
TUDEAR‘da yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinizde ya da
yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle
karşılaşırsanız lütfen tudearjournal@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.
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PUBLICATION ETHICS
Users of Turkish Journal of Religious Education Studies (editors, authors, reviewers,
department editors, readers) must obey to the ethical rules and responsibilities specified
by Committee on Publication Ethics (COPE) These ethical rules and responsibilities are
summarized below.
A. DUTIES of PUBLISHER
1. Turkish Journal of Religious Education Studies (TUDEAR) does not charge any
article submission from authors.
2. The publisher undertakes to have an independent editorial decision made.
3. Editors are responsible for all the processes that the manuscripts submitted
to TUDEAR will go through. Within this framework, ignoring the economic or
political interests, the decision-makers are the editors.
4. The publisher undertakes to have an independent editorial decision made.
5. However, the journal has left the database open on the internet.
6. The publisher bears all the responsibility to take the precautions against
scientific abuse, fraud and plagiarism.
B. THE RESPONSIBILITIES OF THE EDITORIAL BOARD
1. Turkish Journal of Religious Education Studies Editorial Board (henceforth, “The
Editorial Board”) and Editors/Number Editors are responsible for all the processes
before, during and after the publication of each and every article submitted to the
Journal.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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C. ETHICAL DUTIES and RESPONSIBILITIES of EDITORS
The editors of Turkish Journal of Religious Education Studies should be obeyed to the
ethical roles and responsibilities of “CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE
GUIDELINESFOR JOURNAL EDITORS” and “COPE BESTPRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL
EDITORS” announced by Committee on Publication Ethics (COPE) and provided on our
webpage. These duties and responsibilities are summarized below.
1. Editors’ Relationships with Readers
The editors are responsible for taking into account the feedback from the readers,
researchers and practitioners about the published works and to provide the necessary
responses and take necessary actions.
2. Editors’ Relations with the Authors
1. Editors make decisions about the articles based on the original value of the article,

the aims of the journal and the ethical rules.
2. Editors should accept papers with high original value, based on journal objectives

and ethical rules for the evaluation process.
3. The editors should take into account positive opinions of the reviewers unless

there is an important reason.
4. Requests and feedback from the authors should be returned with feedback.

3. Editors’ Relations with the Reviewers
1. The reviewers to be appointed must be selected from related area of the

manuscript.
2. The editor should make sure that there is no conflict of interest between the

reviewers and the authors.
3. The editor is responsible for guiding the reviewers during the article evaluation

process and for providing the requested information.
4. The editor is obliged to hide the credentials of the author and the reviewers by

means of blind reviewing.
5. The editor must make the necessary warnings to the reviewers about evaluating

the article in a timely, impartial and scientific manner.
6. The editor must make an effort to increase the number of reviewers.

4. Editors’ Relations with Advisory Board
Editors should consider the opinions and recommendations of the advisory board about
the articles.
5. Editors’ Relations with the Journal Owner and the Publisher
Editorial decisions should be independent of the journal owner and the publisher.
6. Publication of the Article
Editors are responsible for considering publishing principles, journal objectives and
international standards in the articles to be published in the journal.
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7. Retention of Personal Data
Editors are responsible for not transferring the personal information to third parties
except for the consent of the authors.
8. Ethics committee, Human and Animal Rights
The editors are responsible for protecting the human and animal rights at about
manuscript in the studies conducted on humans and animals. The editor is responsible for
rejecting the article if ethics committee approval is not sent in the works that must provide
ethics committee report.
9. Protection of intellectual property rights
Editors are responsible for protecting the intellectual property rights of all articles
submitted and published in the journal.
10. Complaints to Editors
Editors are responsible for providing an open and enlightening answer to complaints from
the reviewers, authors and readers.
11. Conflicts of interest and relations
Editors are responsible for taking action against conflicts of interest between authors,
reviewers and third parties in order to complete the impartial and independent evaluation
processes of the articles.
D. ETHICAL DUTIES and RESPONSIBILITIES OF REVIEWERS
1. Reviewers evaluate manuscripts without origin, gender, sexual orientation or
political philosophy of the authors. Reviewers also ensure a fair blind peer review
of the submitted manuscripts for evaluation.
2. All the information relative to submitted articles is kept confidential. The
reviewers must not be discussed with others except if authorized by the editor.
3. The reviewers have no conflict of interest with regard to parties such as authors,
funders, editors and etc..
4. Reviewers give helps the editor in making decisions and may also assist the author
in improving the manuscript.
5. The objective judgment evaluation is always done by them. The reviewers express
their views clearly with appropriate supporting arguments.
6. Reviewers ought to identify relevant published study that has not been cited by
the authors. Reviewers also call to the editor’s attention any substantial similarity
or overlap between the manuscript and any other published paper of which they
have personal knowledge.
E. ETHICAL DUTIES and RESPONSIBILITIES of AUTHORS
1. Authors prepare and send their manuscripts in original form.
2. The authors ensure that their citations and quotations in their manuscripts are
accurate and complete.
3. Authors should indicate and explain situations in which they may be involved in
conflicts of interest.
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4. The editors, department editors or the reviewers can request raw data from the
author of the manuscripts. Therefore, the author must keep the raw data of the
article ready for submission.
5. Authors should not submit the same study for publishing any other journals.
Simultaneous submission of the same study to more than one journal is
unacceptable and constitutes unethical behavior.
6. Convenient acknowledgment of the study of others has to be given. Authors ought
to cite publications that have been efficient in determining the study. All of the
sources that used process of the study should be remarked.
7. All sources of financial support should be disclosed. All authors ought to disclose
a meaningful conflict of interest in the process of forming their study.
8. 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.
9. 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.
F. NOTIFYING THE EDITOR ABOUT THE VIOLATION OF ETHICAL PRINCIPLES
Should you encounter any unethical act or content in TUDEAR apart from the ethical
responsibilities listed above, please notify the journal by e-mail at
tudearjournal@gmail.com.
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