Etik Kurallar
Yazarlar için Etik Kurallar
Gönderilen makalenin akademik alanlara katkı sunacak nitelikte olması yazarın sorumluluğundadır.
Çalışmaların özgün olması ve araştırmaya dayalı olması gerekmektedir. Her ne kadar intihal
taraması dergi tarafından yapılacaksa da akademik onursuzluk olan intihalin sonuçları tamamen
yazara yönelecektir. Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir
dergiye gönderilmiş olmamalıdır. Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı
sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi
veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması
yapılması bilim etiğine aykırıdır. Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım
ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt
etmiş sayılmaktadır. Atıflar ve kaynakça gösterimi eksiksiz olmalıdır. Yazarlar, Yükseköğretim
Kurulu’nca da belirtilen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni dikkate almalıdır.

Hakemler için Etik Kurallar
Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının
bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları, kör
hakemlik gizliliğine riayet edebilecekleri ve makaleye dair detayları her şekilde gizli tutabilecekleri
makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler. Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen
makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Hakemler, yalnızca
makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir.
Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi
etkilememelidir. Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham
edici ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve
muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı
eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde gösterilmelidir. Hakemler, kendilerine tanınan süre
içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa, makul bir süre
içerisinde dergiye bildirmelidirler.

Editörler için Etik Kurallar
Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme
sürecine kabul etmelidir. Editörler, kabul veya ret edilen makaleler ile herhangi bir çıkar
çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır. Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm
sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli
tutulması editörlerin sorumluluğudur. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal taraması
ve böylece akademik onursuzluğun önüne geçilmesi için editörler gerekli çabayı göstermelidir.
Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin
vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir. Editörler dergiye makale kabul
ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelemelidir.
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Akademik İncelemeler Dergisi
Yayın İlkeleri

Akademik İncelemeler Dergisi (AID), sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında yapılan
çalışmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir.
Akademik İncelemeler Dergisi, yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayımlanan çift taraflı kör hakemlik
uygulayan bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak
hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki
çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.
Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, benzerlik kontrol yazılımı olan
iThenticate/Turnitin ile kontrol edilmektedir. Benzerlik oranı % 30'tan yüksek tespit edilen yazılar
hakem sürecine dâhil edilmeden reddedilir. %20 - %30 arası benzerlik oranları ise tekrar gözden
geçirip, %20 benzerlik oranının altına düşürülmesi talep edilir. Tek bir kaynaktan %3 'ten fazla
benzerlik oranı bulunmamalıdır.
Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş
olmamalıdır.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede
yer verilmesi” gerekmektedir. 01.01.2020 tarihinden itibaren gönderilen yazılarda aşağıda belirtilen
durumlar için etik kurul izni alınmalı ve makaleye eklenmelidir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak
katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü
araştırmalar
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve
belirtilmesi,
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen
yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra yayın kurulu
tarafından belirlenen konunun uzmanı hakemlere gönderilir. İki olumlu hakem raporu ile yazının
yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayıda yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin
olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem
raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu
tarafından verilir.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir”
görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri
farklı bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol
edilerek yazı yeniden değerlendirilir.
Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar
verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir
Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla bir çalışma yayımlanabilir.
Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.
Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.
Yayımlanacak makalelerde ve kurullarda kurum, üye ve yazar çeşitliliğine özen gösterilecektir.
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Akademik İncelemeler Dergisi
Yazım Kuralları

1. Makalelerde atıf sistemi olarak İSNAD (Metin İçi) atıf sistemi kullanılmalıdır.
2. Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir.
3. Araştırma makaleleri ve bilimsel kitap değerlendirmeleri Türkçe veya İngilizce olarak
yayımlanmaktadır.
4. Makalelerin başlarında giriş bölümü, sonlarında sonuç bölümü bulunmalıdır.
5. Makaleler, tüm tablolar, şekiller, referanslar (kaynakça) ve ekler dâhil 20 sayfayı ve 10 bin
kelimeyi aşmamalıdır.
6. Makaleler, A4 kâğıdı boyutunda, MS Word programında Cambria yazı tipi kullanılarak
hazırlanmalıdır.
7. Ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto bold olarak düzenlenmelidir.
8. Metin kısmı 12 punto 6nk paragraf ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
9. Makalelerin başında Türkçe ve İngilizce özetler (Abstract) bulunmalıdır.
10. Makalenin, İngilizce başlığı, İngilizce özet metni üzerine mutlaka yazılmalıdır.
11. Özetler 150-250 kelime aralığında olmalı, makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve kısa
sonuçlarını içermelidir.
12. Özetler 10 punto 0 nk paragraf ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
13. Özetlerin altına en az 3 en fazla 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime (Keywords) yazılmalıdır.
14. Giriş bölümü özetin genişletilmiş hali olarak çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve
araştırma desenini içermelidir.

Not
Not: Dergiye makale göndermek için DergiPark sistemi kullanılmaktadır. Akademik İncelemeler
Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Bu dergide
yayımlanan makalelerin bilim ve dil yönünden sorumluluğu yazarlarına aittir; fikirlerden editörler
sorumlu tutulamazlar. Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Akademik İncelemeler
Dergisi’ne aittir. Makaleler, önceden izin alınmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde
basılamaz ve çoğaltılamaz. Ancak bilimsel amaçlar doğrultusunda, kaynak göstermek kaydıyla
özetleme ve alıntı yapılabilir.
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Makale Yayın Süreci

1. Ön İnceleme ve İntihal Taraması: Makale; dergi yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve
İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluk açısından editör tarafından incelenir ve iThenticate/Turnitin
programı kullanılarak intihal taramasından geçirilir.
2. Alan Editörü İncelemesi: Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili alan
editörü tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 15
gün içinde tamamlanır.
3. Hakem Süreci: Alan editörünün incelemesinden geçen çalışma, konu ile ilgili doktora tezi, kitap
veya makalesi bulunan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem süreci, çift taraflı kör
hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Hakemin incelediği çalışma hakkındaki
görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da online hakem formu üzerinde en az 150
kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması
halinde itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile
yayımlanabilir.
4. Tashih Aşaması: Hakemlerin inceledikleri metinde tashih yapılmasını istemeleri halinde, ilgili
raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını tashih etmesi istenir. Tashihin en fazla 10 gün içinde
tamamlanması talep edilir. Yazar, yaptığı tashihleri kırmızı renk ile belirterek sunar.
5. Hakem Kontrolü: Tashih isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri
yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır.
6. Türkçe Dil Kontrolü: Hakem sürecinden geçen çalışmalar, Türkçe Dil Editörü tarafından incelenir
ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
7. İngilizce Dil Kontrolü: Türkçe dil kontrolünden geçen çalışmalar, İngilizce Dil Editörü tarafından
incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
8. Yayın Kurulu İncelemesi: Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın
Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul,
oy çokluğu ile karar verir.
9. Dizgi ve Mizanpaj Aşaması: Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların
dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.
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Ethical Principles
Ethical Principles for Authors
It is the responsibility of the author to contribute to academic field. The articles must be original
and based on academic research. Although the plagiarism scan will be conducted by AID, authors
will be responsible for academic consequences of plagiarism. Papers should not be sent to different
journals at the same time and must be previously unpublished. It should be made sure that other
individuals shown as co-authors, have contributed to the research. It is contrary to the scientific
ethics to add some, who are not academic contributors to the article, as co-authors or to put in
order co-authors with non-academic criteria such as title, age, and gender regardless of the order
of contribution. It is assumed that authors who submit articles to the journal read and accept the
publishing and writing principles of the journal and the writers are deemed to have committed
themselves to these principles. Citations and bibliography should be complete and organized.
Authors should take into account the Scientific Research and Publication Ethics Directive specified
by the Higher Education Council.

Ethical Principles for Referees
Reviewers should act with the awareness that they are the most basic determinant of the academic
quality of the article to be published in the journal and should evaluate it with a view increasing the
academic quality. Reviewers should only accept the articles that they have the expertise necessary to
make an appropriate appraisal. Also, they should only accept the articles that they can adhere to the
double-blind peer-review secrecy and they should keep the details of the article in every way
confidential. Any information about the article examined in the review process should not be shared
with anyone in any way. Reviewers should only evaluate the correctness of the content of the
articles and the appropriateness of the academical criterias. The opinion put forth in the article by
authors may differ from those of the referees. The differences should not affect the evaluation.
Reviews should be objective and moderate. Defamatory, derogatory and accusatory statements must
be avoided. Reviewers should avoid superficial and ambiguous expressions in evaluation reports.
For the evaluations that resulted negative, the missing points and imperfections of the article must
be shown clearly and concretely. Reviewers must evaluate the articles within the timeframe granted
to them. If they will not evaluate the article, they must notify the journal within a reasonable time.

Ethical Principles for Editorial Board
Editors should accept the articles that may contribute to the relevant areas expressed in the scope
of the Journal to the evaluation process. Editors should not be in any conflict of interest with the
accepted or rejected articles nor take advantage from them. Editors have all the responsibility and
authority to accept or reject a submission. It is the responsibility of editors to keep the names of
referees and authors confidential. Editors should take the necessary effort to ensure that the
articles submitted for publication will be scanned to prevent plagiarism that is an academic
dishonesty. It is the responsibility of editors to complete the review, refereeing, editing and
publishing processes of the submitted articles in a timely and healthy manner. Editors should give
priority to academic concerns and criterias when accepting the article to the journal.
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Journal Academic Inquiries
Editorial Principles

The Journal of Academic Investigations (AID) is a peerreviewed academic journal that publishes studies
on social, human and administrative sciences.
The Journal of Academic Investigations is a double-blind peer reviewed journal which is published
twice a year (April and October).
The publication language of the journal is Turkish and English.
The articles to be published in the journal should be original and academic studies prepared primarily
by using appropriate research methods related to their fields. In addition, translations, book reviews,
critiques and evaluations that contribute to the academic field are also acceptable.
The articles submitted for publication in our journal are controlled by a plagiarism software called
iThenticate/Turnitin. Articles with a similarity rate higher than 30% are rejected without being
processed into evaluation. Similarity rates between %20 and %30 are required to be reviewed by the
author and should be reduced below 20%. There should not be more than 3% similarity rate from a
single source.
The articles submitted to the journal should not be published before or sent for publication anywhere
else at the same time.
In studies requiring ethics committee approval, it is assumed that the permissions are obtained, and
“information about the permits should be included in the manuscript”. Ethics committee approval
must be obtained for the following cases in the manuscripts which sent as of 01.01.2020 and added to
the manuscript.
Researches requiring Ethics Committee approval are as follows:
• Any research carried out with qualitative or quantitative approaches that require data collection from
participants using questionnaire, interview, focus group study, direct observation, and experiment and
interview techniques alike.
Use of humans and animals (including material / data) for experimental or other scientific
purposes,
Clinical researches on humans,
Researches on animals,
Retrospective studies related to The Law on The Protection of Personal Data,
Besides;
In the case reports, it must be stated that “Informed consent form” was taken,
Approvals from the owners for the use of scales, surveys and photographs that belong to others
must be expressed and obtained.
It must be noted that copyright regulations are observed for the intellectual and artistic works.
The submitted articles are first examined in terms of formal requirements. The article which do not
comply with the publication and writing principles would be returned to the author in order to make
the necessary corrections without subject to the content review.
The articles submitted to the journal for publication are sent to the related reviewers by the editorial
board after the preliminary examination. With the report of two positive reviews, it is decided to
publish the article and publishable issue of the journal is notified to the author. In case of two reviews
give negative result, the article is not published. When positive and negative reviews are available for
the same article, the decision on the article is given by the Editorial Board, with the consideration of
the content of the reviews.
If the articles that are decided to be published after revisions by the reviews, the article returned to the
author for the necessary corrections. The author makes corrections in a different colour. After the
revisions, the reviewer's warnings are taken into account and checked again.
It is decided within three months that the articles sent to the journal will be published and the author
is informed.
A maximum of two studies of the same author (copyright and translation) can be published in an issue.
No copyright fee is paid to the author for the published articles.
The academic and legal responsibility of the published work belongs to the author or authors.
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Journal Academic Inquiries
Submission Requirements

1. The ISNAD (In-Text) citation system should be used as the citation system in the articles.
2. Articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through
DergiPark.
3. Research articles and reviews of scientific books are published in Turkish or English.
4. Articles should have an introduction at the beginning and a conclusion at the end.
5. Articles should not exceed 20 pages and 10 thousand words, including all tables, figures,
references (bibliography) and appendices.
6. Articles should be prepared in A4 paper size, using Cambria font in MS Word program.
7. Main headings and sub-headings should be arranged in 12 point bold.
8. The text should be written in 12 pt. 6 nk paragraphs and single line spacing.
9. At the beginning of the articles, there should be Turkish and English abstracts.
10. The English title of the article must be written on the English abstract text.
11. Abstracts should be between 150-250 words and include the purpose, scope, method and short
results of the article.
12. Abstracts should be written in 10 font size, 0 pt paragraphs and single line spacing.
13. At least 3 and at most 5 Turkish and English keywords (Keywords) should be written under the
abstracts.
14. The introduction part should include the purpose, scope, method and research design of the
study as an expanded version of the abstract.

Note
DergiPark system is used to submit articles. Journal of Academic Inquiries is a peer-reviewed and
refereed journal publishing articles three times a year in various disciplines of social sciences. The
journal, however, is published with a specific topic for its each issue. Opinions expressed in the
Journal belong solely to the authors. Editors are not responsible for ideas. All that is published in
this Journal is copyrighted and all rights reserved. Neither as a whole nor in part may the articles
published in this Journal be reproduced or distributed in any way or through any digital storage and
retrieval system without permission. We allow, however, brief quotations and abstracts for scholarly
purposes.
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The Review Process for Article

1.

Preliminary Examination and Plagiarism Screening: The study is reviewed by the editor for

compliance with the journal publication principles, academic writing rules, and the ISNAD Citation
Style and it is scanned about plagiarism by using iThenticate/Turnitin program. This review is
completed in a maximum of 15 days.
2.

Section Editor Review: The study which was carried out Preliminary Examination and

Plagiarism Screening is examined by the related section editor in terms of problematic and
academic language-style. This review is completed in a maximum of 15 days.
3.

Referee Process: The study, which is subjected to review by the section editor, is submitted to

the evaluation of at least two referees who has doctoral thesis, book or article. The arbitration
process is carried out confidentially within the framework of double-sided blind arbitration. The
referee is required to present his / her opinion about the reviewed study either on the text or to
justify it with an explanation of at least 150 words on the online referee form. The author is given the
right to defend his / her objections and opinions if he/she does not agree with the opinion of the
referee. The studies can be published at least two positive decisions.
4.

Correction Phase: In the case of referees requesting proofreading in the text that they are

examining, relevant reports are sent to the author and they are asked to correct them. The
correction is requested to be completed within 10 days. The author presents his corrections by
specifying a red color to the section editor.
5.

Referee Control: The referee who requests correction checks whether the author has made any

corrections requested from him in the text. The inspection process is completed within a maximum
of 7 days.
6.

Turkish Language Control: The works which are passed through the referees are examined by

Language Editor and if necessary the author is asked for correction. The inspection process is
completed within a maximum of 15 days.
7.

English Language Control: The works which are passed through the Turkish Language Control

are examined by English Language Editor and if necessary the author is asked for correction. The
inspection process is completed within a maximum of 15 days.
8. Editorial Board Review: The works which are passed through technical, academic, and linguistic
examination, final broadcast status is decided with review of Editorial Board. In case of objection
from the members, the Board shall decide by majority vote.
Typesetting and Layout: The works which decided to be published by the Editorial Board, are made
ready for publication by making the typesetting and layout of the works.
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