ETKİLEŞİM YAYIN POLİTİKASI
ETİK İLKELER VE PAYDAŞ SORUMLULUKLARI
Etik İlkeler
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın
etiğini ‘Committee on Publication Ethics (COPE)’ başta olmak üzere uluslar
arası düzeyde kabul gören akademik kuruluşların belirlediği standartlar
çerçevesinde uygulamayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, makalelerde yer
alan görüş, düşünce ve yorumlardan yazarları sorumlu olup Üsküdar Üniversit
esi sorumlu tutulamaz. Nefret söylemi, ayrımcılık, ötekileştirme ve benzeri etik
dışı ifadeler içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Makalelerin değer
lendirilme, 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 unsur
lar yazara bildirilir. Yayımlanmış olan metinler, kri mülkiyet ve telif hakları
mevzuatı esas alınarak, akademik amaçlar doğrultusunda atıf yapılarak kul
lanılabilir; ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz. Etkileşim’in
uygulamakta olduğu ‘Etik İlkeler’ aynı zamanda dergi paydaşlarının da sorum
luluk alanları çerçevesinde işlerlik göstermektedir.
Etik Kurul İzni Gerektiren Çalışmalar
Etkileşim’in, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli akademik çalışma
lar ve araştırma kuralları doğrultusunda benimsemiş olduğu etik yaklaşım
çerçevesinde, yazarın ilgili kurumdan ‘etik kurul izni’ almasını gerektiren
araştırma türleri şunlardır:
Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri
kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel
yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel
amaçlarla kullanıldığı çalışmalar,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
Ayrıca;
Olgu sunumlarında “aydınlatılmış onam formu” alınması,
Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğra ar vb. görsel malzeme kullanımı için
sahiplerinden izin alınması ve ilgili kısımlarda bu bilgiye yer verilmesi,

Kullanılan kir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine
uyulduğunun beyan edilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda ‘etik kurul izni’ne dair ayrıntılara makale içerisinde yer
verilmesi ve ‘Etik Kurul Onay Raporu’nun makalenin DergiPark üzerinden
kileşim’e gönderilmesi esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Editör
Kurulu, gerek duyulduğu takdirde, yazardan bu konuda ayrıntılı bilgi isteme
hakkına sahiptir. ‘Etik kurul izni’ gerektirdiği halde rapor sunamayan çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Paydaş Sorumlulukları
Yayın Kurulu/Editörler
Etkileşim bünyesinde faaliyet gösteren Yayın Kurulu/Editörler (Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü, Editör, Editör Yardımcıları, Dil Editörleri, Web Editörleri, Se
kreterya,), dergide yayımlanan her tür içerikten sorumlu olup, ilgili maddeler
doğrultusunda aşağıda belirtilen rol ve yükümlülükleri üstlenirler:
Görev tanımları doğrultusunda hukuksal süreçlere ilişkin her tür sorumlu
luğu üstlenmek,
Yazar ve okurun bilgi talebini karşılamak,
r

Etkileşim’in gelişimi için çaba göstermek,
Düşünce ve ifade özgürlüğünü desteklemek,
Nefret söylemi, ayrımcılık ve ötekileştirmenin karşısında durmak,
Etik ilkeler ve kri haklara saygılı olmak,
Tüm süreçleri hesap verebilirlik ölçütlerine uygun olarak şe af bir şekilde
yürütmek.

Hakemler
Alanlarında uzman hakemler nesnellik ve bilimsellik anlayışı doğrultusun
da, akademik ve etik ilkelerden de ödün vermeksizin “kör hakemlik” usulüyle
Etkileşim dergisinin değerlendirme sürecinde yer alırlar. Hakemler, makale
değerlendirme sürecinde aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar:
Değerlendirilmek üzere kendilerine gönderilmiş olup, uzmanlık alanları
dışında kalan çalışmaların dergi yönetimine bildirilmesi,
Yazar isimlerini öğrenme ya da yazarlarla herhangi bir şekilde iletişime
girme çabası içerisinde olmamak,
Editörlerle her tür iletişimin Etkileşim’in resmî elektronik kanalları üzerin
den gerçekleştirilmesi,

Makale değerlendirme sürecinin gizlilik ilkesi doğrultusunda işletilmesi,
Makale değerlendirmede tarafsızlık ve nesnellik ilkesinden ödün veril
memesi,
Herhangi bir çıkar çatışması olasılığında, inceleme reddi talebinde bulunul
ması ve durumun editörlere bildirilmesi,
Değerlendirmenin yalnızca çalışma odaklı gerçekleştirilmesi, kişisel bakış
açısı ve yaklaşım tarzı farklılıklarının değerlendirme sürecine etki etmes
ine izin verilmemesi,
Makale değerlendirme raporunun akademik saygı ve nezaket sınırlarının
dışına çıkılmaksızın, bilimsellik tavır ve anlayışına bağlı kalınarak hazırlan
ması,
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:
r

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

r

Etkileşim’e gönderilen makale, dergi yönetimine bilgi vermeksizin başka
bir mecrada yayımlanamaz. Ancak makalenin yazar tarafından geri çekil
mesi ya da Etkileşim’in değerlendirme sürecinin olumsuz sonuçlanması
halinde yazarın, makalesini başka bir mecrada yayımlama hakkı bulunmak
tadır.

r

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 (
üze
rinden alınan) belgelerin de dergi editörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

r

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 nansal destek

alınması halinde bu durumun ilgili metinde açıkça belirtilmesi gerekmek
tedir.
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 sorumlu
luk sıralaması değiştirme talepleri işleme konulmaz.
Makaleler redaksiyon sürecine tabi tutulduktan sonra basım öncesinde
son onay için yazarlara gönderilir.

ETKİLEŞİM DERGİSİ YAYIM SÜREÇ VE İLKELERİ
Yayım Süreci
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, ulusal
hakemli bilimsel bir dergidir.
Derg Ed törler ve Yayım Kurulu gönder len makaleler n hakem sürec n
başlatmadan önce ‘Et k Kurul Onay Raporu’, ‘Tel f Dev r Sözleşmes ’ ve nt
hal oranını göster r (Turn t n
Thent cate üzer nden alınan) belgelerle
b rl kte met nler ed toryal ön değerlend rmeye alır.
Etk leş m’de “ç ft kör hakeml k” kuralı uygulanmaktadır. Yazar tarafından
gönder len makale ed toryal ön değerlend rmen n ardından lg l alanda
uzman k ulusal/uluslararası hakeme gönder l r.
Hakem raporlarının olumlu gelmes durumunda makale yayım sürec ne alı
nır.
Hakem raporlarından b r n n “yayımlanab l r”, d ğer n n se “yayımlana
maz” b ç m nde gelmes durumunda makale üçüncü hakeme gönder l r.
Her k hakemden de “yayımlanamaz” raporu gelmes durumunda, ed tör,
hakem raporlarını, ‘yayımlanamaz’ kararıyla b rl kte yazara let r.
Hakem raporlarından b r n n veya her k s n n b rden ‘düzeltme kararı’ b ç
m nde gelmes durumunda makale ‘düzeltme’ raporlarıyla b rl kte yazara
let l r. Yazarın, en geç b r ay çer s nde düzeltmeler yaparak makaley der
g ed törlüğüne göndermes sten r.

Yazar, hakem ve Yayın Kurulu’nun gerekçel değerlend rme, eleşt r ve
öner ler n d kkate almakla yükümlüdür. Yapılan değerlend rme, eleşt r
ve öner ler onaylamaması durumunda yazar, bunları derg ed törlüğüne
rapor hal nde letme hakkına sah pt r.
Yazar tarafından düzeltme şlem tamamlanarak derg ed törlüğüne let
len makale, Ed tör ve Yayın Kurulu’nun gerekl görmes hal nde aynı ha
kemlere yen den gönder l r. Bu süreçte lg l düzeltmeler n öner ler doğ
rultusunda yapılıp yapılmadığına l şk n yen b r rapor steneb l r.
Makaleler, hakem değerlend rme süreçler n n tamamlanma tar hler doğ
rultusunda sıralanarak yayın l stes ne alınır.
Makaleler, yazım d ller ne (Türkçe/İng l zce) göre lg l ed törler tarafından
redaks yon sürec ne tab tutulur. Makaleler, basım/yayım önces nde son
kontrol ç n yazarlara gönder l r.
Derg ye gönder len makaleler, yayım kapsamına alınsın ya da alınmasın,
yazarlara ade ed lmez. Ancak yazarlar makaleler n yayım aşamasından
önce, gerekçe göstererek ger çekme hakkına sah pt rler.
Yayımlanan makaleler ç n yazara herhang b r ücret ödenmez ve de yazar
dan ücret talep ed lmez.
Makaleler basılı ve d j tal olmak üzere ücrets z er ş me açıktır.

Etk leş m Derg s Yazı Kategor ler
Makaleler
Araştırma Makales : İlet ş m veya sosyal b l mler alanından b r konunun b
l msel araştırma yöntemler yle elde ed len bulgular doğrultusunda tartışıldığı
or j nal b r araştırma çeren, l teratür çalışması, yöntem açıklaması ve araştırma
bulgu/sonuçlarının aktarıldığı çalışmalardır
Derleme Makale: İlet ş m veya sosyal b l mler alanındak b r konuya l şk n
daha önce yapılmış çalışmaların detaylı b r b ç mde tarandığı, bu çalışmalardan
elde ed len b lg ler n güncel l teratürle b rl kte yazar tarafından bel rlenm ş b r
eksen etrafında tartışıldığı çalışmalardır.
Etk leş m/Yorum
Deneme: Yazarın kend görüşler nden hareketle let ş m veya sosyal b l mler
alanındak b r f kr tartıştığı, b r konunun önem n gerekçeler yle vurguladığı
çalışmalardır.
K tap İncelemes : B r k tabın konu, çer k, önem bakımından ncelend ğ ve

değerlend r ld ğ çalışmalardır. Bu türde yazar(lar) k taba l şk n özet b lg ler n
aktarımının ardından k tabın konusu ve çer ğ ne l şk n değerlend rmelerde
bulunarak k tabın amacı, çer ğ n kapsayıcılığı, alana katkısı, eks k noktaları hu
suslarında eleşt r ler yapar(lar).
Söyleş : İlet ş m veya sosyal b l mler alanında uzman k ş /k ş lerle güncel b r
konuya l şk n bakış açılarını sunmak, tartışmaları aktarmak, bu tartışmalardak
eks kl kler bel rlemek ve öner ler sunmak amacıyla yapılan çalışmalardır.
Çev r : Or j nal metn n yazarı le basım yer nden z n alınarak ve metne b reb r
bağlı kalınarak hazırlanan let ş m veya sosyal b l mler alanındak Türkçe-İng
l zce, İng l zce-Türkçe çalışmaları kapsamaktadır.
Tel f Hakları
Açık er ş m anlayışını ben mseyen Etk leş m derg s nde “daha önce h çb r yer
de yayımlanmamış, yayıma kabul ed lmem ş ve/veya değerlend r lmek üzere
başka b r derg ye gönder lmem ş” çalışmalar değerlend rmeye alınır. Makale
n n Derg Park üzer nden let lmes sürec nde yazarlar lg l s stemde yer alan
‘Tel f Dev r Sözleşmes ’ formunu mzalı olarak yükler ve çalışmanın yayın hakla
rını Etk leş m’e devreder. Söz konusu form aşağıdak b lg ler çer r:
“Üsküdar Ün vers tes İlet ş m Fakültes Derg s Etk leş m’e, yayım
lanmak üzere gönderd ğ m/gönderd ğ m z …. başlıklı çalışmanın baş
ka b r mecra/yerde yayımlanmadığını ve yayım sürec nde bulunma
dığını, çalışmanın hakem raporları sonucunda yayıma kabulü hal nde
bütün yayın haklarını Etk leş m’e devrett ğ m beyan eder m/eder z.”
Etk leş m’de yayımlanmış olan tüm met nler, f kr mülk yet ve tel f hakları mev
zuatı esas alınarak, akadem k amaçlar doğrultusunda, atıf yapılarak kullanıla
b l r; t car amaçlarla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz. Yazarlara a t çer k
ler n n tamamı Creat ve Commons Alıntı-Gayr T car -Türet lemez 4.0 Uluslararası
(CC BY-NC-ND 4.0) le l sanslanmaktadır.
Creat ve Commons’ın şaret ett ğ çerçeve Etk leş m tarafından da ben msen
mekted r:

Paylaş: Eser her ortam veya formatta kopyalayab l r ve yen den dağıtab l r
s n z. L sans şartlarını yer ne get rd ğ n z sürece, l sans sah b bu özgürlükler
(bel rt len hakları) ptal edemez.
Atıf: Uygun referans vermel , l sansa bağlantı sağlamalı ve değ ş kl k yapıldıy
sa b lg vermel s n z. Bunları uygun b r şek lde yer ne get reb l rs n z fakat bu,

l sans sah b n n s z ve kullanım şekl n z onayladığını göstermez.
Gayr T car : Bu materyal t car amaçlarla kullanamazsınız.
Türet lmez: Eğer materyal karıştırdınız, aktardınız ya da materyal n üzer ne
nşa ett ysen z, değ şt r lm ş materyal dağıtamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur: L sansın sağladığı z nler n kullanımını kanunen kısıtla
yacak yasal koşullar ya da teknoloj k önlemler uygulayamazsınız.

ETKİLEŞİM PUBLICATION POLICY
ETHICAL PRINCIPLES AND STAKEHOLDER RESPONSIBILITIES
Ethical Principles
Etkileşim (
), the Academic Journal of Üsküdar University, Fac
ulty of Communication (henceforth, “the journal”), undertakes to carry out
publication ethics within the framework of the standards set by internation
ally 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. Scientif
ic 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. 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 with
in the framework of the responsibilities of journal stakeholders.
Ethics Committee Permission
Within the framework of the ethical approach adopted by Etkileşim’s
nationally and internationally valid academic studies and research rules, the
types of research that require the author to obtain ‘ethics committee permis
sion’ from the relevant institution are as follows:
Survey, focus group, observation, experiment, interview techniques and
all kinds of research conducted with qualitative or quantitative approach
es that require data collection from participants using questionnaire,
Studies in which humans and animals (including material / data) are used
for experimental or other scienti c purposes,
Clinical research on humans,
Experimental research on animals,
Retrospective studies in accordance with the Law on Protection of Per
sonal Data (“PPDL”).
Also;
To obtain “informed consent form” for case reports,

To obtain permission from the owners for the use of scales, question
naires, photographs and similar visual materials belonging to others and
including this information in the relevant sections,
It must be declared that intellectual and artistic works used comply with
the copyright regulations.
In this regard, details of the “Ethics Committee Approval” should be in
cluded in the article and the “Ethics Committee Approval Report” should be
uploaded to the system while the article is sent to Etkileşim via DergiPark.
If required, the editorial board has the right to request detailed information
from the author on this subject. Studies that require “Ethics Committee Ap
proval” but do not present the report will not be evaluated.
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 be respectful to ethical principles and intellectual rights,
To carry out all processes transparently in accordance with accountability
criteria.
Reviewers
Referees who are experts in their elds employ blind reviewing without
compromising 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 eld of exper
Keeping author names con dential or not trying to communicate with the
author,

Conducting all kinds of communication with the editors through the o
cial digital channels of Etkileşim
Carrying out the article evaluation process in line with the principle of
con dentiality,
Not compromising the principle of objectivity in evaluation,
In the event of any con ict of interest, requesting a rejection of the re
view and reporting it to the editors,
Bearing in mind that the assessment is only focused on work, and personal
perspective and approach style di erences are not allowed to a ect the
evaluation process,
Preparing the evaluation report by adhering to the scienti c 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 ac
cordance with ethical principles and publication principles. In this context, au
thors 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 an
other 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 plagia
rism rate (received via
or
) 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 bene ting from
other studies, and all of the cited works should be listed in the bibliogra
phy.
Those who do not contribute to the article should not be included in the
author section.

If any nancial support is received during the preparation / publication of
the article, this should be clearly stated in the relevant text.
If information, raw data or annotation is requested regarding the article
during the evaluation processes, the data should be forwarded to the rel
evant 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 evalu
ation 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.
After the articles are edited, they are sent to the authors for nal approv
al before printing.
ETKİLEŞİM JOURNAL PUBLICATION PROCESS AND PRINCIPLES
Publication Process
Üsküdar University Faculty of Communication Academic Journal Etkileşim
is a national refereed scienti c journal.
1. Before the review process, Editors and Editorial Board pre-evaluate the
manuscripts together with the “Ethics Committee Approval Report”, the
“Copyright Transfer Agreement” and the documents (obtained through
or
).
2. The journal employs double-blind refereeing system. The article sent by
the author is sent to two national / international referees, who are ex
perts in the relevant eld, after the editorial pre-evaluation.
3. After the evaluation and the referee report, the article is ready to be pub
lished.
4. In case of two di erent referee reports, the article is sent to the third
referee.
5. In case of “unpublished” report from both referees, the editor submits the
referee reports to the author together with the “not published” decision.
6. 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.
7. 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.
8.

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.

9.

The articles are listed in the publication list in line with the completion
dates of the referee evaluation processes.

10. Articles are subject to the editing process by the relevant editors accord
ing to their language (Turkish / English). Articles are sent to the authors
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