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ETÜSBED’e gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış
veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş, akademik standartlara uygun ve
orijinal olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazı daha önce bilimsel bir
toplantıda sunulmuş bir bildiri ise bu durum, makalede belirtilmeli ve dergi
editörlüğü haberdar edilmelidir. Ayrıca dergide derleme, çeviri ve kitap
tanıtımlarına da yer verilebilir.
Derginin dili Türkçedir. İngilizce ve Almanca kaleme alınmış çalışmalar da
yayımlanabilir.
Dergi, Bahar ve Güz (Nisan ve Ekim) döneminde olmak üzere yılda iki kez
yayımlanır. Gerekli hallerde Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayı olarak da
yayınlanabilir. Bir yazarın bir sayıda birden fazla yazısı yayımlanamaz.
Dergiye gönderilen yazılar, önce dergi yayın ilkelerine uygunluk açısından,
konu, sunuş tarzı ve teknik bakımdan Yayın Kurulu’nca incelenir.
Yayımlanmaya uygun bulunanlar, bilimsel açıdan incelenmeleri için alanında
eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hakem
raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ise yazı,
üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması hâlinde
yayımlanır. Hakemler raporlarında bazı hususların düzeltilmesini istemişlerse
düzeltmelerin yapılması için makaleler yazara geri gönderilir. Hakemlere yazar
adı, yazarlara hakem adı açıklanmaz ve hakem raporları 5 yıl süreyle saklanır.
Dergideki tüm süreçler COPE (Committee on Publication Ethics)’un Sosyal
Bilimler için önerdiği etik ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. İlgili etik
ilkelere https://doi.org/10.24318/cope.2019.4.1 bağlantısından ulaşılabilir.
Dergiye gönderilen tüm makaleler, hakem süreci bitiminde tarafından kontrol
edilmekte çalışmada benzerlik olup olmadığı ve alıntıların ilmî usullere uygun
yapılıp yapılmadığı belirlenmektedir. Benzerlik oranın %25’in (öz, abstract ve
kaynakça hariç) üzerinde olması halinde makale süreçten çıkarılır. Bunun
dışında dergide yayımlanmış herhangi bir makalede etik ihlal
yapıldığı kanıtları ile tespit edilir veya bildirilirse söz konusu makale
yayımlanmış bile olsa dergiden çıkarılır.
Yazıların bilim ve dil sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir. Yazılarda ifade
edilen görüş ve düşünceler yazarlarını bağlar, dergimizin ve kurumumuzun
görüşlerini yansıtmaz. Yazarların Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzuna
uyulması tavsiye edilir. Fakat yine de yazılardaki imlâdan yazarlar
sorumludur.
Makalelerde ulusal ve uluslararası geçerli olan araştırma ve yayın etiğine
uyulmalıdır.
Sisteme yüklenen makalelerin alttaki yazım ve referans kurallarına uygun
olmaması halinde editör, yayım kurulunun onayına sunmadan makaleyi
reddecektir.
Makale sistemine yüklenen belgede kesinlikle yazar ismine/isimlerine,
yazarları tanıtacak bilgilere yer verilmemelidir.

