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ETİK İLKE VE POLİTİKALAR

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi makale kabul ve
yayımında etik kurallara uymaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayın sürecinde
yazarların, editörlerin ve hakemlerin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”
kapsamına giren eylemlerde bulunmamasını beklemektedir. Derginin benimsemiş olduğu etik
ilke ve kurallar Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate
alınarak hazırlanmıştır.

“Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri
kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada
kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve
kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak
sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve
uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları
akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri
dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif
katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde
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nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum
veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni
olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında
hasta haklarına saygı göstermemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni
olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları
amaç dışı kullanmak,
f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık
rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde
edilen verileri yayımlamak,
h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili
birimlerden yazılı olarak almamak.
i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin
ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı
uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği
ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını
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sağlamamak,
l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya
yanıltıcı beyanda bulunmak”.
“Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller
Madde 5 - (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim
bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi
önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez.”

Yayın Politikası

1. Dergi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır.
2.

Dergiye

gönderilen

makaleler

daha

önce

yayımlanmamış,

yayımlanmak

üzere

gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır.
3. Dergiye gönderilen yazıların ilk değerlendirmesi yayın kurulu tarafından dergi yazım
kurullarına uygunluğu bakımından yapılır. İlk değerlendirmeden geçen çalışmalar Turnitin
programında (akademik kurallara uygun bir biçimde atıf yapılan bire bir alıntılar, kaynakça ve
dipnot dışarıda tutularak) taranır. % 15’den fazla benzerlik tespit edilen çalışmalar hiçbir işlem
yapılmadan, tarama sonuç raporu ile birlikte yazar/yazarlarına geri gönderilir.
4. Şartlara uygun olan çalışmalar 2 hakeme gönderilir; hakemlerden gelen rapor doğrultusunda
yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine veya üçüncü
bir hakeme gönderilmesine karar verilir ve durum yazara/yazarlara en kısa sürede bildirilir.
5. Yazar/yazarlardan istenecek düzeltmelerin en geç 1 ay içinde yapılarak yayın kuruluna
ulaştırılması gerekir.

Açık Erişim ve Ücret Politikası

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi açık erişim politikasını
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izlemektedir. Bu kapsamda, dergide yayınlanan makalelere erişim için ücret talep
edilmemektedir. Makale değerlendirme ve yayınlama işlemleri hususunda ise herhangi bir
ücret alınmamaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Creative Commons Atıf- GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu
lisansa göre dergideki makaleler alıntı vererek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak
değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Etik Kurul Onayı

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayın kurulu yazarlardan
yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaları için “Etik Kurul Onayı” talep etmektedir. Yazarlar
etik kurul onayı gerektirip gerektirmediği hususunu çalışmalarının sonunda belirtmelidirler.
Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda, gerekli bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın
yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin son sayfasında yer verilmelidir.
Etik Kurul izni gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak
katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen
her türlü araştırmalar,
2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla
kullanılması,
3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
6. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve
4

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
BURSA ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

belirtilmesi,
8. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun
belirtilmesi.
Yazarlar katkı beyan oranını, varsa destek ve teşekkür beyanını ve çatışma beyanını
çalışmalarının sonunda belirtmelidirler.

Gizlilik Beyanı

İlgili tarafların Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yer
alan kayıt, makale gönderim ve yayınlama süreçlerine ait kişisel ve iletişim bilgileri ( elektronik
posta ve telefon numaraları gibi) yalnızca derginin belirtilen amaçları doğrultusunda özel
olarak kullanılır; üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmaz ve başka bir amaç için kullanılmaz.
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