YAYIN ETİĞİ VE KÖTÜYE KULLANIM BEYANI
GENEL İLKELER
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın süreci bilginin bilimsel yöntemle
yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır; akademik ilkelere bağlı
kalarak, belirlenmiş akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış
uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder. Etik standartları sağlamak için gönderilen bilimsel
yazılarda COPE (Committee on Publication Ethics)’un belirlediği uluslararası standartlar dikkate
alınmaktadır. ÜSBİD hakem değerlendirmeleri «Çift Kör Hakemlik» kuralına uygun olarak
gerçekleştirilir.
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişimli bir dergidir ve makale gönderme/
değerlendirme süreçleri ücretsizdir.
Makalenin Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanması maksadıyla DergiPark
üzerinden yazar(lar) tarafından yüklenmesi, başvuru sürecini başlatır.
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları
yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Telif Hakkı Devri Formu tüm yazarlarca imzalanarak makale ile beraber Üsküdar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi’nin ilgili DergiPark sayfasına yüklenmelidir.
A. HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ
DergiPark üzerinden gönderilen makaleler, Sekreterlik aşamasında öncelikli olarak biçim, kapsam
ve intihal değerlendirmesine alınır. Bu aşamada, Sekreter, Yazım ve Dil Editörlerinin önerileri
dâhilinde yazardan düzenlemeler istenebilir. Biçim, kapsam ve özgünlük açısından uygun bulunan
makaleler, Editörlük aşamasına aktarılır. Editörlük aşamasında, editör kurulu değerlendirmesinden
sonra makale konunun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderilir. Hakem değerlendirme süreci,
DergiPark sistemi üzerinden “Çift Kör Hakemlik” kuralına uygun olarak gerçekleştirilir.
Hakemler, makale için “Kabul”, “Minör Revizyon”, “Majör Revizyon” ve “Ret” kararı verebilirler.
Hakem değerlendirme formları DergiPark üzerinden yazara iletilir. Yazar(lar), hakem ve editörlerin
eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Düzeltmelerle ilgili
katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar(lar), bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme
hakkına sahiptir.
Gönderilen yazılar iki alan uzmanının “yayımlanabilir” onayından sonra, Editörler/Editör
yardımcılarının son kararı ile yayımlanır.
Hakem ve Editör Kurulu değerlendirmelerine istinaden, makale sürecin herhangi bir aşamasında
reddedilebilir.
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B. MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmak maksadıyla gönderilen makaleler için
ilk 30 günlük sürede ilk editör değerlendirmesi gerçekleştirilir. Editör incelemesi sonrasında gerekli
olması halinde yazara gerekli düzenlemeleri yapması için 15 günlük süre verilir. Editör okumasından
başarıyla geçen makalelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır. Hakem değerlendirme sürecinde
her hakeme davet kabulü için 7 gün, değerlendirme için 30 gün süre verilir. Herhangi bir hakemin bir
gerekçeyle ilave süre talep etmesi dikkate alınır. Hakem değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan
makaleler için hakemler tarafından talep edilen düzenlemeler için yazara en fazla 30 günlük süre
verilir. Çalışmayı tekrar görmek isteyen hakeme makale gönderilir ve bu maksatla hakeme 30 gün
süre daha verilir. Hakemlerin son incelemesinden sonra çalışmanın son hali 15 gün içerisinde
editör okumasından geçirilir. Süreç içerisinde yazar veya hakemlerden gelen ek süre talepleri de
dikkate alınır.
C. YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta
yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın
Kurulu (Bundan sonra, “Yayın Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.
Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının
belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
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.
Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu
eserleri yayın öncesinde iThenticate intihal önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat
altına alır.
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.
D. EDİTÖRLER / EDİTÖR YARDIMCILARININ SORUMLULUKLARI
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörleri/Editör Yardımcıları, makale ve dergi yayım
sürecinde fikrî mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla ve intihalle ilgili önlemleri
almaktan sorumludur.
Editörler/Editör yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin
özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile
derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundururlar.
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Editörler/Editör yardımcıları, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygularlar,
hakemlerin ve yazarların kimlik bilgilerini değerlendirme sürecinde birbirlerinden gizli tutarlar ve
her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar. Makalelerdeki hata, tutarsızlık
ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini gerçekleştirirler. Ayrıca basılmış makaleler hakkında
gelen düzeltme ya da tartışmaları değerlendirirler.
Editörler/Editör Yardımcıları, derginin yayın esasları ve etik ilkeleri kapsamında kişisel verilerin
korunmasını sağlarlar.
Editörler/Editör yardımcıları, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler,
makaledeki çalışmaya konu olan katılımcıların açık onayının belgelendirilmesini önemserler,
deneysel araştırmalarda veya anket içeren çalışmalarda etik kurul onayı olmadığında makaleyi
reddederler.
E. HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Teslim edilen makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına Yayın Kurulu tarafından karar
verilmesinde hakem görüşleri önceliklidir.
Hakemler, iki yönlü kör hakem usulüne riayet ederek çalışmayı adil ve tarafsız olarak
değerlendirmelidirler.
Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir, hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel
menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler; raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri
başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.
Hakem değerlendirmeleri objektif ve yapıcı olmalıdır. Yazının akademik yeterliliği esas alınmalıdır.
Yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler uygun görülmez. Hakemler, yaptıkları değerlendirmeleri
destekleyecek açıklamaları ve argümanları, dergi editörlüğünce sunulan hakem değerlendirme
raporlarında sunmalıdırlar. Editörler/Editör Yardımcıları, taraflı ve şahsileştirilmiş değerlendirmeleri
ve gerekçelendirilmemiş onay ve retleri değerlendirmeye almazlar ve bu durumdaki makaleler için
yeniden hakem belirlerler.
Hakemler, kişisel veya kurumsal çıkar çatışmalarıyla sonuçlanabilecek makaleleri değerlendirmeyi
kabul etmemelidirler.
Hakemler, tespit etmeleri halinde, dergi editörlüğünü fiilî ya da olası herhangi bir intihal, çoklu
yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından haberdar etmelidirler.
Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdırlar. Bu ilke gereğince, inceledikleri
makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmelidirler. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal
görüş ve ticari kaygılar, değerlendirmenin akademik tarafsızlığını bozmamalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler. Makalenin
akademik niteliğini artırmak maksadıyla, hakemlerin düzeltme önerileri yazarlara iletilir ve
hakemlerin talep etmeleri halinde, yazar tarafından yapılan düzeltmeler hakeme iletilir.
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F. YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne sunulan metinler/çalışmalar intihal içermemeli ve
özgün olmalıdır. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
İntihalin her çeşidi, yazarın kendi yayınlarından yaptığı usulsüz aktarımlar dâhil, çok ciddi bir etik
sorundur. İntihal içerdiği tespit edilen makalelerin değerlendirme süreci durdurulur. Yayımlandıktan
sonra intihal tespit edildiği takdirde, Editörler ve Editör yardımcıları uygun önlemler alırlar.
DergiPark başvurusu yapılan makalelerin tüm yazarlarının DergiPark hesabı olması ve makale
gönderimi sırasında bütün yazarların başvuruya dâhil edilmeleri gerekmektedir. Bu kurala uymayan
başvurular incelemeye alınmayacaktır.
Dergimizin yayın politikası ve kuralları gereği aynı yazara/yazarlara ait farklı makaleler aynı sayıda
veya ardışık iki sayıda basılamaz.
Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri
çekme hakkına sahiptir.
Yazarlar cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, sınıf, yaş, görüş, zümre ve cinsel yönelim gibi aidiyet ve
kimlikler üzerinden ayrımcı bir dil kullanmamalıdırlar.
Çalışmalar/makaleler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
Yazarlar, başvuru sürecinde DergiPark ve sosyalbilimlerdergisi.com üzerinden de erişilebilen Telif
Hakkı Formu’nu doldurmak zorundadır.
Yazarlar, çalışmalarında payları olan tüm şahısları belirtme yükümlülüğü taşırlar. Çalışmalarında
önemli derecede payları olan şahısları ortak yazar olarak belirtmelidirler. Bir çalışma, yazarlarının
tümünün rızası olmadan yayımlanamaz.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adları, yazar olarak yazılmamalıdır. Yayımlanmak üzere
başvurusu yapılan bir makale için yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme işlemleri
önerilmemelidir.
Yazarlar, çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada yayımlanmışsa bunu
belirtmelidirler. Çalışma, yayımlanmamış bile olsa bir tezden veya yayımlanmamış bilimsel toplantı
sunumundan derlendiyse, bunun ilk sayfada dipnot olarak belirtilmesi gerekir.
Yazarlar, mevcut telif hakları yasası esaslarına uygun hareket etmekte sorumludurlar.
Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da veri istenmesi durumunda
talep edilen bilgileri dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
Yazarlar, hakemlerin ve Editörler/Editör yardımcılarının düzeltme önerilerini yerine getirmekten
sorumludur. Hakemlerin ya da Editörler/Editör yardımcılarının önerilerine katılmaması halinde,
yazar, gerekçesi ile birlikte bu durumu dergi editörlüğüne bildirmek hakkına sahiptir.
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Yazarlar, hakem değerlendirme önerileri üzerine yaptıkları düzeltme ve değişiklikleri, ayrıca
hazırladıkları bir raporu dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
Bütün yazarlar, araştırma yazılarında, o yazının sonuçlarını veya yorumunu etkileyebileceği
düşünülen herhangi bir mali ve diğer tarzda çıkar çatışmalarını açık etmelidirler. Çalışma için
alınan bütün mali destek kaynakları açıkça belirtilmelidir.
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.
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.
G. MAKALENİN GERİ ÇEKİLMESİ
Geri çekme, literatürü düzeltme ve bulgularına ve sonuçlarına güvenilemeyecek kadar ciddi derecede
kusurlu veya hatalı içerik veya veriler içeren yayınlar konusunda okuyucuyu uyarma amacı taşıyan
bir mekanizmadır.
Güvenilir olmayan içerik veya veriler, dürüst hatalardan ve iyi niyetli yanlışlıklardan veya araştırma
hilelerinden kaynaklanabilir.
“Geri çekmenin temel amacı, yazarları cezalandırmaktan ziyade literatürün düzeltilmesi ve
bütünlüğünün sağlanmasıdır.” (COPE, 2019)
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, literatür bütünlüğüne katkıda bulunmaya ve
okuyucularına özgün çalışmalar sunmaya önem vermektedir.
Editör(ler), aşağıdaki durumlarda bir yayının geri çekilmesi konusunu değerlendirir:
•
•
•
•
•
•

İntihal
Telif hakkı ihlalleri ve ciddi yasal sorunlar (ör. gizlilikle ilgili sorunlar)
Etik olmayan araştırmaları bildirmesi durumu
Uygun kullanım izni olmadan veri içeren durumlar
Veri manipülasyonu, büyük hata ve veri üretimi sonucunda güvenilmez bulgulara ilişkin
açık kanıtların olması durumu
Yazar(lar)ın çıkar çatışmasını belirtmemesi durumları

H. LİSANS BİLGİSİ
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmış olan tüm metinler, fikri mülkiyet
ve telif hakları mevzuatı esas alınarak, ticari olmayan amaçlar doğrultusunda, atıf yapılarak
kullanılabilir; ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz ve türetilemez. Yazarlara ait
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içeriklerinin tamamı Creative Commons Alıntı GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası
(CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmaktadır. Creative Commons’ın işaret ettiği çerçeve, Üsküdar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi tarafından da benimsenmektedir:
Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz. Lisans şartlarını
yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.
Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz.
Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi
onayladığını göstermez.
GayriTicari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Türetilmez: Eğer materyali karıştırdınız, aktardınız ya da materyalin üzerine inşa ettiyseniz,
değiştirilmiş materyali dağıtamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar
ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası
Lisansı ile lisanslanmıştır.
İ. TELİF HAKLARI
Yazar(lar),
a) Dergiye gönderilen makalenin yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu,
b) İlgili yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü
sorumluluğu aldıklarını,
c) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
d) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
e) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını
ihlal etmediğini,
f) Sunulan makale üzerinde editör kurulu incelemesi ardından başlayan hakem süreci devam
ederken süreci aksatmaya dayalı ve keyfi olarak makaleyi geri çekemeyeceğini,
g) Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım,
dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.
Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin
a) Patent hakları,
b) Yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret
ödemeksizin kullanma hakkı,
c) Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları
saklıdır.
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Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına
sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Üsküdar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla
izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve
Yıl verilmelidir.
Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak
davalarda Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını,
tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu taahhüt eder/ederler. Ayrıca yazar(lar) makalede hiçbir
suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir
malzeme ve yöntem kullanılmadığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt eder/ederler.
Telif Hakkı Devri Formu tüm yazarlarca imzalanarak (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale ile
beraber Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin ilgili DergiPark sayfasına yüklenmelidir.
J. ETİK İLKELERE UYMAYAN DURUMUN EDİTÖRE BİLDİRİLMESİ
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere
uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir
makale ile ilgili etik ilkelere aykırı bir durumla karşılaşılması durumunda, lütfen uusbd@uskudar.
edu.tr adresine ileti yoluyla bildiriniz.
Etik ilkelere uymayan durumların bildirilmesi halinde dergi editörlüğü şikâyeti değerlendirir.
Şikâyetin değerlendirilmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde konunun incelenmesi için Üsküdar
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna iletir. Kurulun raporuna göre nihai
karar verilir ve uygulanır.

XXXVIII• Üsküdar University Journal of Social Sciences

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE POLICY
GENERAL PRINCIPLES
The publication process of Üsküdar University Journal of Social Sciences (henceforth, “The
Journal”) is predicated on the objective production, development and sharing of knowledge through
scientific methods. The Journal promises to adhere to academic principles and prevent false practices
in conformity with academic and ethical standards. In order to maintain the ethical standards for
submitted articles, the international standards of the COPE (Committee on Publication Ethics)
are taken into account. The journal employs a double-blind refereeing system.
Üsküdar University Journal of Social Sciences is an open-access journal and the article submission/
evaluation process is free of charge.
Submitting an article through the DergiPark website starts the submission/evaluation process for
publication.
The Journal has the right to edit, publish or not publish the submitted articles.
The author(s) has/have to sign the Copyright Transfer and Author Agreement and has/have to
upload the form on the DergiPark page of the Journal along with the manuscript.
A. PEER-REVIEW PROCESS
Articles sent through DergiPark site are initially evaluated for format, scope, and plagiarism at
the Secretariat stage. At this stage, edits may be requested from the author within the suggestions
of the Secretary, Copyeditors and Language Editors. Articles that are found appropriate in terms
of format, scope and originality are transferred to the Editorial stage. In the editorial stage, the
article is sent to the expert referees (two referees) after the editorial board evaluation. The referee
evaluation process is carried out in accordance with the “Double-Blind Peer-review” rule over the
DergiPark system.
The referees may decide on “Accept”, “Minor Revision”, “Major Revision” and “Reject” for the
article. Referee evaluation forms are sent to the author via DergiPark. The author(s) must take into
account the criticism, evaluation and corrections of the referees and editors. In case of disagreements
regarding the corrections, the author(s) has the right to report them on a separate page with their
justifications.
The submitted manuscripts are published with the final decision of the Editors/Vice-Editors, after
the approval of the two referees.
Based on the evaluations of the referee and editorial board, the article may be rejected at any stage
of the process.
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B. ARTICLE REVIEW PROCESS
Regarding the articles submitted to Üsküdar University Journal of Social Sciences for publishing,
the initial editorial evaluation is made within the first 30 days. Following the editorial review, if
necessary, the author is given 15 days to make the required corrections. The referee review process
starts for the articles that successfully passed the initial editorial review. In the referee review process,
each referee is given 7 days for accepting the invitation online, and 30 days for the review. Any of
the referee’s request to have extra time based on an excuse is taken into consideration. Concerning
the articles that successfully went through the referee review process, the author is given 30 days at
most to complete the improvement requested by the referees. The article is sent to the referee who
wishes to review it, and the referee is given 30 days for this purpose. After the last review is made
by the referees, the final form of the article is put into editorial reading to be completed in 15 days.
Possible requests for extra time coming from the author or the referees are taken into consideration.
C. RESPONSIBILITIES OF THE EDITORIAL BOARD
Üsküdar University Journal of Social Sciences Editorial Board (henceforth, “The Editorial Board”)
and Editors/Vice Editors are responsible for all the processes before, during and after the publication
of each and every article submitted to the Journal.
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.
The initiation of the 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.
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.
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.
D. RESPONSIBILITIES OF EDITORS/VICE-EDITORS
Üsküdar University Journal of Social Sciences Editors/Vice-Editors are responsible for taking
measures related to intellectual property rights, unethical and non-academic behaviours and
plagiarism during the publication of articles and journals.
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Editors/Vice-Editors, when making positive or negative decisions about the articles, take into
consideration the originality of the articles, their contribution to the field, the validity and reliability
of the research method, the clarity of the narration, and the purpose and scope of the journal.
Editors/Vice-Editors implement the blind peer review and evaluation processes that are among
the publication policies of the journal, keep the identities of the referees and authors confidential,
and ensure that each article is evaluated objectively and in due time. Editors may correct errors,
inconsistencies, or misleading in the articles. They also evaluate any corrections or discussions
about published articles.
Editors/Vice-Editors ensure the protection of personal data within the journal’s publication and
ethical principles.
Editors/Vice-Editors pay attention to the protection of human and animal rights in articles, attach
importance to documenting the explicit consent of the participants of the research used in the
article. Editors/Vice-Editors rejects experimental research articles and articles that contain surveys
without proper ethics committee approval.
E. RESPONSIBILITIES OF REFEREES
The opinion of the referees shall be given priority in the decision of the JOSOC Editorial Board
concerning whether the submitted article will be published or not.
The referees should evaluate the work fairly and objectively following the double-blind peer-review
procedure.
Referees must respect the principle of confidentiality. They are obliged not to use the information
obtained from the peer review process for their personal benefit. They should not share their reports
or any information in relation to the article.
Referee assessments should be objective and constructive. The academic competence of the article
should be taken as a fundamental criterion of assessment. Criticisms on the personalities of the
authors are not considered appropriate. Referees should provide explanations and arguments
via reports that are provided by the Editors/Vice-Editors. Editors/Vice-Editors do not take into
account biased and personalized evaluations or unjustified approvals and refusals and appoint a
new referee for such articles.
The referees should not accept articles that may result in personal or institutional conflicts of interest.
Referees, in case of detection, should notify the journal editorship of any actual or possible
plagiarism, multicasting or simultaneous application.
The referees should conduct the evaluation with neutrality and confidentiality. Due to this principle,
they should destroy the articles they have reviewed after the evaluation process. Nationality, gender,
religious belief, political view and commercial concerns should not disrupt the academic neutrality
of the assessment.
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Referees should complete evaluations of the articles within due course. In order to improve the
academic quality of the article, the referees’ suggestions for revisions are delivered to the authors
and, if requested by the referees, the corrections made by the authors are sent to the referees.
F. RESPONSIBILITIES OF AUTHORS
The studies submitted to JOSOC should not contain plagiarism and should be original. The
responsibility lies within the authors in regard to this matter.
Any form of plagiarism is a very serious ethical problem, including self-plagiarisms. The evaluation
process will be stopped for the articles that contain plagiarism. If any plagiarism is detected after
the publication, Editors/Vice-Editors will take necessary measures.
All authors of the articles must have a DergiPark account and when submitting an article via
DergiPark all authors must be included. Applications that do not comply with this rule will not
be considered.
Due to the publication policy and rules of our journal, different articles by the same author(s)
cannot be published in the same issue or in two consecutive issues.
The author reserves the right to withdraw his/her article provided that the author notifies the
withdrawal to the editorial board until the publication decision is taken.
Authors should not use discriminatory language based on gender, race, language, belief, culture,
class, age, opinion, rank and sexual orientation.
The works/articles should not violate the privacy and intellectual property rights of a third party.
Authors, while submitting their articles, are obliged to fill Copyright Transfer and Author Agreement
form which can be accessed via DergiPark and sosyalbilimlerdergisi.com.
Authors are obliged to specify all individuals who have a share in their article. Individuals with
significant contributions to their article should be cited as co-authors. An article cannot be published
without the consent of all authors.
The name of the persons who do not contribute to the article should not be written as an author.
Changing the order of authors’ names, removing and adding authors’ names should not be proposed
for an article submitted for publication.
Authors should state if an old version of the article is published in another medium. If the study is
compiled from a dissertation/thesis (even if it is unpublished) or an unpublished scientific meeting
presentation, this should be indicated on the first page as a footnote.
Authors are responsible for acting in accordance with the existing copyright laws.
If any information or data is requested from the authors during the evaluation process, they should
submit the expected information to the editorship.
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Authors are responsible for fulfilling the revision suggestions of the Editors/Vice-Editors and the
referees. The author has the right to inform the editorship with justification, he/she does not agree
with the suggestions of the Editors/Vice-Editors and referees.
All authors shall state any financial and other conflicts of interest in their research papers that may
be thought to affect the results or interpretation of that paper. All sources of financial support for
the study should be clearly stated.
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.
For all researches conducted and for clinical and experimental studies involving humans and
animals, which require ethics committee approval, an ethics committee approval must be obtained
and should be specified and documented.
G. RETRACTION POLICY
Retraction is a mechanism for correcting the literature and alerting readers to articles that contain
such seriously flawed or erroneous content or data that their findings and conclusions cannot be
relied upon.
Unreliable content or data may result from honest errors, naïve mistakes, or research misconduct.
“The main purpose of retraction is to correct the literature and ensure its integrity rather than to
punish the authors.” (COPE, 2019)
Üsküdar University Journal of Social Sciences attaches importance to contributing to the integrity
of the literature and providing original studies to its readers.
Editors will consider retraction of a publication in case(s) of:
•
•
•
•
•
•

Plagiarism
Copyright infringements and serious legal issues (eg. privacy)
Reporting unethical research
Containing a data without proper permission for use
Clear evidence regarding unreliable findings as a result of data manipulation, major error
and fabrication of data
Author(s)’ failure to state conflict of interest

H. LICENSE NOTICE
The published texts can be used with reference, based on intellectual property and copyright
legislation, for non-commercial purposes in Üsküdar University Journal of Social Sciences. They
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cannot be reproduced partially or completely for commercial purposes. All content is licensed
under Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
License (CC BY-NC-ND 4.0). The framework pointed out by Creative Commons is adopted
by Üsküdar University Journal of Social Sciences.
Share: You are free to copy and redistribute the material in any medium or format. The licensor
cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if
changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the
licensor endorses you or your use.
NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.
NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the
modified material.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally
restrict others from doing anything the license permits.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International License
I. COPYRIGHT INFORMATION
The Author(s) warrant that;
1.

The manuscript submitted is their own original work;

2.

All authors participated in the work in a substantive way and are prepared to take public
responsibility for the work;

3.

All authors have seen and approved the manuscript as submitted;

4.

The manuscript has not been published and is not being submitted or considered for publication
elsewhere;

5.

The text, illustrations, and any other materials included in the manuscript do not infringe upon
any existing copyright or other rights of anyone;

6.

After the submission, they admit not to withdraw -arbitrarily or aiming to disrupt the processthe manuscript;

7.

They transfer all financial rights, especially processing, reproduction, representation, printing,
distribution, and online transmittal, to

Üsküdar University Journal of Social Science with no limitation whatsoever.
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Notwithstanding the above, the Contributor(s) or, if applicable the Contributor’s Employer,
retain(s) all proprietary rights other than copyright, such as
1.

patent rights;

2.

to use, free of charge, all parts of this article for the author’s future works in books, lectures,
classroom teaching, or oral presentations;

3.

Intellectual property rights, such as the right to reproduce for their own purposes, of the
author(s) or the employer (if any) of the author(s) are reserved, provided that the article is
not sold.

However, reproduction, posting, transmission or other distribution or use of the article or any
material contained therein, in any medium as permitted hereunder, requires a citation to the Journal
and appropriate credit to Üsküdar University Journal of Social Science as the publisher, suitable in
form and content as follows: Title of article, author(s), journal title and volume/issue, Copyright©
year.
The/All author(s) also warrant that “Üsküdar University Journal of Social Science and the Journal
Editors” will not be held liable against all copyright claims of any third party or in lawsuits that may
be filed in the future, and that The/All author(s) will be the only person who will be liable in such
cases. The/All author(s) also warrant that the article contains no libellous or unlawful statements,
the/All author(s) did not use any unlawful method or material during the research, the/All
author(s) obtained all legal permissions pertaining to the research, and the/All author(s) adhered
to ethical principles during the research.
The/All author(s) has/have to sign the Copyright Transfer and Author Agreement given above and
has/have to upload the form on the concerning DergiPark page of the Journal with the manuscript.
J. NOTIFYING THE EDITOR ABOUT MALPRACTICES and VIOLATIONS of ETHICAL
PRINCIPLES
If a violation of ethical principles in the evaluation process, preliminary assessment or a published
article in Üsküdar University Journal of Social Sciences concerning Editors, Referees or Authors,
is observed, please report to uusbd@uskudar.edu.tr
Upon the reporting of a violation of ethical principles, the journal’s editors evaluate the complaint.
As a result of the evaluation of the complaint, if deemed necessary, they forward the matter to the
Üsküdar University Non-Interventional Research Ethics Board for examination. The final decision
is made and implemented according to the report of the Board.
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