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YAYIN ESASLARI
¨

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi
yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

bir

yerde

¨

Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere
10,000 sözcüğü̈ aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce öz (120-150
kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.

¨

Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da
yayımlanabilir.

¨

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik,
yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca
incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından
değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem
raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır; hakemlerden
birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme
gönderilir. Üçüncü̈ hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp
yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma, yayın
sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili
dönem içerisinde cevap verilir.

¨

Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak
zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu
yazarına
aittir.
Yayın
kurulu
gönderilen
yazıyı
yayımlayıp
yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya
yayımlanmasın iade edilmez. Yazarların yayımlanan yazıları yayın kurulu
kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Yayımlanan yazılar yayın
kurulu kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

¨

Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı Kader’e aittir. Dergide yayımlanmış
yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

¨

Aşağıda belirtilen yazım kuralları ve formata göre hazırlanan yazının
derginin ana sayfasında bulunan üyelik butonundan, sisteme üye
olunduktan sonra, “Word” formatında (ad soyad belirtilmeksizin)
gönderilmesi gerekmektedir.

¨

Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve
sol taraflardan 4 cm boşluk bırakılarak‚ en az, 12nk‛ satır aralıklı, iki yana
dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto “Palatino Linotype” yazı
karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, gönderilen tablo,
şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına
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taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması
gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük
punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde
Chicago stilinde gönderilen yazılar kabul edilecektir.
¨

Dergiye gönderilen yazılar intihal yazılımı ile taranarak intihal içermediği
teyit edilir.

¨

Yazılarda aşağıdaki ögeler bulunmalıdır:

¨

Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları,
soyadları, akademik unvanları, çalıştıkları kurum ve ORCID ID bilgileri
belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (e-posta adresleri) tam
olarak verilmelidir.

YAYIN ARALIKLARI VE TARİHLERİ
Aralık (31 Aralık)
Haziran (30 Haziran)

ETİK KURALLAR
KADER’de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde
gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan
süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine
doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve
destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar,
okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik
standartlara uyması önem taşımaktadır. KADER, yayın etiği kapsamında tüm
paydaşlardan aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on
Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate
alınarak hazırlanmıştır.
Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi
ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları
destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır.
Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden
beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili
tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:
1.

Yazarların Etik Sorumlulukları
• Dergiye gönderilen yazılar için telif hakkı talep edilemez.
• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir.
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•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka
belirtilmelidir.
Yayın için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle
dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir.
Yazar(lar)ın potansiyel çıkar çatışmaları belirtilmelidir.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin
ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve
bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme
aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi
durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya
geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının
değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi)
teklif edilemez.
Yayın kurulu, KADER için gönderilmiş yazılarda makale sahiplerinin bu
koşullara uymayı kabul ettiklerini varsayar.
Yazarların KADER’e gönderdikleri çalışmalar, bilimsel araştırma ve yayın
etiğine aykırı olmamalıdır.
Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını,
yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun
biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi
sunmak,
b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya
yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya
değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir
araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek,
araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi
göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye
almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya
sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları
doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri
doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler
olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü
bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine
atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı
değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil
etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar
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•

2.

sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif
katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda
eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini
yazarlar arasına dâhil ettirmek,
f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların
yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların
araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar
üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında
hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere
görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce
başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan
kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında
bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

KADER editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication
Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice
Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal
Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip
olmalıdır:
Genel görev ve sorumluluklar
Editörler, KADER'de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk
bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
•
•
•
•
•
•
•

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba
sarfetme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri
yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini
devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve
şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi,
beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan
çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel katkı sağlamasına ve
özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve
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uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici
geri bildirim vermekle yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
•

•
•
•
•

•

•

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı
ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar
vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece
ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki
hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından
verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve
editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne
geçmelidir.
Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu
ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler
belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş
sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editörlerin dergiye gönderdikleri kendi yazıları, editoryal gruptan
olmamak kaydıyla iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve
rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek
durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli
tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri
için teşvik etmelidir.
Hakemleri zamanında
dönüş ve
performans gibi ölçütlerle
değerlendirmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli
adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.
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Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere
uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları
hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu
üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri
sağlamalıdır.
Ayrıca editörler;
•
•
•
•
•

Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak
değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte
belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları
değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi
için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.
Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı
tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.
Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme
Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her
çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını
sağlar.
Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve
uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin
kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan
bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir.
Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan
sorumludur.
Etik kurul, insan ve hayvan hakları
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Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını
sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul
onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı
reddetmekle sorumludur.
Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem
almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra,
konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer
almaktadır.
Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren
yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası
ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca
editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet
haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;
Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu
eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice
inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.
Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız
karar almalarını etkilemez.
Çıkar çatışmaları
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Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz
önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde
tamamlamasını garanti eder.
3.

Hakemlerin Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini
doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi
ile güven sağlar. KADER değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle
yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve
yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme
formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla
yazar(lar)a iletilir. Belirtilen süreç dâhilinde hakemlerin değerlendirmelerinden
geçen yazılar, ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla
taranarak yazıların daha önce yayımlanıp yayımlanmadığına ve intihal içerip
içermediğine dair tespite tabi tutulur. Bu bağlamda KADER için çalışma
değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması
beklenmektedir:
Dergiye gönderilen yazılar en az iki hakemin değerlendirmesinden geçer.
İki hakemden biri olumsuz kanaat belirttiği takdirde yazı üçüncü bir
hakeme ya da son kararı vermesi için editöre yönlendirilir.
• Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
• Hakemlik yapanlar mutlaka görüş bildirdikleri konunun uzmanı olmak
zorundadır.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile
çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri
belirtmelidirler.
• Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.
• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden
sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını
ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili
olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari
kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Hakemler değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır.
Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar
yapmamalıdır.
• Yazar(lar)ın herhangi bir kötüye kullanım durumunda (örn, intihal ya da
benzer etik dışı faaliyetler) ilgili editörü hemen bilgilendirmeliler.
• Hakemler değerlendirilen makale sahibinin tabi olduğu etik kurallara
bağlı olmak ve bu kuralları titizlikle uygulamak durumundadır.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik
sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.
Yayıncının Etik Sorumlukları
•
•

4.
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Dergi Yönetim Kurulu, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket
etmektedir:
•
•

•
•
•
•

5.

KADER herhangi bir şekilde yazarlardan ücret talep etmemektedir.
Editörler, KADER'e gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden
sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne
alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
KADER, yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve
yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Bununla birlikte veri tabanını internet üzerinden erişime açık tutar.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili
önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

KADER’de yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinizde
ya da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış
veya içerikle karşılaşırsanız lütfen kaderdergi@gmail.com adresine e-posta yoluyla
bildiriniz. Şikâyetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikâyetleri
memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI
“The Chicago Manual of Style Dipnot ve Kaynakça Sistemi”
Kitap
İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin,
hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, basım yeri, basım evi, basım yılı, sayfa
numarası.
İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası.
Kaynakçada: yazar(lar)ın birden fazla eseri metinde kullanıldıysa her bir eserin
künyesi verilirken yazar(lar)ın soyadı, adı sırasıyla tekrarlanır.
Tek Yazarlı:
İlk Dipnot:
- Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği (Ankara: Diyanet
İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007), 95.
- İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar
Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1988), 28–29.
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- Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, 1957), 2: 28-29.
İkinci Dipnot vd.:
- Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi, 2: 39.
- Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, 2: 45–47.
Kaynakça:
- Ahatlı, Erdinç. Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği. Ankara: Diyanet
İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007.
İki Yazarlı:
İlk Dipnot:
- Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953
(1546) Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1973), 520.
- Oliver Leaman ve Kecia Ali, Islam: The Key Concepts (London/New York:
Routledge, 2008), 155–58.
İkinci Dipnot vd.:
- Barkan ve Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.
Kaynakça:
- Barkan, Ömer Lütfi ve Ekrem Hakkı Ayverdi. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953
(1546) Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1973.
Üç veya Daha Çok Yazarlı:
İlk Dipnot:
- Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 25.
İkinci Dipnot:
- Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 75.
Kaynakça:
- Topaloğlu, Bekir, Y. Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.
Çeviri:
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İlk Dipnot:
- Albert Habib Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, trc. Celal A. Kanat (İstanbul: Pınar
Yayınları, 1996), 25.
İkinci Dipnot vd.
- Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, 26.
Kaynakça:
- Hourani, Albert Habib. Batı Düşüncesinde İslam. trc. Celal A. Kanat. İstanbul:
Pınar Yayınları, 1996.
Kitap Bölümü:
İlk Dipnot:
- Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime,” Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd içinde,
thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 14.
- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam
içinde, ed. Peter Malcolm Holt v.dğr. (Cambridge: Cambridge University Press,
1970), 2: 633–41.
- John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral
Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency içinde, ed. John D.
Kelly v.dğr. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
İkinci Dipnot vd.:
- Mahmud, “Mukaddime”, 1: 34.
- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, 642.
- Kelly, “Seeing Red,” 81–82.
Kaynakça:
- Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd içinde,
thk. Hişâm İ̇brâhim Mahmûd, 1: 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.
- Fazlur Rahman. “Revival and Reform in Islam”. The Cambridge History of Islam
içinde, ed. Peter Malcolm Holt, Ann K. S. Lambton ve Bernard Lewis, 2: 633–41.
Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral
Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency içinde, ed. John D.
Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago:
University of Chicago Press, 2010.
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Osmanlıca Eserler:
İlk Dipnot:
- Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan
(İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), 600–1.
İkinci Dipnot vd.:
- Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, 607–8.
Kaynakça:
- Atâî, Nev‘îzâde. Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik. haz. Abdülkâdir Özcan.
İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.
Arapça Eserler:
İlk Dipnot:
- İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ıl-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M.
Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950), 181–83.
- Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb: et-Tefsîru’l-Kebîr,
Abdülhamid (Kahire: y.y., 1934–1962), 1: 45.

haz.

M.

Muhyiddin

İkinci Dipnot vd.:
- Cüveynî, el-İrşâd, 112–36.
- Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 2: 35.
Kaynakça:
- el-Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn. el-İrşâd ilâ Kavâtı’ıl-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M.
Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid. Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950.
- Fahreddin er-Râzî. Mefâtîhu’l-Gayb: et-Tefsîru’l-Kebîr,
Abdülhamid. 2. cilt. Kahire: y.y., 1934–1962),

haz.

M.

Muhyiddin

Not:
1. Arapça eser künyeleri için bk. TDV İslam Ansiklopedisi Bibliyografya
Kısaltmaları.
2. Yayınevi tespit edilemiyorsa baskı yeri ve tarihiyle yetinilebilir.
3. Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri
birlikte verilir: (Kahire: 1934–1962) gibi.
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4. Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas
alınarak yazılır.
Sözlükler
İlk Dipnot:
- Muhammed Fuâd b. Abdülbâkī, el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm
(Kahire-Beyrut: 1364/1945), “ecl” md., 332.
İkinci Dipnot:
- M.F. Abdülbâkī, el-Mu‘cem, “ecl” md., 337.
Kaynakça:
- Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm.
Kahire-Beyrut: 1364/1945.
Yazma Eserler:
İlk Dipnot:
- Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyâni'ttevḥîd,
Süleymaniye
Ktp.,
Şehit
Ali
Paşa,
nr.
1153,
77b.
İkinci Dipnot:
- Keşşî, et-Temhîd, vr. 79a.
Kaynakça:
- Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni'ttevḥîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Ktp.
Makale:
İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, “makalenin tam adı”, derginin adı,
(varsa) cilt numarası, (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.
İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, makalenin kısaltılmış adı, sayfa numarası.
İlk Dipnot:
- Mustafa Selim Yılmaz, “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak
Selefilik Üzerine Bir Deneme”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3, sy. 3
(2014): 534.
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- Fida Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, The American Journal
of Islamic Social Sciences 15, sy. 2 (1998): 36–38.
- Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104
(2009): 440.
- Şaban Ali Düzgün, “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan
Bir Teolojinin İmkanı”, Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 2. (2003): 58, erişim 6 Ekim
2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/179661.
İkinci Dipnot vd.:
- Yılmaz, “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine
Bir Deneme”, 538.
- Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, 39.
- Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.
- Düzgün, “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir
Teolojinin İmkanı”, 65.
Kaynakça:
- Yılmaz, Mustafa Selim. “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak
Selefilik Üzerine Bir Deneme”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3, sy. 3
(2014): 532–53.
- Mohammad, Fida. “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”. The American Journal
of Islamic Social Sciences 15, sy. 2 (1998): 36–50.
- Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104
(2009): 439– 58.
- Düzgün, Şaban Ali. “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel
Olmayan Bir Teolojinin İmkanı”. Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 2. (2003): 57-80.
Erişim 6 Ekim 2017. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/179661.
Not:
1. Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no, Sayı no (Yıl): sayfa
numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20,
sy. 1 (Haziran 2016): 44 gibi. Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı
no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulûm Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.
2. Yayımlanmış sempozyum bildirileri makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle
aynı olmalıdır.
Ansiklopedi Maddesi
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İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, “maddenin tam adı” (yazar sadece
maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı,
(varsa) parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, basım yeri, yayın evi,
basım yıılı, sayfa numarası.
İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, maddenin tam adı (varsa madde içindeki
alt-başlık adı), sayfa numarası.
İlk Dipnot:
- Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 7
(Ankara: TDV Yay., 1993) 228.
- Norris S. Hetherington, “Avicenna”, Encylopedia of Cosmology, ed. Norris S.
Hetherington (New York/London: Garland Publishing, 1993), 27.
İkinci Dipnot vd.:
- Topaloğlu, “Cehennem”, 228.
- Hetherington, “Avicenna”, 27.
Kaynakça:
- Topaloğlu, Bekir. “Cehennem”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 7: 227228. Ankara: TDV Yayınları, 1993.
- Hetherington, Norris S.. “Avicenna”. Encylopedia of Cosmology. ed. Norris S.
Hetherington. 27-28. New York/London: Garland Publishing, 1993.
Gazete Yazısı:
İlk Dipnot:
- İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, Açık Söz (13 Şaban
1340), 2.
Kaynakça:
- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”. Açık Söz (13 Şaban
1340).
Arşiv Belgesi:
İlk Dipnot ve Kaynakça:
- Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (I. Mes. Müh), 2079.
İkinci Dipnot vd.:
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- BOA, I. Mes. Müh., 2079.
Kaynakça:
- Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (I. Mes. Müh), 2079.
Not: Arşiv belgelerinin bibliyografik künyesi ve kısaltmaları için Başbakanlık
Osmanlı Arşivi Rehberi’nde (haz. Yusuf İhsan Genç v.dğr., İstanbul: Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2000) belirlenmiş
olan kurallar geçerlidir.
Tez:
İlk Dipnot:
- Hayrettin Nebi Güdekli, “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı” (Doktora
tezi, Marmara Üniversitesi, 2015), 75.
İkinci Dipnot vd.:
- Güdekli, “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı”, 80.
Kaynakça:
- Güdekli, Hayrettin Nebi. “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı”. Doktora
tezi, Marmara Üniversitesi, 2015.
Hadisler
Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve
Nesâî isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı
ve hadis numarası; Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası,
Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı
kullanılmaz.
- Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:289.
- Ebû Dâvud, Muvatta, “İlim”, 18.
- Buhârî, “İlim”, 12.
- Müslim, “Ticârât”, 45.
Kur’ân ve Kitab-ı Mukaddes Bölümlerine Atıf
Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet
numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına
ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.
Örnek:
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“İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer” (el-Enfâl 8/2).
“İmdi, insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın;
çünkü şeriat budur, peygamberler de.” (Matta 7:12)
Sayfa Numaraları Veriş Şekli
15 / 10–17 / 26, 31 / 100–7 / 255–58 / 1265–69 /1390–403.
Genel Kısaltmalar
b.
Bin, ibn
bkz.
Bakınız
bl.
Bölüm
bs.
Baskı
c.
Cilt
trc.
Tercüme eden
der.
Derleyen
ed.
Editör
h.
Hicrî
haz.
Hazırlayan
hk.
Hakkında
krş.
Karşılaştırınız
Ktp.
Kütüphane/Kütüphanesi
m.ö.
Milattan önce
m.s.
Milattan sonra
nr.
Numara
nşr.
Neşreden
ö.
Ölümü
s.
Sayfa
sy.
Sayı
s.nşr.
Sadeleştirerek neşreden
ş.
Şemsî
ts.
Tarihsiz
v.dğr. Ve diğerleri
vb.
Ve benzeri
vd.
Ve devamı
vr.
Varak
y.y.
Yayın yeri yok
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PUBLICATION STANDARDS
¨

The text submitted for publication may not be previously published or accepted for
publication by another publisher.

¨

Articles submitted for consideration of publication must be academic, original
and make contributions to the concerning area and should be written by ethical
principles.

¨

Articles may not exceed 10,000 words, including appended material such as
pictures, charts and maps etc. Articles must be submitted with abstracts both in
Turkish and English (at least 120-150 words) along with key words (5-7 words).

¨

Although the journal is published in Turkish, articles in foreign languages are also
welcome.

¨

The editorial board peruses the submitted article with regard to both form and
content before sending it on to referees. They may also consider the views of the
advisory board. After the deliberation of the editorial board, the submitted article
is sent to two referees. If the article is rejected by one of them, it is sent to third
referee. In order for any article to be published, at least two of the referees must
approve it. The revision and improvement demanded by the referees must be
implemented in order for an article to be published. Authors are informed within
the process about the decision regarding the publication of their articles.

¨

The authors have to take notice of referee’s report. The authors assume the
responsibility of the article with regard to the style, content, scholarly value and
legal aspects. The editorial board reserves the right to accept or reject the text. Texts
submitted to the journal are not returned, even if they are not accepted for
publication. The published texts of the authors could be removed from publication
in accordance with the decision of the board. They could not be withdrawn from
the journal without the decision of the board. The copyright fee is not paid for the
texts.

¨

All texts published in Kader are copyrighted by the journal; they cannot be used
without proper reference.

¨

According to publication standards of the journal, texts to be considered for
publication must be uploaded in word file format.

¨

Chicago style must be used in the footnotes and bibliography.

¨

The information below must be given:

¨

The title of the article, the name and surname of the author, his/her title, institution
and Orcid ID must be specified. Besides, information of the author (e-mail address)
must be given completely.

THE PERIODICAL RANGE AND TIME
June (30th June)
December (31th December)
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ETHICS POLICY
Publication Ethics
The publication process at KADER is the basis of the improvement and
dissemination of information objectively and respectfully. Therefore, the
procedures in this process improve the quality of the studies. Peer-reviewed
studies are the ones that support and materialize the scientific method. At this
point, it is of utmost importance that all parties included in the publication
process (authors, readers and researchers, publisher, reviewers and editors)
comply with the standards of ethical considerations. KADER expects all parties to
hold the following ethical responsibilities.
The following ethical duties and responsibilities are written in the light of the
guide and policies made by Committee on Publication Ethics (COPE).
The publication of an article in a peer-reviewed journal is an essential building
block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is
a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions
that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific
method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical
behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal
editor, the peer reviewer, and the publisher.
Ethical Responsibilities of Authors
The authors who submit their manuscripts to KADER are expected to comply
with the following ethical responsibilities:
•
•
•
•
•
•

•

•

There is no charge for the paper submitted to the journal.
Author(s) must submit original studies to the journal.
If author(s) utilize or use other studies, they must make the in-text and end-text
references accurately and completely.
People who have not contributed to the study at the intellectual level should not be
indicated as author.
If the manuscripts submitted to be published are subject of conflicting interests or
relations, these must be explained.
During the review process of their manuscripts, author(s) may be asked to supply
raw data. In such a case, author(s) should be ready to submit such data and
information to the editorial board.
Author(s) should document that they have the participants' consent and the
necessary permissions related with the sharing and research/analysis of the data
that are used.
Author(s) bears the responsibility to inform the editor of the journal or publisher if
they happen to notice a mistake in their study which is in early release or
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•

•

publication process and to cooperate with the editors during the correction or
withdrawal process.
Authors cannot submit their studies to multiple journals simultaneously. Each
submission can be made only after the previous one is completed. A study
published in another journal cannot be submitted to KADER.
Author responsibilities given in a study (e.g., adding an author, reordering of
author names) cannot be changed if the review process has begun.
Ethical Responsibilities of Editors
The editors of KADER should hold the following ethical responsibilities that are
based on the guides "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for
Journal Editors" and "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors"
published as open Access by Committee on Publication Ethics (COPE).
General duties and responsibilities
Editors are responsible for each study published in KADER. In this respect, the
editors have the following roles and responsibilities:

•
•
•
•
•
•
•

Making efforts to meet the demand for knowledge from readers and authors,
Ensuring the continuous development of the journal,
Managing the procedures aimed to improve the quality of the studies published in
the journal,
Supporting intellectual freedom,
Ensuring academic integrity,
Following the procedures without making concessions on intellectual property
rights and ethical standards,
Being transparent and clear in issues that require correction or explanation.
Relationships with Readers
Editors must make decisions taking into consideration the knowledge, skills and
expectations of all readers, researchers and practitioners that they need. Editors
must also ensure that the published studies should contribute to literature and be
original. Moreover, they must take notice of the feedback received from readers,
researchers and practitioners and provide explanatory and informative feedback.
Relationships with Authors
Editors have the following duties and responsibilities in their relations with
authors:

•

Editors must make positive or negative decisions about the studies' importance,
originality, validity, clarity in wording and suitability with the journal's aims and
objectives.

Kader

15/3, 2017

786

Kader

•
•
•
•
•
•

Editors must take the studies that are within the scope of publication into prereview process unless there are serious problems with the study.
Editors must not ignore positive suggestions made by reviewers unless there are
serious problems with the study.
New editors, unless there are serious issues, must not change the previous editor's
decisions about the studies.
"Blind Review and Review Process" must be published and editors must prevent
possible diversions from the defined processes.
Editors must publish an "Author's Guide" that is comprehensive enough in
answering queries by authors. This guide must be updated regularly.
Authors should be provided with explanatory and informative feedback.
Relationships with Reviewers
Editors have the following duties and responsibilities in their relations with
reviewers:
Editors must

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respect that their own papers are evaluated by appropriate independent referees
from the editorial board.
choose reviewers according to the subject of the study.
provide the information and guidance reviewers may need during the review
process.
observe whether there are conflicting interests between reviewers and authors.
keep the identities of reviewers confidential in blind review.
encourage the reviewers to review the manuscript in an unbiased, scientific and
objective tone.
evaluate reviewers regularly based on criteria like performance and timing.
develop practices and policies that increase the performance of reviewers.
take necessary steps to update the reviewer pool dynamically.
prevent unkind and unscientific reviews.
make effort to ensure the reviewer pool has a wide range.
Relationships with the Editorial Board
Editors must make sure that the members of the editorial board follow the
procedures in accordance with the publication policies and guidelines, and must
inform the members about the publication policies and developments. The editors
must also train new members of the editorial board and provide the information
they need.
Moreover, editors must

Kader

15/3, 2017

787

YAYIN ESASLARI, DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI
(PUBLICATION STANDARDS, FOOTNOTES AND BIBLIOGRAPHY REFERENCING STYLE)

•
•
•
•
•

ensure that the members of the editorial board review the manuscripts in an
unbiased and independent manner.
select the new members of the editorial board from those who can contribute to the
journal and are qualified enough.
send manuscripts for review based on the subject of expertise of the editorial board
members.
regularly communicate with the editorial board.
arrange regular meetings with the editorial board for the development of
publication policies and the journal.
Relationships with the Journal's Owner and Publisher
The relationship between the editors and publisher is based on the principle of the
independency of editors.
Editorial and Blind Review Processes
Editors are obliged to comply with the policies of "Blind Review and Review
Process" stated in the journal's publication policies. Therefore, the editors ensure
that each manuscript is reviewed in an unbiased, fair and timely manner.
Quality Assurance
Editors must make sure that articles in the journal are published in accordance
with the publication policies of the journal and international standards.
Protection of Personal Information
Editors are supposed to protect the personal information related with the subjects
or visuals in the studies being reviewed, and to reject the study if there is no
documentation of the subjects' consent. Furthermore, editors are supposed to
protect the personal information of the authors, reviewers and readers.
Encouraging Ethical Rules and Protection of Human and Animal Rights
Editors are supposed to protect human and animal rights in the studies being
reviewed and must reject the experimental studies which do not have ethical and
related committee’s approval about the population given in such studies.
Precautions against possible Abuse and Malpractice
Editors are supposed to take precautions against possible abuse and malpractice.
They must conduct investigations meticulously and objectively in determining
and evaluating complaints about such situations. They must also share the results
of the investigation.
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Ensuring Academic Integrity
Editors must make sure that the mistakes, inconsistencies or misdirections in
studies are corrected quickly.
Protection of Intellectual Property Rights
Editors are responsible for protecting the intellectual property rights of all the
articles published in the journal and the rights of the journal and author(s) in
cases where these rights are violated. Also, editors must take the necessary
precautions in order to prevent the content of all published articles from violating
the intellectual property rights of other publications.
Constructiveness and Openness to Discussion
Editors must
•
•
•

pay attention to the convincing criticism about studies published in the journal and
must have a constructive attitude towards such criticism.
grant the right of reply to the author(s) of the criticized study.
not ignore or exclude the study that include negative results.
Complaints
Editors must examine the complaints from authors, reviewers or readers and
respond to them in an explanatory and enlightening manner.
Political and Economic Apprehensions
Neither the owner of the journal, publisher or any other political or economical
factor can influence the independent decision taking of the editors.
Conflicting Interests
Editors, acknowledging that there may be conflicting interests between reviewers
and other editors, guarantee that the publication process of the manuscripts will
be completed in an independent and unbiased manner.
Ethical Responsibilities of Reviewers
The fact that all manuscripts are reviewed through “Blind Review” has a direct
influence on the publication quality. This process ensures confidentiality by
objective and independent review. The review process at KADER is carried out on
the principle of double blind review. Reviewers do not contact the authors
directly, and the reviews and comments are conveyed through the journal
management system. In this process, the reviewer comments on the evaluation
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forms and full texts are assigned to the author(s) by the editor. After the blind
review process is completed, the accepted papers will be tested in that are
subjected to plagiarism detection program, whether they contain plagiarism or
not, and they have been previously published or not. In this context, the reviewers
doing review work for KADER are supposed to bear the following ethical
responsibilities:
•
•

Each paper submitted to the journal is evaluated by two referees at least.
If one of the two referees rejects a paper while the other accepts it; the paper is
sent to third referee or to the editor for making final decision.
Reviewers must

•
•
•
•

•

•
•

agree to review only in their subject of expertise.
review in an unbiased and confidential manner.
inform the editor of the journal if they think that they encounter conflict of
interests and decline to review the manuscript during the review process.
dispose the manuscripts they have reviewed in accordance with the principle of
confidentiality after the review process. Reviewers can use the final versions of the
manuscripts they have reviewed only after publication.
review the manuscript objectively and only in terms of its content and ensure that
nationality, gender, religious and political beliefs, and economic apprehension do
not influence the review.
review the manuscript in a constructive and kind tone, avoid making personal
comments including hostility, slander and insult.
review the manuscript they have agreed to review on time and in accordance with
the ethical rules stated above.
Ethical Responsibilities of Publisher
The Board of KADER is conscious of the fact that they must observe the ethical
responsibilities below and act accordingly:

•
•

•
•
•

KADER does not charge any article submission from authors.
Editors are responsible for all the processes that the manuscripts submitted to
KADER will go through. Within this framework, ignoring the economic or political
interests, the decision-makers are the editors.
The publisher undertakes to have an independent editorial decision made.
However, the journal has left the database open on the internet.
The publisher bears all the responsibility to take the precautions against scientific
abuse, fraud and plagiarism.
Unethical Behavior
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Should you encounter any unethical act or content in KADER apart from the
ethical responsibilities listed above, please notify the journal by e-mail
at kaderdergi@gmail.com.

FOOTNOTES AND BIBLIOGRAPHY REFERENCING STYLE
“The Chicago Manual of Citiation Style”

ABBREVIATIONS
abr.
abridged by
b.
born
ca.
about, approximately
cf.
compare
chap. /chaps
chapter/chapters
comp.
compiler/compiled by
d.
died
diss.
dissertation
ed.
edited by/edition/editor
eds.
editors
et al.
and others
fn.
footnote
n.d.
no date
no.
number/issue
n.p.
no place/no publisher
p./pp.
page/pages
par.
paragraph
pt.
part
rev. ed.
revised edition
sec.
section
trans.
translated by
vol.
volume
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