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YILLIK: Annual of Istanbul Studies Yayın Etiği ve Akran Denetimi Beyannamesi

YILLIK: Annual of Istanbul Studies hakemli ve ilkeli yayıncılığın en yüksek standartlarına bağlıdır. Dergi editörleri Committee 
on Publication Ethics’in belirlediği prensipleri takip eder.

Yazarlar
YILLIK: Annual of Istanbul Studies’de yayımlanan yazıların kamusal sorumluluğunu almayı, yazılarının daha önce herhangi 
bir dil veya formatta yayımlanmadığını, orijinal bir eser olarak ilk kez YILLIK’ta çıktığını kabul eder. Yazarlar eserlerini 
Chicago Manual of Style’ın en yeni versiyonu ve derginin kendi stil rehberine göre düzenledikleri referanslarıyla teslim 
etmekten sorumludurlar. Yazı tesliminden sonra, akran denetimi sürecine tamamen angaje olmak, hakemlerin ve 
editörlerin geri bildirimlerine yanıt vermek zorundadırlar. Yazılarda kullanılan tüm görsel, fotoğraf, şekil, müzik, veri ve 
üçüncü bir şahıs/kuruma ait olan tüm içerik için gerekli izinlerin alınması yazarların sorumluluğundadır. Yazar ve yazdığı 
konu arasında bir çıkar çatışması varsa, bunun yazı teslimiyle birlikte bildirilmesi gerekir.

Editörler
YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in editörleri başvuruları bilimsellik ve dergi içeriğiyle alakaları bakımından inceler; 
yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnisite, vatandaşlık, dini, siyasi ya da kurumsal bağları karar sürecinde etkili 
değildir. Ancak dergide bunlar ve başka konular üzerinden ayrımcılığı destekleyen herhangi bir yayın yapılamaz, editörler 
bunu sağlamakla ve bununla ilgili endişeleri gidermekle yükümlüdür. YILLIK: Annual of Istanbul Studies, hükümetler, 
üniversiteler ya da uluslararası yayıncılık şirketleriyle kurumsal bağları olmayan, bağımsız bir dergidir, yayın kararları 
sadece ve sadece dergi tarafından verilir.

Akran Denetimi
Dergide yayımlanması için teslim edilen makaleler, önce derginin (ya da o sayının) editörleri tarafından incelenir. 
Editörlerin konu ve kalite açısından uygun bulduğu makaleler, isimleri gizlenerek, konu uzmanlıklarına göre danışma 
kurulu arasından seçilen ya da yine danışma kurulunun görevlendirdiği iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen 
yorumlar, editörlerin yorumuyla birleştirilerek ve hakemlerin ismi gizlenerek makale sahiplerine geri gönderilir, makaleler 
duruma göre direkt kabul ya da ret edilebildiği gibi, yazarlardan revizyon da talep edilebilir. Hakemlerin imzaladıkları 
değerlendirme formu, aynı zamanda makalenin yazar(lar)ını tanımadıklarını ve bildikleri kadarıyla herhangi bir çıkar 
çatışmasının olmadığını da garanti eder. Hakem yorumları ve yazar revizyonlarından sonra, hakemler fikir ayrılığı 
içindeyse, son kararı yayın kurulu verir. Sunuş, Meclis bildirileri, Cabinet denemeleri ve inceleme yazıları gibi araştırma 
makalesi olmayan yazılar yayın kurulu tarafından değerlendirilir.

Gizlilik
Teslim edilmiş bir yazıyla ilgili yazar, hakem, potansiyel hakem ve danışma kurulu üyeleri dışında hiç kimseye bilgi verilmez.

Etik Olmayan Davranışların Ele Alınışı
YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in editör ve yazarları burada bahsedilen yayın etiklerine uymayı kabul eder. İntihal, yazar 
ismi ya da araştırmada tahrifat ve sahtecilik, mükerrer yayın ve akran denetiminde usulsüzlük, ağır akademik suiistimal 
olarak kabul edilir; makalenin geri çekilmesi dâhil farklı yöntemlerle bu suiistimalin telafi edilmesi amaçlanır.
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