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İnTOBA Hakkında 

 

Amaç 

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social 

Sciences Academy) Uluslararası yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergi, daha önce herhangi bir yerde 

yayınlanmamış özgün eserleri akademik süzgeçten geçirdikten sonra kâr amacı gütmeden yayımlamayı 

amaçlamaktadır. Bu doğrultuda makale sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmemektedir. 

 

Kapsam 

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social 

Sciences Academy) Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kültür-Sanat ve Dil Araştırmalarını 

kapsamaktadır. Dergi, Bahar ve Güz dönemi olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanmaktadır. 

Yayın Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda özel sayılar da yayımlanabilmektedir.  

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar yukarıda 

belirtilen alanlar dâhilinde olmalıdır. Ayrıca çalışmaların akademik standartlara uygun, orijinal ve daha 

önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. 

Dergide yayımlanacak yazılar belirtilen konuların problemlerine teorik yaklaşımlar getirmek, 

bilinmeyen hususları açığa çıkarmak, yanlışları düzeltmek gibi hususiyetler taşımalıdır.  

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editörler tarafından incelenmektedir. Yayıma uygun 

bulunanlar editörler tarafından çift kör hakemlik sistemi doğrultusunda iki ayrı hakeme 

yönlendirilmektedir. Hakem onayını alan ve yayım sürecini başarı ile tamamlayan çalışmalar 

bekletilmeksizin mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir. İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi 

an itibariyle açık erişim (open access) olup E- DERGİ şeklinde yayımlanmaktadır 

Dergimize gönderilen çalışmalar Turnitin intihal tespit programı ile taranmaktadır. Makalelerin 

intihal oranı % 25’i geçmemelidir. Bu oranı geçen makaleler reddedilerek yazar(lar)ına iade edilir.  

Makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. 
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Açık Erişim 

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi, bilimsel çalışmaların ilerleyebilmesi 

için Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi’nde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması 

girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda 

ücretsiz olarak sunar. 

Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi’nde açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla 

finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, 

yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir 

ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır.  

Bilimin ilerlemesinde bilgi paylaşımının rolü düşünüldüğünde, açık erişim, araştırmacılar ve 

okuyucular için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple İnTOBA‘da yer alan çalışmalar, yazarına ve 

orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece kullanılabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması 

gerekmez. Bu dergideki çalışmalara arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar 

arasında ulaşılabilir. 

 

Telif Hakkı 

Yazar devir hakkını İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi’ne vermek zorunda 

değildir. Bu nedenle yazardan herhangi bir telif ve devir hakkı belgesi istenmemektedir. Telif ve devir 

hakkı her zaman yazara aittir. Yazar dergimizde yayımlanan eserini istediği şekilde kullanabilir. 

 

Yayın Ücreti 

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi herhangi bir abonelik bedeli, yayın 

ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir.  

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi aynı zamanda yazarlardan da gönderim, 

makale işleme, basım vb. isimler altında hiçbir ücret almamaktadır. 

 

Etik Kuralları 

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi’ne (Journal of Humanities and Social 

Sciences Academy) çalışmalarını gönderen yazarların, bu çalışmaları takip eden editör ve hakemlerin 

aşağıda belirtilen etik kurallara uymaları gerekmektedir. 

Bilimsel Araştırma Etiği 

– Verilerin elde edilmesinde, analizinde, yorumlanmasında ve sonuçlara ulaşılmasında bilimsel 

yöntemlerle hareket edilir. Bilimsel olmayan sonuçlar araştırma sonucu olarak gösterilemez.  

– Araştırma sürdürülürken ulusal ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalınması ve yetkili 

makamlardan izin alınması gerekmektedir. 

– Çalışmalarda elde edilen verilerin, yetkililerin izin verdiği ölçüde ve biçimde kullanılması 

gerekmektedir. Sunulmaması gereken verilerin gizli kalması esas olmalıdır. 

 

http://www.intoba.org/
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– Araştırmacılar, araştırma sonucunda oluşabilecek olumsuz durumları ilgili kişilere ve 

kurumlara bildirmekle yükümlüdürler. Her araştırmacı, oluşabilecek bu olumsuz durumlar sebebiyle 

araştırmaya katılmama hakkına sahiptir. 

Yayın Etiği 

– Bilimsel araştırma ve yazım aşamasında çalışmaya herhangi bir katkısı olmayan kişiler, yazar 

olarak gösterilmemelidir. 

– Yazar(lar), etik sayılmayan davranışlar olarak belirtilen sorumsuz yazarlık, korsanlık, 

uydurmacılık, çoklu yayın, bölerek yayınlama, taraflı kaynak, taraflı yayın, insan-hayvan etiğine 

aykırılık gibi durumlardan kaçınmalıdır. 

– Yazar(lar), aday makalenin yazım aşamasında, dergide belirtilen atıf sistemine uygun hareket 

etmelidir. 

– Herhangi bir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan veya kaynak gösterilmeden 

intihal) yayımlanamaz. 

– Yazar(lar), -varsa- çalışmanın finansal kaynaklarını belirtmelidir.  

Hakem Etiği 

Hakem(ler); 

– mutlaka aday makalenin hitap ettiği alanlarda uzman kimseler olmalıdır. 

– eleştirilerini objektif ve açık bir biçimde yapmakla yükümlüdür. Kendi kişisel 

çıkarları/görüşleri doğrultusunda hareket etmemeli, gerekirse hakemlik yapmayı kabul etmemelidir. 

– hakemlik sürecinde metinlerin kişiye özel olduğu göz önünde bulundurulup üçüncü şahıslarla 

paylaşılmamalıdır. 

– hakemlik sürecindeki aday makaleden kendi çalışmaları için bilgi aktarımı yapmamalı, 

herhangi bir akademik/kişisel çıkar gözetmemelidir. 

– ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir. 

– derginin bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarını da göz önünde bulundurmalıdır. 

Editör Etiği 

Editör(ler); 

– aday makalenin konusuna uygun en az iki hakem atamakla yükümlüdür. 

– kör hakemlik sürecini dikkate alarak hakem(ler) ve sorumlu yazar arasındaki iletişimi 

sağlamalıdır. 

– hiçbir yazar ve hakem arasında ayrımcılık yapmadan ilişkilerini şeffaf ve objektif bir biçimde 

sürdürmelidir. 

– bulundukları konumu kendi bireysel ve akademik çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır. 

– ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir. 

– bilimsel araştırma, yayın ve hakem etiklerini de göz önünde bulundurmalıdır. 

 

 


