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Etik Kurallar
Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication Ethics)’un 
Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Dergiye 
gönderilen makalelerde 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.

Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hatalı¸ al-
datıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edildiğinde editör makaleyi 
bilimsel literatürden çekme ve bunu duyurma hakkına sahiptir. 

Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda intihal ve 
izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarları-
na aittir. Böyle bir durumda Mühendis ve Makina dergisi herhangi bir sorumluluk 
kabul etmez.

Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bu-
lunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekilde öncelikli hale getir-
ilmesini isteyemez.

Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesin-
den yazarlar sorumludur. İş, danışmanlık, hisse sahibi, ücret, uzman ifade öde-
mesi gibi finansal ilişkiler çok kolay tespit edilebilir çıkar çatışmalarıdır ve dergi-
nin itibarını zayıflatması son derece olasıdır. Çıkar çatışması konusunu açıklığa 
kavuşturmak için, yazarlar gönderilen makaleleri ile birlikte editöre mektup ni-
teliğinde hazırlanan bir belge ile herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını 
açıkça belirtmelidirler.

Herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda hakem değerlendirme süreci-
nin ret edilmesinden hakemler sorumludur. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili 
olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili 
olarak editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları 
ile aynı kurumlarda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Editörler makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorum-
lu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme 
hakkına sahiptirler. Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya 
mali çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Editörler gönderilen bir makalenin yazar 
listesinde bulunuyorsa o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulmaktadır.


