
DSİ TEKNİK BÜLTENİ ETİK BEYANI 

DSİ TEKNİK BÜLTENİ YAYIN ETİĞİ VE AYKIRI EYLEM BEYANI 

DSİ Teknik Bülteni, bilimsel araştırma ile ilgili olarak yayımlanan bağımsız bir yayındır ve yayın 

politikasını DSİ Teknik Bülteni Yayın Kurulu belirlemektedir. Bu bildirge dergi sahibi, sorumlu müdür, 

editör, hakemler ve yazarların etik davranışlarını içermektedir.  

 

A. DERGİ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI: 

DSİ Teknik Bülteni Yayın Kurulunun Bağımsızlığı 

DSİ Teknik Bülteni, herhangi bir kimse veya paydaşlarının etkisi altında olmadan yayın kurulu 

kararlarının bağımsızlığının sağlanmasını taahhüt eder. 

Fikir ve Telif Hakkı 

DSİ Teknik Bülteni, dergide yayımlanan makalelerin mülkiyet ve telif haklarını korur ve her makalenin 

yayımlanmış son halinin kaydını sağlar.  

Bilimsel Suistimal 

DSİ Teknik Bülteni, hileli yayın veya yayıncı intihali ile ilgili olarak daima uygun tedbirleri alır. 

 

B. EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI: 

Yayın ve Sorumluluk Kararı 

DSİ Teknik Bülteni editörü/editörleri, okuyucular ile yazar/yazarların sorularına cevap vermek için 
çaba gösterir. Editör/Editörler ayrıca, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin dergide 
yayınlanacağı ve hangilerinin yayınlanmayacağı konusunda hakemlerden gelen rapora/raporlara göre 
DSİ Teknik Bülteni Yayın Kurulu’na görüş bildirir ve Yayın Kurulu makaleler hakkında nihai kararı verir. 
Editör/Editörler, makaleler için görüş hazırlarken hakemler ile müzakere edebilir. Editör/Editörler, 
içerik ve genel olarak yayın kalitesinden ve adil ve uygun bir hakem süreci sağlamaya çalışır. 

Tarafsızlık 
Dergiye gönderilen makalelerin herhangi bir önyargı olmaksızın değerlendirilmesi sağlanır. 

Gizlilik  
Dergiye gönderilen makaleler ile ilgili herhangi bir bilgi, yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında 
herhangi bir kimseyle paylaşılmaz. 

Çıkar Çatışmaları ve İfşa Etme 
DSİ Teknik Bülteni editörü/editörleri, yazar/yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışmalarına izin 

vermez. Dergiye gönderilen bir makaledeki yayınlanmamış materyaller, yazarın/yazarların yazılı onayı 

olmadan herhangi biri tarafından kullanılamaz. 

 

C. HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI: 

Değerlendirme 

Hakemler yazarın/yazarların kökenine, cinsiyetine veya siyasi görüşüne bakmaksızın makaleleri 

değerlendirir. Editör/Editörler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör 

hakemlik süreci sağlar. 



Gizlilik 

Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulur. Hakemler, editör/editörler dışında 
başkaları ile müzakere edemezler. 

İfşa Etme ve Çıkar Çatışması 
Hakemlerin;  yazarlar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışmasına girmesi engellenir. 

Editöre/Editörlere Destek 

Hakemler, karar verme aşamasında editöre/editörlere yön verirler ve ayrıca metinlerin içeriğinin 
daha bilimsel bir şekilde ifade edilmesinde yazara/yazarlara yardımcı olurlar. 

Tarafsızlık 
Hakemler daima makaleleri objektif olarak değerlendirir ve uygun destekleyici iddialarla, açık bir 

şekilde görüşlerini ifade ederler. 

Metnin Kontrolü 

Hakemler daha önce yayınlanmış herhangi bir makale ile dergiye gönderilen metin arasında önemli 

bir benzerlik veya örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmekle yükümlüdür. 

 

D. YAZARIN/YAZARLARIN SORUMLULUKLARI: 

Taahhütname  

Dergiye gönderilen bir metin özgün olmalıdır ve yazar/yazarlar, metnin daha önce herhangi bir 
dergide yayınlanmamış olduğunu taahhüt etmelidir. Araştırmanın verileri ve eğer bu veriler deney 
sonucu ise bu deneylerin nerede yapıldığı makalede açıkça belirtilmelidir. Dergiye gönderilen bir 
metin, başkalarının bu çalışmayı ilerletmesine izin verecek şekilde yeterli bilgi ve kaynakları 
içermelidir. 

Özgünlük 
Çalışmalarının dergide yayınlanmasını isteyen yazar/yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün olmasını 
sağlamalı ve literatürden elde edilen alıntılara uygun şekilde atıf yapmalıdır. 

Birden Fazla Yerde Yayın 
Aynı çalışmanın herhangi bir başka dergide yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak gönderilmesi etik 
olmayan bir davranış olup, kabul edilemez. Böyle bir davranışın fark edilmesi durumunda makale geri 
çevrilir ve yazarın/yazarların bundan sonraki makaleleri değerlendirme sürecine alınmaz. 

Kaynak Gösterilmesi 
Yazar/Yazarlar, çalışma sürecinde kullandıkları yayınların tümünü mutlaka kaynak olarak 
göstermelidir.  

Yazarlar 
Makalede adı geçen yazar/yazarlar, çalışmaya kayda değer katkıda bulunan kişilerle sınırlı olmalıdır. 
Araştırma sürecine katılan başkaları var ise, bu kişiler katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir. 
Makaleden adı geçen yazarlardan biri, derginin editörü ile iletişimden sorumlu olmalıdır. 

İfşa Etme ve Çıkar Çatışmaları 
Araştırmanın yürütülmesi sürecindeki finansal destek ile ilgili tüm kaynaklar belirtilmelidir. Tüm 
yazarlar, çalışmalarının oluşturulması sürecinde yer alan çıkar çatışmasını ortaya koymalıdır. 

 
 
 



Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar 
Yazar/Yazarlar göndermiş oldukları çalışmalarına ait önemli bir hata bulduklarında, bu hata ile ilgili 

olarak derhal editörü/editörleri bilgilendirmekle yükümlüdür. Yazar/Yazarlar, editör/editörler ile 

birlikte çalışarak bu hataların düzeltilmesini sağlamalıdır. 
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