ARAŞTIRMA ETİK KURALLARI
Yazarlar İçin Etik Kurallar
1. Dergiye gönderilen çalışmaların, özgün, bilimsel kuram ve metodolojiye
uygun olması; mevcut uygulama ve kuramlara katkıda bulunması esastır.
Çalışmalar Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir. Dergiye gönderilen
çalışmalar daha önce yurt içi ve yurt dışında herhangi bir yerde
yayımlanmamış ve yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Gönderilen
çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını Dergi
Yönetimi araştırmak mecburiyetinde değildir. Durumun etik sorumluluğu
makale sahibine aittir. Çalışmanın dergimize yayımlanmak üzere
gönderilmesi, yazarın bu konuda taahhüdü olarak değerlendirilir.
2. Bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, seminer vb.) sunulmuş bir
bildiriye dayanan aday makale, ilgili bildiri kitapçığında yayımlanmamış
olması ve bu durumun belirtilmesi koşuluyla kabul edilebilir.
3. Dergiye gönderilen çalışma kapsamında gerçekleştirilmiş araştırma, veri
toplama, analiz, araştırma sonuçları vb. bilgiler daha önce herhangi bir
yerde yayımlanmış bir çalışmada kullanılmış ise makale içinde ve
kaynakçada mutlaka belirtilmelidir.
4. Dergiye gönderilen çalışmaların birden fazla yazarı olması durumunda,
makalenin yazarları, çalışmanın planlama, araştırma, hazırlama, yazıya
dökme, düzenleme ve yayınlanacak son biçime getirme aşamalarında her
birinin bizzat katkı sağladığını ve eşit sorumluluğa sahip olduklarını taahhüt
ederler. Yazarların katkı oranları ve alanları farklı ise katkı oranı beyanı
verilmelidir.
5. Dergiye gönderilen çalışmalar araştırma, veri toplama, analiz, araştırma
sonuçları vb. konularda hiçbir şekilde uydurma (gerçekte olmayan) bilgi
içeremez.
6. Yazarlar, sadece çalışmalarının ileri sürdüğü sonuçları ve çıkarımları
destekleyen kaynaklardan değil, diğer bakış açılarını da destekleyen
kaynaklardan da yararlandıklarını makalede ve kaynakçada göstermelidirler.
7. Bir araştırma kurumu/kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda
(TÜBİTAK, TÜİK, Türk Tarih Kurumu vb.), söz konusu
kurumun/kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı dipnotla
belirtilmelidir.
8. Kongre ve sempozyum bildirilerinde toplantının adı, yeri ve tarihi
belirtilmelidir.

9. Dergimize gönderilen çalışmalar düzenli bir şekilde intihal (plagiarism)
taramasına tabi tutulmaktadır. Bu amaçla akademik çalışmalardaki
intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate adlı intihal engelleme
programından istifade edilmektedir.
10. Dergiye gönderilen çalışmalar Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel
Kurulunun 10 Kasım 2016 tarihli ve 2016.23.497 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Bilimsel araştırma Yayın Etiği Yönergesi, Millî Savunma
Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (MSÜ GENY 663) çerçevesinde ve COPE (Committee on Publication Ethics)
(http://publicationethics.org/international-standart-editors-and-authors)
standartlarında hazırlanmalıdır.
11. Dergiye gönderilen çalışmada insan ve/veya hayvanlar üzerinde
yapılmış olan bir araştırma ya da araştırma sonunda paylaşılacak kişisel
bilgiler var ise mutlaka yetkili etik kurulundan alınmış izin belgesi
gönderilmelidir. İzin belgesi olmayan bu durumdaki çalışmalar kabul
edilmez. Dergiye gönderilen çalışmalarda yetkili etik kurulundan izin
alınmasını gerektiren durumlar şunlardır: anket, mülakat, odak grup
çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan
veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her
türlü araştırmalar, insan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya
da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, insanlar ve hayvanlar üzerinde
yapılan klinik araştırmalar. Ayrıca olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam
Formunun” tesis edilip gönderilmesi, başkalarına ait ölçek, anket,
fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığının belgelenmesi
gerekmektedir. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları
düzenlemelerine uyulması zorunludur.
12. Herhangi bir değerlendirme aşamasında akademik ve etik ilkelere
uygunsuzluk tespit edilirse çalışmaların, hangi aşamada olursa olsun,
değerlendirme süreci derhal durdurulur ve çalışma reddedilir
13. Genişletilmiş özet, “öz”de olduğu gibi araştırma ile ilgili amaç, problem,
yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini içermelidir. Makalenizin yurt dışında
atıf alabilmesi için bu önemlidir. Araştırma metninde yer almayan herhangi
bir bulgu veya sonuç bulundurmamalıdır. Genişletilmiş özette metin
içindeki bilgilere göndermede (Örn. Sayfa 2’de belirtildiği gibi; giriş
kısmında da dile getirdiğimiz gibi vs.) bulunulmamalıdır.
14. Yazarlar makalelerinin
bilimsel araştırma ve etik
çalışmada etik kurul izni
bulunmamaktadır. Çalışma

öz bölümünde son paragrafta “Bu çalışma
kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu
veya yasal/özel izin gerektirecek bir içerik
ile ilgili herhangi bir çıkar çatışmasının

bulunmadığı Kara Harp Okulu Bilim Dergisine yazar imzaları ile beyan
edilmiştir.” ifadesini yazmak zorundadırlar. (Çalışmada izin alınması
gereken bir içerik varsa, izinle ilgili bilgiler(kurul adı, tarih, ve sayı no) ilk
sayfada verilecek ve izin belgeleri çalışmanın sonuna eklenecektir.)”
Hakemler İçin Etik Kurallar
1. Hakemler, dergimiz için aday çalışmanın, bilimsellik, derginin yazım
kuralları, yayın ilkeleri ve etik kurallara uygunluğunu ve akademik
kalitesini tespit edecek en temel unsurlardır. Hakemler, bu anlayışla hareket
etmeli ve akademik kaliteyi artırma sorumluluğuyla değerlendirme
yapmalıdır.
2. Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken
uzmanlığa sahip oldukları çalışmanın hakemliğini kabul etmelidirler.
3. Hakemler, çift-kör hakemlik kurallarına uymalı ve çalışmaya dair
detayları her şekilde gizli tutmalıdırlar.
4. Hakemler, inceledikleri çalışmaya dair herhangi bir bilgiyi hiçbir şekilde
başkalarıyla paylaşmamalıdır.
5. Hakemler, değerlendirmelerini tarafsızlık ilkesine uygun olarak
yapmalıdır. Yalnızca çalışmaların bilimselliğini, alana katkısını, içeriğinin
doğruluğunu, yazım şekil esaslarına ve akademik ölçütlere uygunluğunu
değerlendirmelidir. Çalışmada ortaya konan fikirlerin hakemin fikirlerinden
farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
6. Hakemler raporlarında hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici
ifadelerden kesinlikle kaçınmalıdır.
7. Hakemler, raporlarında net ve çalışmayla ilgili detaylı ifadeler
kullanmalıdırlar. Yayımlanmasını uygun görmedikleri çalışmalarla ilgili
değerlendirmelerinde, kararlarının dayandığı eksik ve kusurlu hususları
somut bir şekilde göstermelidirler.
8. Hakemler, yazarların çalışmalarında tarafsızlık ilkesine bağlı kalıp
kalmadıklarını değerlendirmeli; sadece çalışmanın ileri sürdüğü sonuçları ve
çıkarımları destekleyen kaynaklardan değil, diğer bakış açılarını da
destekleyen kaynaklardan da yararlandıklarını takip etmelidir.
9. Hakemler en geç 30 gün içinde çalışmaları değerlendirmelidir. Şayet
değerlendirme yapmayacaklarsa, makul bir süre içerisinde dergiye
bildirmelidirler.
10. Hakemler, değerlendirdikleri makalede herhangi bir çıkar çatışması
olduğundan şüphelendiklerinde değerlendirme süreci ile ilgili olarak dergi

editörlüğüne bilgi
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Editörler İçin Etik Kurallar
1. Editörler, dergi etik kuralları ve yazım şekil esasları çerçevesinde
gönderilen ve alana katkısı olacak çalışmaları değerlendirme sürecine kabul
etmelidir.
2. Editörler, kabul veya reddedilen çalışmalar ile herhangi bir çıkar
çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır.
3. Editörler bir çalışmayı kabul etmek ya da reddetmek için tüm
sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
4. Dergi Yayın Kurulu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Dergi Yayın
Sekretaryası dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana
kadar temin etmekle yükümlüdür. Çalışmalarla ilgili yazar(lar)ı dışında hiç
kimseye bilgi verilemez.
5. Çift kör hakemlik prensibi gereği, hakemlerin ve yazarların isimlerinin
karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.
6. Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların intihal taramasını
değerlendirme süreci başlamadan yapmalı ve intihal oluşumunun önüne
geçmek için gerekli çabayı göstermelidir.
7. Dergiye gönderilen çalışmaların intihal taraması, ön inceleme, hakemlik,
düzenleme ve yayımlama süreçlerinin vaktinde ve eksiksiz bir şekilde
tamamlanması editörlerin görevidir.
8. Editörler dergiye gönderilen çalışmaları kabul/ret ederken araştırma etik
kurallara uygunluk ve akademik ölçütlere göre hareket etmelidir.
Okurlar İçin Etik Kurallar
Okurların Kara Harp Okulu Bilim Dergisinde yayımlanan bir
çalışmada önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal
içerik ile ilgili herhangi bir tespiti (intihal, yinelenen makaleler vb.) hâlinde,
durumu khobilimdergisi@kho.edu.tr adresine bildirmeleri memnuniyetle
karşılanacak ve ivedi değerlendirmeye alınacaktır.

RASEARCH ETHICAL RULES
Research Ethical Rules for Authors
1. To be accepted to the Journal, articles should be unique, convenient to
scientific studies and methodologies, and should contribute to current
applications and theories. Articles can be written either in English or in
Turkish. The articles should not be published or sent to be published to any
domestic or foreign party before. It is not under the Journal’s responsibility
to search this issue. Its ethical responsibility is the author’s. The submission
of the article is considered to be the commitment of the author in this
respect.
2.The submitted articles that were presented in scientific meetings such as
congress, symposium, seminar etc. can be accepted if they have not been
published in the related proceedings document and this must be explicitly
stated by the article author(s).
3. If any search, data collection, analysis, research result etc. within the
context of the submitted article were used in any published study, it must be
stated in both the article and its reference part.
4. In the event of having more than one author in the article, all authors
undertake having equal responsibility and contributing equally to whole
process of the article including planning, research, preparing, organising,
drafting, writing and submitting the last version of the article. If the
participation rate differs, the authors must submit participation rate
declaration.
5. The submitted articles can not include fabricated (untrue) information in
research, data collection, analysis, research results etc. issues.
6. The authors must show in their articles that they have not only referred to
the sources supporting the idea/result of the article bu also the ones
supporting the opposing opinions in both the article and reference.
7. The articles that are supported by a research institute (TÜBİTAK, TÜİK,
Tütk Tarih Kurumu etc.) must state the name, date and number of the
project in the footnote.
8. The name, place and date of the meeting must be stated in congress or
symposium papers.
9. The articles sent to the journal are regularly examined against plagiarism.
The application named iThenticate is used to prevent plagiarism.
10. The Articles submitted to the Journal have to be prepared in accordance
with The Directives of Scientific Search and Publication Ethics of the

Board of Higher Education (Date: 10 November 2016, Number:
2016.23.497) and The Directives of Scientific Search and Publication
Ethics of National Defense University (MSÜ GENY66-3)and with the
standards
of
COPE
(Committee
on
Publication
Ethics)
(http://publicationethics.org/international-standart-editors-and-authors).
11. If the submitted article includes any research applied on humans/animals
or any personal information to be shared, the author of the article must
submit the proper permission documents taken from an authorised Research
Ethics Committee. Such articles will not be accepted without a proper
permission document. The situations that necessitate Research Ethics
Committee approval are as follows: The researches that are carried out with
qualitative and quantitative approaches necessiating data gathering by using
questionnaire, focus group work, observation, experiment, interview
technics; using of humans or animals for experimental or another scientific
purposes; clinical researches on humans or animals. Consent form must be
submitted in case reports. A permission document signed by the
participiants whose scale, questionnaire, photos are put in the study must be
submitted to the Journal. It is obligatory to abide by the copyright issues.
12. In the event of finding that a study doesn’t comply with academic and
ethic principles, the process is stopped and the study is rejected.
13. The extended summary must include the aim, problem, method,
findings, and the result information of the research. It is important for your
article to be referred from abroad. The extended summary mustn’t include
any findings or results that aren’t given in the article. The author mustn’t
refer to the article in the extended summary (E.g: As mentioned in page 2 of
the article, as mentioned in the introduction part etc. )
14. The authors must certainly state “This study was prepared in
compliance with the scientific search and publication ethics. There is no
content necessitating any permission from Ethical Board or any
legal/special permission in this study. We/I, as the author(s) of the article,
signed our/my declaration certifying that there was no conflict of interest in
our/my article.” in the abstract.
Research Ethical Rules for Referees
1. The referees are the fundemental elements to determine whether the
submitted article is scientificaly, grammatically, ethically and academicaly
suitable to be published in Science Journal of Turkish Military Academy.

2. The referees must accept only the articles that they are qualified of
evaulating according to their academic expertise.
3. The referees must abide by the rules of double-blind referee system and
respect the confidentiality of the process and act accordingly.
4. The referees can’t share any information in the article with the other
parties.
5. The referees must abide by the principles of impartiality. They must
evaluate the article in terms of scientific measures, its contribution to the
field, the correctness of its content, its academic and grammatical suitability.
6. The referees must strongly abstain from using any kind of offensive,
humiliating or accusatory statements in their reports.
7. The referees must use clear and detailed statements about the article. For
the article they don’t approve to be published, they must give concrete
reasons explaining the missing or faulty points.
8. The referees must evaluate the authors’ loyalty to the objectivity
principles. The referees must feel content that the author does not only refer
to the sources that support the argument in the article but also refer to the
ones that support the other opinions as well.
9. The referees must evaluate the article within 30 days. They must inform
the Editorial Board as soon as possible if they can’t evaluate.
10. When the referees realise/suspect that there is a conflict of interest in the
study, they must inform the editorial board and if necessary reject the
article.
Research Ethical Rules for Editors
1. The editors must accept the articles that will contribute to the field in
compliance with the search and ethical rules and text formatting of the
Journal.
2. The editors mustn’t be in any conflict of interest with the
accepted/rejected articles.
3. The editors have the whole responsibility and authority to accept/reject
the article.
4. The Publication Committee, Responsible Editor and Editorial Secretariat
are obliged to keep all studies confidential until they are published. They
can’t give any details to anyone except the authors.

5. It is the editors responsibility to keep any information of the referees and
the authors mutually confidential in compliance with double-blind referee
system.
6. The editors must check the article in terms of plagiarism before the
evaluation process and take necessary measures to prevent plagiarism.
7. It is the editors responsibility to fulfill plagiarism scanning, preevaluation, referee process, editing and publishing process in time and
flawlessly.
8. The editors must comply with the research and ethical rules and academic
standarts when accepting or rejecting the articles.
Research Ethical Rules for Readers
If the readers find an important error or mistake in the article or find
an editoryal content problem (plagiarism, repeated article etc.), they will be
highly welcomed when they inform the Editorial Board
via
khobilimdergisi@kho.edu.tr and it will be reacted immediately.

