
İçerik Politikası 

Yazılı sorumluluklar 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makalelerin yayınlanıp 

yayınlanmayacağına Editör ve Editör Kurulu karar verir. Editör ve Editör Kurulu, hakaret, telif hakkı ihlali 

ve intihal konusunda yürürlükte olan yasal gerekliliklerle sınırlandırılmıştır. Editör ve Editör Kurulu, 

entelektüel içeriklerine yönelik yazılarını etnik, cinsiyet, dini veya politik önyargılardan arındırılmış 

olarak değerlendirir ve hakemlerin yazarlara anonim kalmasını sağlamak için tamamen makul olur. 

Gönderilen yazılarda sunulan bilgi ve fikirler gizli tutulacak ve kişisel kazanç için kullanılmamalıdır. 

 

Yazarın sorumlulukları 

Yazarlar, makalelerinin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yerde (akademik bir tez dışında) 

yayınlanmak üzere değerlendirilmemiş orijinal eserler olduğunu garanti eder. Aynı makalenin başka bir 

dergiye paralel olarak sunulması, makalenin dergi tarafından dikkate alınmamasıyla sonuçlanır. 

Yazarlar ayrıca, makalenin herhangi bir dilde Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Dergisi yayınından sonra başka bir yerde yayınlanmayacağını da garanti eder. Dergiye gönderilen 

makalelerin, etik standartlara uygun olduğundan emin olmak her yazarın sorumluluğundadır. Yazarlar, 

makalenin asılsız veya hukuka aykırı ifadeler içermediğini ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini 

doğrulamaktadır. Herhangi bir tazminat talebi olması halinde, Editör ve Yayınevi yasal olarak sorumlu 

tutulamaz. 

 

Raporlama standartları 

Gönderilen bir makale hakemlere ve okuyuculara sunulan iddiaları doğrulamak için yeterli detay ve 

referans içermelidir. Sahte iddiaların kasıtlı sunumu etik standartların ihlalidir. Yazarlar, gönderilerin 

içeriğinden yalnızca kendileri sorumludur ve verilerin kamuya açık hale getirilmesi için ilgili taraflardan 

izin aldıklarından emin olmalıdır. Başka bir yerde daha önce yayınlanmış olan rakam, tablo veya diğer 

materyalleri dahil etmek isteyen yazarların, kullanılan referans üzerinde belirtmesi veya telif hakkı 

sahiplerinin iznine sahip olması gerekmektedir. Bu delil olmadan alınan herhangi bir materyalin 

yazarlardan kaynaklandığı varsayılacaktır. 

 

Yazarlık 

Yazarlar, gönderime önemli katkıları olan tüm katılımcıların yazar olarak listelendiğinden ve tam 

tersine, yazılanlara önemli katkılarda bulunan tüm katılımcıların yazar olarak listelendiğinden emin 

olmalıdır. Yazarlar dışındaki kişilerin yapılan çalışmaya katkıları ve yazının hazırlanmasına katkıları  var 

ise dipnotta veya Teşekkür bölümünde belirtilmelidir. 

 

İntihal 

İntihal, bilimsel etiğin açık bir ihlalidir ve ayrıca yasal işlemle cezalandırılabilen bir telif hakkı yasasının 

ihlali anlamına da gelebilir. Lütfen tüm gönderilerin intihal için tamamen kontrol edildiğini unutmayın. 

Belli bir intihal belirtisi gösteren herhangi bir makale otomatik olarak reddedilecek ve bu yazarların 



Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi’ne sonsuza dek makale göndermelerine 

izin verilmeyecektir. 

 

Önemli not: Dergide intihal göstermek için yazılım kullanabilir. 

 

Çıkar çatışması ve finansman 

Yazarlar, sunulan metinde veya yorumlarında etkilenmiş olabilecek herhangi bir finansal veya diğer 

önemli çıkar çatışması varsa, referans metninden önce veya ayrı bir bölümde yer alan bir özet beyan 

vermelidir. 

 

Açık erişim politikası 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi açık erişimli bir dergi olup, makalelerin 

yayınlanması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

 

Kendini arşivleyen politika 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, makalelerin Post-print (kabul edilen 

versiyon) versiyonunu/PDF'sini kurumsal bir havuzda ve ticari olmayan konu bazlı depolarda ya da 

dergi web sitesinde (sosyal ağ siteleri dahil) yayınlamasını sağlar.  

 

Telif hakkı 

Yazarlar, yayınlanan makalenin telif hakkını saklı tutar ve makaleyi üçüncü taraflara izin verilen 

şekillerde kullanma hakkına sahiptir. Orijinal yayın hakkında tam bibliyografik bilgiler (yazarlar, makale 

başlığı, dergi başlığı, cilt, sayı, sayfalar) sağlanmalıdır. Yazarlar, yayıncıya makaleyi yayınlama, yeniden 

kullanması durumunda orijinal yayıncısı olarak atıfta bulunma ve tüm biçimlerde ve medyada dağıtma 

hakkını verir. 

 

Feragat 

Yayınlanan eserlerde ifade edilen görüşler Editörlerin görüşlerini ifade etmemektedir. Yazarlar 

makalelerde ifade edilen fikirlerin hukuki ve ahlaki sorumluluğunu alırlar. Herhangi bir olumsuz durum 

olması durumunda yayıncının hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Herhangi bir tazminat talebi olması 

durumunda Yayıncı yasal olarak sorumlu tutulamaz. 

 

  

 


