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Vakıf kurumu ve vakıf kurumu ile ilgili kültürel zenginlikleri, vakıf yolu ile teşekkül etmiş kültür varlıklarını, 
vakıfların tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koyan çalışmalar ve  Vakıflarla ilgili olarak, 
ulusal düzeyde yapılan bilimsel ve kültürel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayın faaliyetlerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün yayın ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.  

1- ETİK İLKELER 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce basılmasına karar verilecek kitaplar ile Vakıflar Dergisinde yayınlanacak 
makaleler bütünüyle yazarlarına ait özgün eserler olmasının yanında daha önce bir başka yerde, kurum 
ve kuruluşlarda değişik isimde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması 
gerekir.  Diğer araştırmacıların çalışmalarına kitap ve makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde 

alıntılanması ve kaynaklarda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir.  
 
Yazar eserini intihal önleme yazılımı olan Tübitak intihal.net, Turnit in veya iThenticate  programlarından biri ile 
kontrol ederek benzerlik raporunu eser/makale başvurusunda kuruma (VGM) göndermekle yükümlüdür. 
Benzerlik oranı alıntılar ve kaynakça hariç %20 ve üzeri olan çalışmalar/eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
Eserin yazarları sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine yer verilmesi (hediye 
yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez. Yazarlar 
gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları Teşekkür kısmında beyan etmekle 
yükümlüdür. 
 
Etik kurul izni ve onayı: Katılımcılardan anket, ölçek, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektiren 
araştırmalar için etik kurul izni alındığı aday makale içinde belirtilmelidir. Veri toplama sürecinde etik hususlara 
hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) 
çalışma içinde sunulmalıdır. 
 
Dilimleme: Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan 
biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı 
yayınlar olarak sunmamalıdır. 
 
Ham verileri sunma ve saklama: Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham 
verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar. 
 
Yayımlanmış eserde hata tespiti: Bir yazar yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu 
tespit ettiğinde, derhal haberdar etmek ve eseri geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak 
zorundadır. 

 
2- YAYIN İLKELERİ 
Değerlendirme: Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca yayın ilkelerine uygunluk 
açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen eser 
değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun 
bulunanlar, çift kör hakemlik yöntemiyle ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve 
raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı Yayın 
Kurul Kararıyla yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai 
kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar 
varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade 
edilmez.  
 
Hukuki sorumluluk: Yayımlanan eser görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve 
fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Hukuki sorumluluk: Yayımlanan yazılardaki görüşlerin 
sorumluluğu ve yazım tercihleri yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 

Ücret politikası: Vakıflar Genel Müdürlüğünce yayımlanması kabul edilen eserlerin telif hakkı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'ne devredilmiş sayılır. Yayınlanan eserler ile makalelere telif ücreti ödenir.  


