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PUBLICATION ETHICS RULES
Turkish Journal of Marketing [TUJOM] is an international, peer-reviewed
multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of
Marketing and Marketing Sciences. Available online and published 3 times a year,
the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings
and discussions of all fields of Marketing and Marketing Sciences.

THE POSITION OF TURKISH JOURNAL OF MARKETING
PUBLISHING ETHICS
Turkish Journal of Marketing [TUJOM] is committed to maintaining the highest
ethical standards for all parties involved in the act of publishing in a peer-reviewed
journal: the author, the editor of the journal, the peer reviewer and the publisher.
The publishing ethics of Turkish Journal of Marketing, both internally and externally,
are based on- and adhere to- the Double-blind refereeing process is applied in the
journal TUJOM. Referee and the author (s) are unaware of the identity of each other.
Scientific studies are sent to at least two referees in the evaluation process.
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EDITOR RESPONSIBILITIES
Accountability:
The editors of Turkish Journal of Marketing [TUJOM] are accountable and
responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be
published. The editor may be guided by the policies of the journal's editorial board
and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel,
copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or
reviewers in making this decision.
Impartiality:
The reviewing process and publication decision will occur without regard to race,
gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political
philosophy of the authors.
Confidentiality:
The editor(s) and any editorial staff will not disclose any information about a
submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers,
potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.
Disclosure and Conflicts of Interest:
Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript will not be used in an
editor's own research without the express written consent of the author. Privileged
information or ideas obtained through peer review will be kept confidential and not
used for personal benefits. Editors make fair and unbiased decisions independent of
commercial considerations, and ensure a fair and appropriate peer-review process.
Editors recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other
member of the editorial board instead to review and consider) from considering
manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive,
collaborative, or other relationships or connections with any of the authors,
companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors will require all
contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if
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competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action
will be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.
Involvement and Cooperation in Investigations:
Editors of Turkish Journal of Marketing [TUJOM] will guard the integrity of the
published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing
suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue
reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive
measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted
manuscript or published paper, in conjunction with the publisher (or society). Such
measures will generally include contacting the author of the manuscript or paper and
giving due consideration of the respective complaint or claims made, but may also
include further communications to the relevant institutions and research bodies, and
if the complaint is upheld, the publication of a correction, retraction, expression of
concern, or other note, as may be relevant. Every reported act of unethical publishing
behaviour must be looked into, even if it is discovered years after publication.
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REVIEWERS RESPONSIBILITIES
Contribution to Editorial Decisions:
Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial
communications with the author may also assist the author in improving the paper.
Promptness:
Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a
manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the
editor and excuse himself/herself from the review process.
Confidentiality:
Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents.
They must not be shown to, or discussed with others except as authorized by the
editor.
Standards of Objectivity:
Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is
inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting
arguments.
Acknowledgement of Sources:
Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the
authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been
previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer
should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between
the manuscript under consideration and any other published paper of which they
have personal knowledge.
Disclosure and Conflict of Interest:

Turkish Journal of Marketing Vol.:5 Issue:1 Year: 2020

TURKISH JOURNAL OF MARKETING
Vol.: 5 Issue: 1 Year: 2020
Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept
confidential and not used for personal benefit. Reviewers should not consider
manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive,
collaborative, or other relationships or connections with any of the authors,
companies, or institutions connected to the papers.
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AUTHOR RESPONSIBILITIES
Reporting Standards:
Authors should present their results clearly, honestly, and without fabrication,
falsification or inappropriate data manipulation. Authors should describe their
methods clearly and unambiguously so that their findings can be confirmed by
others.
Originality, Plagiarism and Acknowledgement of Sources:
Authors should adhere to publication requirements that submitted work is original,
is not plagiarized, and has not been published elsewhere - fraudulent or knowingly
inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable. If an
author has used the work and/or words of others, that this original is been
appropriately cited or quoted and accurately reflects individuals' contributions to the
work and its reporting.
Data Access and Retention:
Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for
editorial review, and should in any event be prepared to retain such data for a
reasonable time after publication.
Ethics:
Authors should only submit papers only on work that has been conducted in an
ethical and responsible manner and that complies with all relevant legislation.

Disclosure and Conflicts of Interest:
All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive
conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation
of their manuscript. All sources of financial support for the project should be
disclosed.
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Authorship of the Paper:
Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to
the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those
who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there
are others who have participated in certain substantive aspects of the research
project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding
author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate coauthors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved
the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.
Multiple, Redundant or Concurrent Publication:
An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same
research in more than one journal or primary publication. Submitting the same
manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing
behaviour and is unacceptable.
Fundamental Errors in Published Works:
When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published
work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher
and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor or the
publisher learns from a third party that a published work contains a significant error,
it is the obligation of the author to promptly retract or correct the paper or provide
evidence to the editor of the correctness of the original paper.
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PUBLISHER'S RESPONSIBILITIES
Turkish Journal of Marketing, as the publisher of TUJOM, encourages the editors to
follow the the Double-blind refereeing process. Referee and the author (s) are
unaware of the identity of each other. Scientific studies are sent to at least two referees
in the evaluation process. Publisher defines the relationship between publisher,
editor and other parties in a contract, respect privacy (for example, for research
participants, for authors, for peer reviewers), protects intellectual property and
copyright, and fosters editorial independence.
Publisher works with journal editors to set journal policies appropriately and aim to
meet those policies, particularly with respect to:
- Editorial independence,
- Research ethics, including confidentiality, consent, and the special requirements for
human and animal research,
- Authorship,
- Transparency and integrity (for example, conflicts of interest, research funding,
reporting standards,
- Peer review and the role of the editorial team beyond that of the journal editor,
- Appeals and complaints,

Turkish Journal of Marketing Vol.:5 Issue:1 Year: 2020

TURKISH JOURNAL OF MARKETING
Vol.: 5 Issue: 1 Year: 2020
Publisher works with journal editors to:
- Communicate journal policies (for example, to authors, readers, peer reviewers),
review journal policies periodically, particularly with respect to new
recommendations from the Double-blind refereeing guidelines,
- Maintain the integrity of the academic record,
- Assist the parties (for example, institutions, grant funders, governing bodies)
responsible for the investigation of suspected research and publication misconduct
and, where possible, facilitate in the resolution of these cases,
- Publish corrections, clarifications, and retractions and
- Publish content on a timely basis.

TUJOM JOURNAL PUBLISHER

TUJOM JOURNAL EDITORS-IN-CHIEF
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YAYIN ETİĞİ KURALLARI

Turkish Journal of Marketing [TUJOM], Pazarlama ve Pazarlama bilimlerinin
tüm yönleri üzerine olan bilimsel makaleleri yayınlamaya kendini adamış, diğer
akran hakemlerin değerlendirmelerine tâbi, çoklu bilim dalından oluşan, uluslararası
bir dergidir. Internet üzerinden online olarak yılda 3 kez yayınlanan dergimiz,
Pazarlama ve Pazarlama bilimleri ile ilgili tüm alanlardaki yeni bulgular ve
değerlendirmeler

üzerine

dünyadaki

lider

platformlardan

biri

olmayı

hedeflemektedir.

TURKISH JOURNAL OF MARKETING [TUJOM] DERGİSİNDEKİ
MAKALELERİN YAYIN ETİĞİ KURALLARI AÇISINDAN
DURUMU
Turkish Journal of Marketing [TUJOM], akran hakemlerin değerlendirmelerine
tâbi olup, bir derginin yayınlanmasında yer alan tüm tarafların en yüksek etik
kurallar çerçevesinde davranmalarını sağlamayı taahhüt etmiştir. Bu taraflar;
yazarlar, derginin editörü, yardımcı/bölüm editörleri, akran hakemler ve yayımcıdır.
TUJOM yayın etiği kuralları, içeride ve dışarıda, “çift-körleme hakemlik
sürecine”, yani makale yazar(lar)ının ve hakemlerin kimliklerinin birbirlerinden
gizlenerek yapılan bir yöntemle incelenmesi üzerine kuruludur ve bu ilkeye sâdık
kalınarak uygulanır. Bilimsel çalışmalar, değerlendirme aşamasında en az iki
hakeme (değerlendiriciye) gönderilir.
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EDİTÖR’ÜN SORUMLULUKLARI
Hesap Verebilirlik:
Turkish Journal of Marketing [TUJOM] dergisinin editörleri, dergiye gönderilen
makalelerden hangilerinin yayınlanacağı hususunda karar verme aşamasından
sorumludurlar ve bu konuda hesap verme konumundadırlar. Editör, derginin yayın
kurulunun ilkeleri doğrultusunda yönlendirilebilir ve sonradan yürürlüğe
girebilecek olan yayın yoluyla hakaret, telif hakkı ihlali ve eser hırsızlığı gibi yasal
şartlar nedeniyle sınırlandırılabilir. Editör, bu kararı verirken diğer editörler ya da
hakemlerle bu durumu müzakere edebilir.
Tarafsızlık:
Makalelerin değerlendirme ve yayınlanma kararı aşaması; yazarların ırk, cinsiyet,
cinsel yönelim, dinî inanç, etnik köken, tabiiyet veya siyasi felsefesine bakılmaksızın
gerçekleşecektir.
Gizlilik:
Editör(ler) ve editör kurulu, gönderilen bir taslakla ilgili herhangi bir bilgiyi, -eğer
açıklamak uygun görülürse- ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer yayın
danışmanları ve yayıncı dışında hiç kimseye açıklamayacaklardır.
Bilgilendirme ve Çıkar Çatışması:
Yayın için gönderilen bir taslakta açığa çıkmış ama yayınlanmamış materyaller,
yazarın açık rızası olmadan editörün kişisel araştırmasında kullanılamaz. Bağımsız
değerlendirme sonucu elde edilen seçkin bilgi ve fikirler gizli tutulacak ve kişisel
çıkarlar için kullanılmayacaktır. Editörler, ticarî kaygılardan bağımsız, âdil ve
önyargısız kararlar verirler ve âdil ve uygun bir bağımsız değerlendirme sürecini
temin ederler. Editörler rekabete dayanan, ortak çalışmaya dayalı ya da başka
ilişkilerden kaynaklı veya makalelerle bağlantılı herhangi bir yazar, şirket ya da
muhtemel kurum bağlantıları sebebiyle ortaya çıkan çıkar çatışmalarının olduğu
makale taslaklarının değerlendirmesinden feragât ederler, geri çekilirler, (başka bir
deyişle, diğer editör, yardımcı editör veya yayın kurulundan başka birisinin bu
değerlendirmeyi kendisinin yerine yapmasını isterler). Eğer bu faydalar yayından
sonra meydana çıkarsa editörler, tüm katılımcılardan çatışan çıkar unsurlarını
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açıklamalarını ve düzeltmeleri yayınlamalarını isterler. Eğer ihtiyaç duyulursa,
cayma kararının yayınlanması ya da kaygıların ifade edilmesi gibi başka uygun
tedbirler alınır.
Soruşturmalara Katılım Ve İşbirliği:
TUJOM Editörleri, ihtiyaç halinde düzeltmeleri ve cayma durumlarını bildirerek ve
şüpheli veya şüpheli iddiası olan araştırmaları ve yayın suiistimallerini takip ederek
yayınlanmış belgenin bütünlüğünü sağlayacaktır. Editörler, hakem ve yazı işleri ile
ilgili suiistimalleri takip etmelidirler. Bir editör; başvuru yapılmış bir makale taslağı
ya da yayımlanmış bir makale ile ilgili olarak yayıncı veya toplumla bağlantılı olan
yayın etiği ile ilgili şikayetler yapılmışsa bunlarla ilgili makul cevabî önlemleri
almalıdır. Bu tür önlemler genelde makale taslağının ya da yayımlanmış makalenin
yazarıyla bağlantı kurmak veya ilgili şikâyet ya da ortaya konulan iddiaya gereken
önemi vermek şeklinde olabildiği gibi, ilgili kurumlar ve araştırma organlarıyla daha
ileri seviyede bağlantılar kurmak şeklinde de olabilir. Eğer iddia onanırsa, ilgili
olması halinde, düzeltmenin, cayma durumunun yayınlanması, kaygı ya da başka
bir bilginin ifade edilmesi şeklinde olması da mümkündür. Bildirilen her bir etik dışı
yayın davranışı hareketi, yayımdan yıllar sonra bile ortaya çıkarılsa mutlaka
soruşturulmalıdır.
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HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Editöryal Kararlara Katkı:
Akran değerlendirmesi, editöre, yayınla ilgili kararlar vermesinde ve editörün
yazarla editöryal iletişimine, yazarın makaleyi geliştirmesine yardımcı olur.
Hızlı Davranma:
Seçilmiş herhangi bir hakem; bir makale taslağında ortaya konan araştırmayı gözden
geçirme konusunda kendisini yetersiz hissederse veya taslağın hızlı ve objektif bir
şekilde gözden geçirmesinin mümkün olamayacağını bilirse, editörü bilgilendirmeli
ve değerlendirme sürecinden alınmasını istemelidir.
Gizlilik:
Değerlendirme için gelen herhangi bir makale taslağı, ‘gizli doküman’ olarak kabul
edilmelidir. Bu dokümanlar editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışında
kimseye gösterilmemeli veya kimseyle tartışılmamalıdır.
Objektiflik Standartları:
Değerlendirmeler objektiflik ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır. Yazarın şahsına
yönelik kişisel eleştiri doğru değildir. Hakemler, düşüncelerini, destekleyici
argümanlarla/delillerle açık ve net bir şekilde ortaya koymalıdırlar.
Alıntılanan Kaynakların Belirtilmesi:
Hakemler, yazarlar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış eserlerin neler
olduğunu bulup ortaya çıkarmalıdırlar. Önceden bildirilmiş olan bir gözlem, türetme
veya görüş öne sürme ile ilgili herhangi bir bildirim, ilgili alıntı ile beraber olmalıdır.
Bir hakem, değerlendirilmekte olan makale taslağı ile kişisel bilgisi dâhilinde olan
başka herhangi bir yayınlanmış makale arasındaki kayda değer bir benzerlik veya
örtüşmeye, editörün dikkatini çekmelidir.

Bilgilendirme ve Çıkar Çatışması:
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Bağımsız değerlendirme sonucu elde edilen seçkin bilgi ve fikirler gizli tutulacak ve
kişisel çıkarlar için kullanılmayacaktır. Hakemler; rekabete dayanan, ortak çalışmaya
dayalı ya da başka ilişkilerden kaynaklı veya makalelerle bağlantılı herhangi bir
yazar, şirket ya da muhtemel kurum bağlantıları sebebiyle ortaya çıkan çıkar
çatışmalarının olduğu makale taslaklarını değerlendirmemelidirler.
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YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Standartların Bildirimi:
Yazarlar, buldukları sonuçları açık ve net bir biçimde, dürüstçe ve uydurmadan,
üzerinde

tahrifat

veya

uygun

olmayan

veri

manipülasyonu

yapmadan

sunmalıdırlar. Yazarlar, metotlarını açık ve net bir biçimde, belirsizliğe meydan
vermeyecek bir tarzda anlatmalılar ki böylece bulguları başkaları tarafından
doğrulanabilsin.
Özgünlük, İntihal ve Alıntılanan Kaynakların Belirtilmesi:
Yazarlar, sunulan çalışmanın orijinal olması, aşırma olmaması, başka bir yerde
yayımlanmamış olması gibi yayın gereksinimlerine bağlı kalmalıdır. Aksi takdirde
düzmece ya da bilerek ifade edilen gerçek dışı beyanlar, yayın etiğine uygun
olmayan bir davranış teşkil eder ve bu durum kabul edilemez. Bir yazar; başkalarının
çalışmalarını ve/veya kelimelerini kullandıysa, bu durum, orijinalinin uygun şekilde
iktibas edildiği ya da bire bir alıntılandığı ve böylelikle bireylerin bu işe katkılarının
doğru şekilde gösterildiği anlamına gelir.
Veri Girişi ve Veriyi Tutma:
Yazarların, yayımla ilgili bir editöryal değerlendirme durumuyla bağlantılı olarak
kullandıkları ham veriyi vermeleri istenebilir. Böyle bir durumda yazarların,
yayımlandıktan sonra bu tarz bir bilgiyi makul bir süre saklamaya hazırlıklı olmaları
gerekir.
Yayın Etiği Kuralları:
Yazarlar, sadece yayın etiği ve sorumluluk çerçevesinde yürütülen ve tüm ilgili
mevzuata uygun çalışmaları, makale başvurusu olarak sunmalıdır.
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Bilgilendirme ve Çıkar Çatışmaları:
Tüm yazarlar makale taslaklarında yer alan, bu taslaklarının sonuçlarını ya da
tercümesini etkileyeceği yönünde yorumlanabilecek herhangi bir finansal ya da
maddi çıkar anlaşmazlığını bildirmek durumundadırlar. Projeyle ilgili tüm maddi
kaynaklar açıklanmalıdır.
Eser Sahipliği:
Eser sahipliği, sunulan çalışmanın düşünce, tasarım, icra veya çevirisine önemli
derecede katkı sunanlarla sınırlandırılmalıdır. Kayda değer bir katkıda bulunanların
hepsi yazar listesinde yer almalıdır. Araştırma projesinin belli maddi yönleriyle ilgili
katılım gösterenler olması durumunda da bu kişiler ‘teşekkür edilenler’ olarak
belirtilmeli ya da ‘katkıda bulunanlar’ olarak listelenmelidir. Sorumlu yazar, uygun
tüm yazarların makalede yer aldığından, uygun olmayanların da yer almadığından
ve ayrıca tüm yazarların makalenin son halini gördüğünden ve yayın için teslim
edilmesine onay verdiklerinden emin olmalıdır.
Çoklu, Gereksiz ve Eş-Zamanlı Yayım:
Bir yazar aslında aynı araştırmayı anlatan bir makale taslağını genel olarak birden
fazla dergide veya ilk yayından fazla yayımlamamalıdır. Aynı makale taslağını eş
zamanlı olarak birden fazla dergiye göndermek yayın etiğine uymaz ve kabul
edilemez.
Yayımlanan Eserlerdeki Temel Hatalar:
Bir yazar kendisine ait yayımlanmış bir çalışmada, önemli bir hata veya yanlışlık ya
da gerçek olmayan bir bilgi tespit ettiğinde, hızlı bir şekilde derginin editörünü
bilgilendirmelidir. Makaleyi düzeltmek veya geri çekmek için editörle iş birliği
yapmak, yazarın yükümlülüğündedir. Eğer editör ya da yayıncı, yayımlanan
makalede önemli bir hata olduğunu üçüncü taraftan öğrenirse, hızlı bir şekilde
makaleyi geri çekmek ya da düzeltmek veyahut orijinal makalenin doğruluğunu
gösterir kanıtı editöre sunmak da yine yazarın yükümlülüğü altındadır.

YAYIMCININ SORUMLULUKLARI
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Turkish Journal of Marketing [TUJOM] Dergisi Yayımcısı, editörleri “çift-körleme”
hakemlik süreci konusunda cesaretlendirmektedir. Hakemler ve yazar(lar)
birbirlerinin kimliklerinden habersizdirler. Bilimsel çalışmalar, değerlendirme
sürecinde en az iki hakeme gönderilir. Yayımcı, kendisi, editör ve diğer taraflarla
arasındaki ilişkiyi bir sözleşmede belirtir, gizlilik ilkesine riayet eder (mesela,
araştırma katılımcılarının, yazarların ve akran hakemlerin gizliliği), fikrî mülkiyet
hakkını ve telif hakkını korur ve yazı işlerinde bağımsızlığı teşvik eder.
Yayımcı, olması gerektiği şekliyle dergi ilkelerini belirlemek için dergi editörleriyle
birlikte çalışır ve bu ilkeleri yerine getirmeyi özellikle şu hususlar bakımından amaç
edinir:
 Yazı işleri bağımsızlığı,
 Gizlilik, rıza ve insan ve hayvan araştırmalarında gerekli olan özel gereksinimleri
içeren araştırma etik kuralları,
 Eser sahipliği,
 Şeffaflık ve bütünlük (çıkar çatışması, araştırmanın finansmanı, standartları
bildirme),
 Akran değerlendirmesi ve dergi editörünün dışında editör kurulunun rolü,
 Başvurular ve şikayetler.
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Yayımcı, aşağıdaki durumları sağlamak için dergi editörleriyle birlikte çalışır:
 Derginin ilkelerini değerlendirmek (mesela, yazarlarla, okuyucularla, akran
hakemlerle), periyodik olarak derginin ilkelerini, özellikle “çift-körleme” hakemliğin
prensipleri çerçevesindeki yeni öneriler açısından gözden geçirmek,
 Akademik kayıt sisteminin bütünlüğünü korumak,
 Şüpheli araştırma ve suiistimal edilen yayınla ilgili yapılan soruşturmadan sorumlu
olan taraflara (mesela, kurumlar, hibe sağlayıcılar ve yerel yönetim organları)
yardımcı olmak ve mümkün olduğu sürece vakaların çözümünü kolaylaştırmak,
 Düzeltmeleri, açıklamaları ve geri çekmeleri yayınlamak ve
 Belirtilen zamanda sayıyı yayınlamak.
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