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AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Logos Yayıncılık, yayınladığı dergilerde, Budapeşte Açık Erişim Bildirgesinde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar.
JAREN açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Dergide basılan yazıların tam metinlerine ve yayın kurulumuzun benimsediği
açık erişim politikamıza www.jarengteah.org adresinden ücretsiz
olarak erişilebilir.
Açık erişim ile “bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal,
yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve
her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır. Bu sebeple JAREN’de yer alan makaleler, yazarına ve orijinal
kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanabilir.
ETİK POLİTİKASI
JAREN’de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir
şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen
kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen
çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar,
okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik
ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. JAREN yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması
beklenmektedir.
Dergimizin etik görev ve sorumlulukları oluşturulurken Committee on PublicationEthics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler
ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için web
sayfamızı incelemeniz önerilir. http://jarengteah.org/Default.
aspx?p=Yazim-Rehberi#8
İNTİHAL POLİTİKASI
İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik
ihlalidir. Bu sebeple yayın politikaları gereği Logos Yayıncılık tüm
dergilerinde, yayınlanacak olan bütün çalışmalar için, intihal denetimini zorunlu kılar.
JAREN yayın etiği ve dergi politikaları gereği “Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci”nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. İntihal
denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla yayıncı
firma tarafından gerçekleştirilir. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen
çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket
edebilmektedir.
TELİF HAKKI DEVRİ
Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı,
yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca
yazar durumdan sorumlu tutulacaktır.
Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Journal of Academic Research in Nursing-JAREN)’nin isim hakkı Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; yayınlanan ya
da yayınlanacak olan tüm içeriklerin telif hakları yazarların yazılı
izinleriyle Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Journal of Academic Research in Nursing-JAREN)’ne aittir. Bilimsel yayınlar ve sunumlarda kaynak gösterilebilir. Ancak bunlar dışında tüm yazıların
ve görsellerin her türlü kullanımı ve tekrar baskıları için derginin
baş editörlüğüne müracaat edilmelidir.
Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak
imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarında ek dosya yükleme seçeneği
ile yüklenmelidir. Detaylı bilgi için; http://jarengteah.org/Default.
aspx?p=Telif-Hakki web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
ÇIKAR ÇATIŞMASI
Tüm yazarlar bilimsel katkı ve oranlarını ve ilgili sorumluluklarını;
ayrıca çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imzaları ile yayına
katılmalıdırlar. Araştırmalara kısmi de olsa yapılan nakdi ya da ayni
yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı
dip not olarak bildirilmelidir. (ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları
Bildirim Formu)
KÖR HAKEMLİK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
JAREN’e gönderilen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Gönderilecek her çalışmayı, alanında
uzman, en az iki hakem değerlendirir. Makalelerin hızlı bir şekilde
değerlendirilebilmesi için editörler tarafından her türlü çaba gösterilir. Bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde son karar
yetkisi editördedir. Detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
MAKALE HAZIRLAMA
Tüm yazılar, baş editör, editör, istatistik danışmanı ve en az iki
hakem tarafından incelenir. Yayınlar; derginin amacına uygunluk,
doğruluk ve güncellik açısından incelenmektedir. Editör, hakemlere yazıyı göndermeden önce yazım rehberlerinde bildirilen biçimsel kurallara uygunluğunu araştırır. Kaynakların yazımında “Vancouver” stili kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için; http://jarengteah.
org/Default.aspx?p=Yazim-Rehberi#1 adresini ziyaret ediniz.
MAKALE GÖNDERME VE GERİ ÇEKME
Makale Gönderme: Dergimizde yayınlanması için makalelerini değerlendirmeye göndermek isteyen yazarlar http://jarengteah.org/
jvi.aspx web adresimizden dergi yönetim sistemimize giriş yaptıktan sonra sistemdeki adımları takip ederek çalışmalarını yükleyebilirler. Yükleme öncesinde yazarlar için kontrol listesi başlığındaki
maddelere dikkat etmek çalışmanızın yayına alınma sürecini hızlandıracaktır.
Makale Geri Çekme: Yayın politikalarımız gereği, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle yazar işbirliği yapmak durumundadır.
Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar, gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların onayı olduğunu belirten ıslak imzalı bir şekilde, elektronik ya da
basılı olarak yayın kuruluna iletmelidir.
Yayın Kurulu gelen talebi inceler ve en geç on gün içerisinde yazara
dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları makale gönderim aşamasında JAREN’e devredilmiş çalışmanın geri çekme talebi
onaylanmadıkça yazar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme
için gönderemez.
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Instructions for Authors
OPEN ACCESS POLICY
Logos Publishing supports the open access of peer-reviewed journal literature in the Budapest Open Access Declaration and offers
all published articles free of charge in an environment where everyone can read and download.
JAREN has accepted the open access policy. The full text of the
manuscripts published in the journal and our open access policy adopted by our publication can be accessed free of charge at
www.jarengteah.org
Open access means that ”scientific literature can be accessed,
readable, recorded, copied, printed, scanned, transferred to full
text, indexed, transferred as a data to the software and available
for all legal purposes olm through the Internet without financial,
legal and technical barriers. For this reason, articles in JAREN may
use the author and the original source as long as they are referenced.
ETHICAL POLICY
The publication processes practiced in JAREN are the basis for the
development and distribution of information in an impartial and
respectful manner. The processes applied accordingly, directly
reflect the quality of the studies of the authors and institutions
supporting the authors. Reviewed studies are studies that embody
and support the scientific method. It is important that all partners
of the process (authors, readers and researchers, publisher, reviewers and editors) in this point must comply with the standards
for ethical principles. It is expected that all partners to assume the
following ethical responsibilities under the JAREN publication ethics.
Logos Medical Publishing Inc. adopted the ethical principles based
on the directive prepared by the Committee on Publication Ethics
(COPE) and recommended its adoption by all individuals contributing in the creation of a scientific work. Some items of this directive are mentioned below. For more informations please visit our
webpage http://jarengteah.org/Default.aspx?p=Yazim-Rehberi#8
PLAGIARISM POLICY
Plagiarism (cheating) is a violation of ethics, regardless of whether
it is intentional or not. For this reason, due to publication policies
Logos Publishing Co. (hereinafter it will be referred as LOGOS), for
all studies to be published in all of its periodicals, necessitates use
of a plagiarism checker.
JAREN obliges the plagiarism inspection for all of the works that
are passed the process of “Blind Registration and Evaluation Process” in order to protect their integrities. Plagiarism inspection is
made by using Turnitin and iThenticate software by the publisher.
The Editorial Board may act in accordance with the COPE rules
against allegations, and suspicions related to plagiarism, citation
manipulation and fraudulent misrepresentation of the works submitted to the journal.
COPYRIGHT TRANSFER
When submitting their works, individuals are obliged to declare
that the study, in whole or in part, has not been previously published on any other platform or evaluated for publication. Otherwise, the author will be held responsible for the related sanctions.

The right to use the title” Journal of Academic Research in Nursing-JAREN belongs to SBU Gaziosmanpaşa Training and Research
Hospital. Copyright of all the contents of the articles published
or to be published belongs to the Journal of Academic Research
in Nursing-JAREN in compliance with the prior written consent
obtained from the authors. They can be cited as a reference in
scientific publications, and presentations. However editor-in-chief
should be consulted for reproduction, and use of other printed,
and visual material by any means.
Authors who will send a study to our journal should complete
the “Copyright Approval Form” document. The author(s) must
sign the completed form with a wet signature. The signed form
must be scanned and the work over the system must be loaded
with additional file upload option in the transmission steps. For
detailed information; you can visit http://jarengteah.org/Default.
aspx?p=Telif-Hakki
CONFLICT OF INTEREST
All authors have scientific contributions and rates and their respective responsibilities; they should also participate in the publication with collective signatures indicating that there is no conflict
of interest. It should be stated that the cash or in-kind aid made
by the companies, establishments and pharmaceutical companies
in partial or partial part of the research is done. (ICMJE Potential
Conflicts of Interest Form)
DOUBLE-BLIND REVIEW AND EVALUATION PROCESS
All studies submitted to JAREN are subject to double-blind review.
At least two reviewers expert in their fields, will evaluate each submitted work. Every effort is spent by the editors for quick evaluation of the articles. The editor is the final decision-making authority in the evaluation processes of all articles. You can visit our web
page for detailed information.
MANUSCRIPT PREPARATION
All manuscripts are reviewed by the chief editor, editor, statistical
consultant and at least two reviewers. Publications; the purpose
of the journal is examined in terms of accuracy, accuracy and timeliness. The editor investigates the conformity of the formal rules
reported in the manuscripts before submitting the manuscript.
”Vancouver” style is used in writing sources. For detailed information; http://jarengteah.org/Default.aspx?p=Yazim-Rehberi#1
SUBMISSION AND RETRACTION OF THE MANUSCRIPTS
Submission of a manuscript: Authors who want to submit their
articles for evaluation in our journal can upload their works by
following the steps in the system after logging it into our journal
management system at http://jarengteah.org/jvi.aspx. Paying attention to the items in the checklist for authors prior to uploading
will speed up the publication process of your work.
Article Withdrawal: As per our publication policies, the author of
the article has to cooperate with editor of the journal in withdrawal procedures. The author, who wants to withdraw his / her work
during the evaluation process, should submit the petition containing his / her rationale to the editorial board electronically or in a
printed wet signed form indicating that all authors have approved
the withdrawal.
The Editorial Board scrutinizes the incoming request and returns
to the author within ten days. If the copyright of the article was
transferred to the JAREN during submissİon process, the author
can not send the work to another journal for evaluation unless the
request for withdrawal of this work is approved.

