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 Sayın Akademisyenler,

 Diş hekimliği alanında yeni bir bilimsel dergi 
olan Eurasian Dental Research isimli dergimizin yayın 
hayatına başlayacağını sizlere duyurmaktan büyük bir 
mutluluk duymaktayım.

 Amacımız, diş hekimliğinin bütün dallarında 
en yüksek bilimsel düzeyde makalelerin yayınlanarak
literatüre katkıda bulunmaktadır. Dergimiz, etik ku-
rallar çerçevesinde hazırlanmış olan orijinal makalel-
eri ve nadir olgu sunumları yayınlamaktadır. 

 Dergimizin kapsamı genel olarak periodontal 
hastalıklar, implant uygulamaları, ağız hastalıkları ve 
patolojisi, ağız diş çene cerrahisi ve hastalıkları, en-
dontik uygulamalar, restoratif ve estetik diş hekimliği 
olsa da sadece diş hekimliğinin bu alanları ile sınırlı 
değildir. 

 Biruni Üniveristesi’nin resmi bir yayını olan 
dergimiz İngilizce olarak yılda üç sayı (Nisan, Ağustos 
ve Aralık aylarında) halinde yayınlanmaktadır.

 Eurasian Dental Research’e gönderilecek olan 
yayınların değerlendirilmesi ve yayını için herhangi 
bir ücret talep edilmemektedir.

 Önümüzdeki yıllar içerisinde uluslararası ve 
ulusal indekslerce ve arama motorlarınca tanınmasını
hedeflediğimiz dergimizin amacına ulaşmasında 
desteğinizi ve değerli çalışmalarınızı beklemekteyiz.

 Makalelerinizi Dergipark Akademik sistemin-
den https://dergipark.org.tr/tr/pub/edr adresi üzerin-
den gönderebilirsiniz.

 Bilimsel çalışmalarınızı ve makalelerinizi 
Fakültemiz dergisi olan Eurasian Dental Research’de 
görmek bizi mutlu edecektir.

 Saygılarımla,

 Dear Colleagues,

 I am very pleased to announce to you that our 
journal, Eurasian Dental Research, a new scientific 
journal in the field of dentistry, will begin its publica-
tion life.

 Eurasian Dental Research aims to contribute 
to the literature by publishing manuscripts at the high-
est scientific level on all fields of dentistry. The journal 
publishes original articles, and rare case reports that 
are prepared in accordance with ethical guidelines. 

 The scope of the journal includes but not lim-
ited to periodontal diseases, dental implants, oral pa-
thology, oral and maxillofacial surgery, endodontics, 
oral diseases, restorative and esthetic dentistry. 

 The journal is the official publication of Biruni 
University and published triannually in April, August, 
and December.  The publication language of the jour-
nal is English.

 No fees or charges are required for manuscript 
processing and publishing with Eurasian Dental Re-
search.

 We aim to be accepted in the internationally 
respected indices and discovery services in the com-
ing years. To achieve this goal, we are looking forward 
to receiving your support and valuable studies.

 You can send your articles from the Dergipark Ac-
ademic system via https://dergipark.org.tr/en/pub/edr

 We will be happy to see your scientific studies 
and articles in Eurasian Dental Research, the journal 
of our Faculty.

 Best regards,

Prof. Dr. İlknur ÖZCANProf. Dr. İlknur ÖZCAN
Editor in ChiefEditor in Chief
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HAKKINDAHAKKINDA

 Eurasian Dental Research, Biruni Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bağımsız, tarafsız ve 
çift kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan 
uluslararası ve açık erişimli bilimsel dergisidir. Der-
gi dört ayda bir Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında 
yayımlanmakta ve üç sayı sonunda bir cilt tamam-
lanmaktadır. Yayın dili İngilizcedir. Eurasian Dental 
Research, diş hekimliğinin tüm alanlarında klinik/
deneysel özgün araştırmalar ve  nadir vaka raporları 
ile ilgili makaleleri kabul etmektedir.
 
AMAÇAMAÇ

 Eurasian Dental Research dergisinin amacı, 
diş hekimliği alanına ulusal ve uluslararası düzeyde 
katkı sağlamak ve aynı zamanda bilim insanlarının 
bilgi, fikir, bulgu ve araştırmalarını paylaşabilecekleri 
bilimsel bir platform oluşturmaktır.
 
YAZIM KURALLARIYAZIM KURALLARI

 Ön kontrolden geçirilen makaleler, iThen-
ticate, Turnitin ve İntihal.net gibi yazılımlar kul-
lanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine 
intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörl-
er, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya 
da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kon-
trolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir 
makalenin kabul edilmeden önce ve hatta kabul edil-
dikten sonra reddedilmesine neden olabilir. Makale-
nin türüne bağlı olarak, bunun oranın %20’den az ol-
ması beklenir. %20 ve üzeri benzerlik çıkan makaleler 
yazarlara geri iade edilecektir.

 Makaleler, ICMJE-Recommendations for the 
Conduct, Reporting, Editing and Publication of Schol-
arly Work in Medical Journals (updated in December 
2015 - http://www.icmje.org/icmje-recommenda-
tions.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Ran-
domize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar 
STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, hayvan 
deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan 
davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND 
kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

 Makaleler sadece dergipark online makale 
yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönder-
ilebilir. Farklı mecralardan gönderilen makaleler 
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ABOUTABOUT

 Eurasian Dental Research is the international 
and open access scientific journal of Biruni University 
Faculty of Dentistry, published within the framework 
of independent, impartial and double-blind referee-
ing principles. The journal is published quarterly in 
April, August and December, and a volume is com-
pleted at the end of three issues. Publication language 
is English. Eurasian Dental Research accepts articles 
on clinical/experimental original research and rare 
case reports in all areas of dentistry.

AIMAIM

 The aim of the Eurasian Dental Research jour-
nal is to contribute to the field of dentistry at national 
and international level and also to create a scientific 
platform where scientists can share their knowledge, 
ideas, findings and research.
 
WRITING RULESWRITING RULES

 Pre-examined articles are scanned for plagia-
rism using software such as iThenticate, Turnitin and 
İntihal.net. If plagiarism/self-plagiarism is detected, 
the authors are informed. If necessary, the editors 
can subject the article to plagiarism control at various 
stages of the evaluation or production process. High 
similarity rates can cause an article to be rejected be-
fore or even after it is accepted. Depending on the type 
of article, this rate is expected to be less than 20%. Ar-
ticles with 20% or more similarity will be returned to 
the authors.

 Manuscripts should be prepared in accordance 
with ICMJE-Recommendations for the Conduct, Re-
porting, Editing and Publication of Scholarly Work 
in Medical Journals (updated in December 2015 - 
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf). 
Randomized studies should follow CONSORT, ob-
servational studies STROBE, diagnostic value studies 
STARD, animal-based studies ARRIVE, and nonran-
domized behavioral and public health studies TREND 
guidelines.

 Articles can only be sent through the Dergi-
park online article uploading and evaluation system. 
Articles sent from different channels will not be eval-
uated.
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 Gönderilen makalelerin dergi yazım kural-
larına uygunluğu kontrol edilecektir. Derginin yazım 
kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler düzeltme 
için yazarlarına geri gönderilecektir.

Yazar(lar)ın aşağıdakileri sunmaları gerekir:

• Telif Hakları Formu
• Çıkar Çatışması Formu
• Başlık Sayfası
• Yazar isimleri çıkarılmış makale dosyası

Telif Hakları Formu:Telif Hakları Formu: Makale gönderimi sırasında 
sistemden indirilebilir.

Çıkar Çatışması Formu:Çıkar Çatışması Formu: Makale gönderimi sırasında 
sistemden indirilebilir.

Başlık Sayfası:Başlık Sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte 
ayrı bir kapak sayfası da gönderilmelidir. 

Bu sayfada;
• Makalenin 50 karakteri geçmeyen başlığı,
• Yazarların isimleri, kurumları, eğitim derecel-
eri ve ORCID numaraları
• Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynak-
ları hakkında detaylı bilgi,
• Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep 
telefonu dâhil), faks numarası ve e-posta adresi,
• Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan 
ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili 
bilgileri içermelidir.
• Teşekkür. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşıla-
mayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler 
“teşekkür/bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara 
örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma 
yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, 
finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Yazar İsimleri Çıkarılmış Makale Dosyası: Yazar İsimleri Çıkarılmış Makale Dosyası: Word for-
matında yazar isimlerinin bulunmadığı makale do-
syası sisteme yüklenmelidir.

 Submitted articles will be checked for compli-
ance with journal writing rules. Manuscripts that are 
not prepared in accordance with the writing rules of 
the journal will be sent back to their authors for cor-
rection.

The author(s) must submit the following:

• Copyright Form
• Conflict of Interest Form
• Title Page
• Article file with the names of the authors removed

Copyright Form:Copyright Form: It can be downloaded from the sys-
tem during article submission.

Conflict of Interest Form:Conflict of Interest Form: It can be downloaded from 
the system during article submission.

Title Page: Title Page: A separate cover page must be submitted 
with all submitted articles.

On this page;
• The title of the article not exceeding 50 characters,
• Authors’ names, institutions, degrees and ORCID 
numbers
• Detailed information about financial support infor-
mation and other support resources,
• Corresponding author’s name, address, telephone 
(including mobile phone), fax number and e-mail ad-
dress,
• Information about individuals who contributed to 
the manuscript preparation process but did not meet 
the authorship criteria.
• Acknowledgements. All individuals who did not 
meet the criteria for authorship but contributed to the 
study should be listed in the “acknowledgments/in-
formation” section. Examples of these are people who 
only provide technical support, help with writing, or 
just provide general support, and financial and mate-
rial support.

Manuscript File with Names of Authors Removed:Manuscript File with Names of Authors Removed: 
The article file in Word format, which does not con-
tain the names of the authors, should be uploaded to 
the system.
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ÖZETÖZET

 Tüm makalelerin İngilizce özetleri olmalıdır. 
Özgün Araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, 
“Materyal ve Method”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt 
başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır. Olgu 
sunumu türündeki makalelerinin özetleri “Amaç”, 
“Olgu Sunumu”, “Tartışma ve Sonuç” alt başlıklarını 
içerecek biçimde hazırlanmalıdır. Özetler 250 ke-
limeyi geçmemelidir.

Anahtar Sözcükler:Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler 5 anahtar kelimey-
le birlikte gönderilmelidir. Anahtar sözcükler özetin 
hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük 
olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler Nation-
al Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan 
Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından 
seçilmelidir.

MAKALE TÜRLERİMAKALE TÜRLERİ

Özgün Araştırma:Özgün Araştırma: Ana metin; “Giriş”, “Materyal ve 
Metod”, “Bulgular” ve “Tartışma” alt başlıklarından 
oluşmalıdır. Sonucu desteklemek için istatistiksel 
analiz genellikle gereklidir. İstatiksel analiz ile ilgili 
bilgi, Materyal ve Metod bölümü içinde ayrı bir alt 
başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle 
tanımlanmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi 
olan International System of Units (SI)’a uygun olarak 
hazırlanmalıdır.

Olgu Sunumu:Olgu Sunumu: Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer 
ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi 
güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntemi tarif eden, 
kitaplarda yer verilmeyen bilgiler yansıtan, ilgi çekici 
ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmek-
tedir. Ana metin; “Giriş”, “Olgu Sunumu”, “Tartışma” 
ve Sonuç” alt başlıklarını içermelidir.

TablolarTablolar

 Tablolar ayrı bir Word dosyası olarak eklen-
meli ve ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun 
olarak numaralandırılmalıdır. Tabloların üzerinde 
tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde 
geçen kısaltmaların açılımları tablo altına yazıl-
malıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde 
“Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve ko-
lay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda 

ABSTRACTABSTRACT

 All articles must have English abstracts. Ab-
stracts of Original Research articles should be pre-
pared in such a way as to include the subheadings 
of “Purpose”, “Material and Method”, “Results” and 
“Conclusion”. Abstracts of case reports should be pre-
pared in a way that includes the sub-headings of “Pur-
pose”, “Case Report”, “Discussion and Conclusion”. 
Abstracts should not exceed 250 words.

Keywords:Keywords: All articles should be submitted with 5 
keywords. Key words should be written just below 
the abstract. Abbreviations should not be used as key-
words. Keywords should be selected from the Medical 
Subject Headings (MeSH) database prepared by the 
National Library of Medicine (NLM).

ARTICLE TYPESARTICLE TYPES

Original Article: Original Article: Main text; It should consist of “In-
troduction”, “Materials and Methods”, “Results” and 
“Discussion” subheadings. Statistical analysis is often 
required to support the result. Information about sta-
tistical analysis should be written as a separate subtitle 
in the Material and Method section and the software 
used should be defined strictly. Units should be pre-
pared in accordance with the International System of 
Units (SI), which is the international unit system.

Case Report: Case Report: A limited number of places are reserved 
for case reports, and only cases with interesting and 
instructive features, which describe a new method, 
reflect information that are not included in the books, 
related to rare diseases that are difficult to diagnose 
and treat, are accepted for publication. Main text 
should contain sub-titles of “Introduction”, “Case Re-
port”, “Discussion” and Conclusion”.

TablesTables

Tables should be added as a separate Word file and 
numbered in accordance with the order of passage in 
the main text. There should be a descriptive title on the 
tables and the expansions of the abbreviations in the 
table should be written under the table. Tables should 
be prepared in a Microsoft Office Word file using the 
“Insert Table” command and should be arranged in an 
easy-to-read manner. The data presented in the tables 
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sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı 
olmamalı; verileri destekleyici nitelikte olmalıdır.

Resim ve Resim YazılarıResim ve Resim Yazıları

 Resimler, grafikler ve fotoğraflar JPEG for-
matında ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. 
Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana metin 
içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan gör-
seller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde 
verilmelidir. Resimler alt birimleri belli etmek 
amacıyla etiketlenmelidir (a, b, c vb.). Resimlerde al-
tyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başı, 
yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabil-
ir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimlerde 
kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve 
kurum bilgilerine kesinlikle yer verilmemelidir. Gör-
sellerin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. 
Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için 
gönderilen tüm görsellerin çözünürlüğü net ve büyük 
boyutlu (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. 
Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.
Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin 
ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları 
yerde açıklanarak kısaltma açıklamanın ardından 
parantez içerisinde verilmelidir.

 Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. 
ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, 
üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren tüm bilgiler 
parantez içinde verilmelidir; “Örn: Diagnostik Ultra-
sonografi Cihazı (Siemens Healtcare Germany)”.

 Özgün araştırmaların kısıtlılıkları, engelleri 
ve yetersizlikleri Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” 
bölümünde yer almalıdır.

KaynaklarKaynaklar

 Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana me-
tin içerisinde uygun olan yerlere sırayla numara veril-
erek atıf yapılmalıdır.

 Atıf yapılırken en son ve en güncel yayın-
lar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan 
yazar(lar) sorumludur.

 Dergi isimleri Index Medicus/Medline/
PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu 

should not be a repetition of the data presented in the 
main text. The data must be of a supporting nature.

Picture and Picture LegendsPicture and Picture Legends

 Pictures, graphics and photographs should 
be uploaded to the system as separate files in JPEG 
format. Images should not be presented in a Word 
document or in the main text. When there are images 
divided into subunits, the subunits should be given in 
a single image. Pictures should be labeled to identify 
subunits (a, b, c, etc.). Bold and thin arrows, arrow-
heads, stars, asterisks, and similar signs can be used 
to support captions on images. As with the rest of the 
article, the pictures should be blind. For this reason, 
the person and institution information in the pictures 
should not be included. Images must have a minimum 
resolution of 300 DPI. In order to avoid disruptions in 
the evaluation process, the resolution of all submitted 
images should be clear and large (minimum dimen-
sions 100x100 mm). Image captions should be placed 
at the end of the main text. All abbreviations in the 
article should be explained separately in the main text 
and abstract if they are used for the first time, and the 
abbreviation should be given in parentheses after the 
explanation.

 In the main text, device software, medicine, 
etc. when products are mentioned, all information 
including the name of the product, the manufactur-
er, city and country information should be given in 
parentheses; “Ex: Diagnostic Ultrasonography Device 
(Siemens Healthcare Germany)”.

 Limitations, barriers and deficiencies of orig-
inal research should be included in the “Discussion” 
section before the conclusion paragraph.

ReferencesReferences

 All references, tables and pictures should be 
cited in the main text by numbering in the appropri-
ate places in the main text.

 The most recent and most up-to-date publica-
tions should be preferred when citing. The author(s) 
are responsible for the accuracy of the references. 

 Journal names should be abbreviated in accor-
dance with the journal abbreviations in Index Medi-
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olarak kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az yazar old-
uğunda tüm yazar isimleri listelenmelidir. 

 Eğer 6 ya da daha fazla yazar varsa ilk 3 yazar 
yazıldıktan sonra “et al.” yazılmalıdır. Ana metinde 
kaynaklara atıf yapılırken “Vancouver” formatında, 
noktadan önce parantez içinde Arap rakamları kul-
lanılmalıdır. 

Örn: ……..in the head and neck region (1-3).

RevizyonlarRevizyonlar

 Yazar(lar) makalelerin revizyon dosyalarını 
gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişik-
likleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından 
öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere 
Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cev-
ap dosyasında her bir hakemin yorumunun ardın-
dan yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı 
satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize 
edilen makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün 
içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize 
versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenemezse, 
revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazar(lar)ın revizyon 
için ek süreye ihtiyaç duyması durumunda uzatma 
taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri 
gerekmektedir.

Yayınlanma SüreciYayınlanma Süreci

 Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, nok-
talama ve biçim açısından kontrol edilmesi amacıyla 
dil editörüne gönderilir. Dilbilgisi kontrolü yapıldık-
tan sonra makale, yazar onayına sunulur. Yazar 
onayından sonra makale mizanpaja alınır. Dizgisi 
yapılan makale son onay için tekrar yazara gönderil-
ir. Yazardan son onay alınan ve dizgisi tamamlanan 
makaleler, yayın planına dâhil edildikleri sayıyla bir-
likte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatın-
da dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen 
makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu 
yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde 
dergiye iletilmesi istenir.

cus/Medline/PubMed. All author names should be 
listed when there are six or fewer authors.

 If there are 6 or more authors, after the first 3 
authors are listed, “et al.” should be written. When cit-
ing sources in the main text, Arabic numerals should 
be used in parentheses before the period in the “Van-
couver” format.

Ex: ……..in the head and neck region (1-3).

RevisionsRevisions

 When submitting the revision files of the arti-
cles, the author(s) should mark the changes they have 
made on the main text, in addition, they should send 
their notes on the suggestions put forward by the re-
viewers in the “Reply to the Reviewers” file. In the Re-
ply to Reviewers file, the author’s reply should follow 
each referee’s comment and the line numbers where 
the changes were made should also be indicated. Re-
vised articles should be sent to the journal within 30 
days of the decision letter. If the revised version of the 
article cannot be uploaded within the specified time, 
the revision option may be revoked. If the author(s) 
needs additional time for revision, they must submit 
their extension requests to the journal before the first 
30 days expire.

Publication ProcessPublication Process

 Articles accepted for publication are sent to 
the language editor for checking in terms of grammar, 
punctuation and format. After the grammar control is 
done, the article is submitted to the author’s approval. 
After the approval of the author, the article is placed in 
the layout. The typed article is sent back to the author 
for final approval. Articles with final approval from 
the author and completed typesetting are published 
on the journal website in early online format before 
publication with the issue in which they are included 
in the publication schedule. Print-ready PDF files of 
accepted articles are sent to the responsible authors 
and publication approvals are requested to be sent to 
the journal within 2 days.



10

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASIETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Yayın Etiği BeyanıYayın Etiği Beyanı

 Eurasian Dental Research, yayın etiğinde en 
yüksek standartlara bağlı olacak ve Committee on 
Publication Ethics (COPE), Directory of Open Ac-
cess Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Pub-
lishers Association (OASPA) ve World Association 
of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan 
etik yayıncılık ilkelerini benimsemektir. Gönderi-
lecek tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve baş-
ka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. 
Her bir makale, editörlerden biri ve en az iki hakem 
tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilecek-
tir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen 
yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilim-
leme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar 
çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak 
kabul edilecektir. Kabul edilen etik standartlara uy-
gun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılacaktır. 
Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uy-
gunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Araştırma EtiğiAraştırma Etiği

 Dergi araştırma etiğinde en yüksek stand-
artları gözetecek ve aşağıda tanımlanan uluslararası 
araştırma etiği ilkelerini benimsemektir. Makalelerin 
etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğun-
dadır. Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden 
geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütün-
lük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

 Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın 
amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; 
araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri 
hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir. Araştır-
ma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer al-
malı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar. 
Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. 
Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde 
planlanmalıdır. Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık 
ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir. 
Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar 
veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alın-
malıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tas-
diklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin 
onayı alınmalıdır. Çalışma herhangi bir kurum ya da 
kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuru-

ETHICAL PRINCIPLES AND PUBLICATION POLICYETHICAL PRINCIPLES AND PUBLICATION POLICY

Publication Ethics StatementPublication Ethics Statement

 Eurasian Dental Research will adhere to the 
highest standards in publication ethics and ethical 
publishing published by the Committee on Publica-
tion Ethics (COPE), Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Asso-
ciation (OASPA) and World Association of Medical 
Editors (WAME). All articles to be submitted must 
be original, unpublished, and not in the process of 
being evaluated in another journal. Each article will 
be double-blindly reviewed by one of the editors and 
at least two reviewers. Plagiarism, duplication, false 
authorship/denied authorship, research/data fabrica-
tion, article slicing, slicing, copyright infringement 
and concealment of conflict of interest will be consid-
ered unethical behaviors. All articles that do not com-
ply with accepted ethical standards will be removed 
from publication. This includes articles with possible 
irregularities and inconsistencies detected after publi-
cation.

Research EthicsResearch Ethics

 The journal will observe the highest standards 
in research ethics and adopt the international research 
ethics principles defined below. The compliance of the 
articles with the ethical rules is the responsibility of 
the authors. Principles of integrity, quality and trans-
parency should be ensured in designing the research, 
reviewing the design, and conducting the research.

 The research team and participants should be 
fully informed about the purpose, methods and possi-
ble uses of the research, the necessities and risks, if any, 
of participating in the research. Research participants 
should take part in the research voluntarily and should 
not be under any coercion. Harm to the participants 
should be avoided. The research should be planned in 
such a way that it does not put the participants at risk. 
It should be clear about research independence, and if 
there is a conflict of interest, it should be stated. In ex-
perimental studies, written informed consent should 
be obtained from participants who decide to partici-
pate in the research. The consent of the legal guardian 
of children and custodians or those with a confirmed 
mental illness must be obtained. If the study will be 
carried out in any institution or organization, approv-
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luştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır. İn-
san öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde 
katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının 
ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı 
alındığı belirtilmesi gerekir.

Yazarların SorumluluğuYazarların Sorumluluğu

 Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygun-
luğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin 
orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlan-
madığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlan-
mak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda 
teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları 
ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller 
(örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) ge-
rekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Gönderilen 
makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak 
doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” 
yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılması-
na ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine 
ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının 
yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçim-
de gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak 
görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makale-
deki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve/veya re-
vize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da 
araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına 
yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen 
tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve 
yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak 
gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen 
bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını 
Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirt-
mek zorundadırlar.

 Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan an-
cak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür/bil-
giler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak 
ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı 
olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal 
ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

 Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya 
da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli 
olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabe-
tini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış 
yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, 
bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için 
editör ile hemen temasa geçme sorumluluğunu taşır.

al must be obtained from that institution or organi-
zation. In studies with a human element, it should be 
stated in the “methods” section that “informed con-
sent” was obtained from the participants and ethics 
committee approval was obtained from the institution 
where the study was conducted.

Responsibility of the AuthorResponsibility of the Author

 Compliance of the articles with scientific and 
ethical rules is the responsibility of the authors. The 
author must provide assurance that the article is orig-
inal, has not been previously published elsewhere, and 
is not under consideration for publication elsewhere 
or in another language. Applicable copyright laws and 
agreements must be observed. Copyrighted materi-
al (for example, tables, figures, or large quotations) 
should be used with due permission and acknowledg-
ment. All authors must have a direct academic and 
scientific contribution to the submitted article, in this 
context “author” is someone who has made a signifi-
cant contribution to the conceptualization and design 
of a published research, to the acquisition, analysis 
or interpretation of data, to writing the manuscript 
or to critically reviewing it in terms of content. Oth-
er conditions for being an author are to plan or per-
form and/or revise the work in the article. Funding, 
data collection, or general supervision of the research 
group alone does not confer authorship. All individ-
uals listed as authors must meet all the criteria listed, 
and any individual who meets the above criteria may 
be listed as an author. The naming order of the authors 
should be a joint decision. All authors must indicate 
the author rank on the Copyright Agreement Form 
signed. 

 All individuals who did not meet the criteria 
for authorship but contributed to the study should be 
listed in the “thanks/information” section. Examples 
of these are people who only provide technical sup-
port, help with writing, or just provide general sup-
port, and financial and material support.
 All authors must declare financial relation-
ships, conflicts of interest, and competition of interest 
that have the potential to affect the results of the re-
search or scientific evaluation. If an author detects a 
significant error or inaccuracy in his or her published 
article, it is their responsibility to immediately contact 
and cooperate with the editor for correction or retrac-
tion of these inaccuracies.
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Editör ve Hakem SorumluluklarıEditör ve Hakem Sorumlulukları

 Baş editör, makaleleri, yazarların etnik 
kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, 
uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden 
bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen 
makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem 
değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönder-
ilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayın-
lanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör 
içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. 
Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme 
yapmalıdır. Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler 
arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama 
konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınla-
nacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yüküm-
lüdür.

 Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla 
ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar 
çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin so-
nucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönder-
ilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını 
sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı 
ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdır-
lar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vası-
flı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağla-
ması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu 
bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmem-
esini istemelidir.

 Değerlendirme sürecinde editör hakem-
lere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, 
yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir 
iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın 
kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. 
Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen göster-
ilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili 
hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yo-
rumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin 
bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Yayın PolitikasıYayın Politikası

 Gönderilen makaleler derginin amaç ve 
kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış 
ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde ol-
mayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönder-
imi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir. 
Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten 

Editor and Reviewer ResponsibilitiesEditor and Reviewer Responsibilities

 The editor-in-chief evaluates articles regard-
less of the authors’ ethnicity, gender, sexual orienta-
tion, nationality, religious beliefs, and political philos-
ophy. He or she ensures that the articles submitted for 
publication undergo a fair double-blind peer-review. 
He or she guarantees that all information regarding 
the submitted articles will remain confidential until 
the article is published. The editor-in-chief is respon-
sible for the content and the overall quality of the pub-
lication. If necessary, he or she should publish an error 
page or make corrections. The editor-in-chief does not 
allow any conflict of interest between authors, editors 
and reviewers. He or she has full authority to appoint 
a referee and is responsible for making the final deci-
sion on the articles to be published in the Journal.
 Reviewers should not have conflicts of interest 
with the research, with the authors and/or with the fi-
nancial supporters of the research. They should reach 
an impartial judgment as a result of their assessment. 
They should ensure that all information regarding the 
submitted manuscripts is kept confidential and should 
report any copyright infringement and plagiarism on 
the part of the author to the editor. If the reviewer does 
not feel qualified about the subject of the article or if 
it does not seem possible to provide a timely response, 
he should notify the editor of this situation and ask 
him not to involve himself in the review process.
 During the evaluation process, the editor 
clearly states that the articles submitted for review to 
the reviewers are the exclusive property of the authors 
and this is a privileged communication. Reviewers 
and editorial board members cannot discuss articles 
with other people. Care should be taken to keep the 
identities of the reviewers confidential. In some cases, 
with the decision of the editor, the comments of the 
relevant reviewers regarding the article can be sent to 
other reviewers who have commented on the same 
article, and the reviewers can be enlightened in this 
process.

Publishing PolicyPublishing Policy

 Submitted articles must be in accordance with 
the purpose and scope of the journal. Manuscripts 
that are original, unpublished and not in the process 
of evaluation in another journal, whose content and 
submission have been approved by each author, are 
accepted for evaluation. After the article is sent to the 
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sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların 
yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve 
yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası 
değiştirilemez.

İntihalİntihal

 Ön kontrolden geçirilen makaleler, iThen-
ticate, Turnitin ve İntihal.net gibi yazılımlar kul-
lanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine 
intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörl-
er, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya 
da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kon-
trolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir 
makalenin kabul edilmeden önce ve hatta kabul edil-
dikten sonra reddedilmesine neden olabilir. Makale-
nin türüne bağlı olarak, bunun oranın %20’den az ol-
ması beklenir.

Çift Kör HakemlikÇift Kör Hakemlik

 İntihal kontrolünden sonra, uygun olan 
makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodolo-
ji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyum-
luluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin 
adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesi-
ni sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise, gel-
en yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki 
hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek 
gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar 
tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay 
verir.

TelifTelif

 Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının 
telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Com-
mons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 
4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
deed.tr olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin 
ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşıl-
masına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal 
esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden 
düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme 
dâhil adapte edilmesine izin verir.

journal for publication, the name of any of the authors 
cannot be deleted from the list of authors without the 
written consent of all authors, a new name cannot be 
added as an author, and the order of authors cannot 
be changed.

PlagiarismPlagiarism

 Pre-examined articles are scanned for plagia-
rism using software such as iThenticate, Turnitin and 
İntihal.net. If plagiarism/self-plagiarism is detected, 
the authors are informed. If necessary, the editors 
can subject the article to plagiarism control at various 
stages of the evaluation or production process. High 
similarity rates can cause an article to be rejected be-
fore or even after it is accepted. Depending on the type 
of article, this rate is expected to be less than 20%.

Double-Blind ReviewingDouble-Blind Reviewing

 After plagiarism control, eligible articles are 
evaluated by the editor-in-chief for originality, meth-
odology, importance of the topic covered, and com-
patibility with the journal scope. The editor ensures 
that the articles go through a fair double-blind review 
and, if the article complies with the formal principles, 
they submit the incoming article to at least two re-
viewers from the country and / or abroad, and if the 
reviewers deem it necessary, the editors approve the 
publication after the requested changes are made by 
the authors.

CopyrightCopyright

Authors own the copyright of their work published in 
the journal and their work is licensed under Creative 
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Interna-
tional (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/
licenses/by-nc/4.0/deed.tr. The CC BY-NC 4.0 license 
permits the work to be shared, copied, reproduced in 
any size and format other than for commercial use, 
and adapted, including re-editing, transforming, and 
building upon the original work, with proper attribu-
tion.
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Hakem SüreciHakem Süreci

 Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak 
üzere başka bir dergide halen değerlendirmede ol-
mayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makalel-
er değerlendirilmek üzere kabul edilir. Makaleler en 
az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye 
gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrul-
tusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin 
ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından 
verilir.

 Hakemlerin değerlendirmeleri objektif ol-
malıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki 
hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapma-
ları beklenir.
- Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?
- Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde 
tanımlıyor mu?
- Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış 
mı?
- Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıt-
lanıyor mu?
- Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş 
mi?
- Dil kalitesi yeterli mi?

 Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm 
bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını 
sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı 
ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdır-
lar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vası-
flı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağla-
ması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu 
bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etme-
mesini istemelidir. Değerlendirme sürecinde editör 
hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalel-
erin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun im-
tiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakem-
ler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri 
tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına 
özen gösterilmelidir.

ÜCRET POLİTİKASIÜCRET POLİTİKASI

 Dergide makalelerin yayınlanması ve makale 
işlemlerinin yürütülmesi ücretsizdir. Dergiye gönder-
ilen veya yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler 
için herhangi bir işlem ücreti veya gönderim ücreti 
alınmamaktadır. 

Reviewing ProcessReviewing Process

 Articles that have not been published before 
or that are not yet under evaluation in another jour-
nal for publication and that are approved by each au-
thor are accepted for evaluation. Articles are sent to 
at least two national/international reviewers for eval-
uation. The publication decision is made by the edi-
tor-in-chief after the arrangements made by the au-
thors in line with the requests of the reviewers and the 
review process.

 The evaluations of the reviewers should be ob-
jective. During the review process, the reviewers are 
expected to make their evaluations by considering the 
following points.
- Does the article contain new and important infor-
mation?
- Does the abstract clearly and properly describe the 
content of the article?
- Is the method coherent and clearly defined?
- Are the comments made and conclusions proven by 
the findings?
- Are adequate references given to other studies in the 
field?
- Is the language’s quality adequate?

 Reviewers should ensure that all information 
regarding the submitted articles remain confidential 
until the article is published, and should report any 
copyright infringement and plagiarism on the part of 
the author to the editor. If the reviewer does not feel 
qualified about the subject of the article or if it does 
not seem possible to provide a timely response, he 
should notify the editor of this situation and ask him 
not to involve himself in the review process. During 
the evaluation process, the editor clearly states that 
the articles submitted for review to the reviewers are 
the exclusive property of the authors and this is a priv-
ileged communication. Reviewers and editorial board 
members cannot discuss articles with other people. 
Care should be taken to keep the identities of the re-
viewers confidential.

PAYMENT POLICYPAYMENT POLICY

 The publication of articles in the journal and 
the execution of article processes are free of charge. 
No processing fee or submission fee is charged for ar-
ticles submitted to the journal or accepted for publica-
tion. 


