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Yazı Teslim Kuralları
ve Yayın Süreci

1

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle Editör tarafından amaç, konu,
içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanların
yazar adları gizlenir ve Editör ve/veya Yayın Kurulu üyelerinin görüşü
doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve
çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere
yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz. Hakem raporları iki
yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu
takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu nihai kararını
raporlar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun eleştiri,
öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar.

2.

Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dahil 8000 sözcüğü
geçmemelidir.

3.

Dergiye gönderilecek yazılara ortalama 150 sözcükten oluşan özetlerle birlikte 5
anahtar sözcük Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.

4.

Yazıya ek olarak yazarın kısa biyografisi ve iletişim bilgileri gönderilmelidir.

5.

Yazı teslimi ve dergiyle ilgili her türlü iletişim için editor@ilefdergisi.org adresi
kullanılabilir.
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6.

İLEF Dergisi’nde yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları
Harvard Stili’ne (The Harvard System of Referencing) uygun olarak
gösterilmelidir. Bunun için Kaynak Gösterme Formatına bakabilirsiniz.

7.

Yazıda kullanılan başlıklar kısa ve net olmalıdır.

8.

Yazılar doc ya da docx uzantılı dosyada Times New Roman yazı tipinde, 12
punto ve çift satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla
yazılmalıdır.

9.

Yazılarda varsa içerik notları rakamla ve sayfanın sonunda yer almalıdır.

10. Yazının ana başlığı kalın ve büyük harflerle yazılmalıdır. Ara başlıklar, kalın ve
sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
11. 40 sözcüğü geçen alıntılar, paragraftan bir santim içerde, blok halinde, tek satır
aralığında ve 11 punto ile yazılmalıdır.
12. Eserde yer alan illüstrasyon, tablo, figür ve başka yerde yayınlanmış uzun
alıntıların telif haklarından yazarlar sorumludurlar.
13. Alıntı yapıldığı durumlarda kaynaklar, tablo ve figürlerin altına yazılmalıdır.
14. Yayına hazır eserler için yazardan onay alınır.
15. Her bir yazara derginin basılı kopyasından birer adet gönderilir.
16. Yukarıdaki kurallara uymayan yazılar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra
değerlendirme sürecine kabul edilir.
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Kaynak Gösterme Formatı*

Metin içi referans
•

Tek yazar varsa
Yazarın (soy) adı cümlede geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve
çalışmanın/eserin yayın yılı yazılır:
(Stevenson, 2008)
Yazarın (soy) adı cümlenin bir parçasıysa çalışmanın/eserin yayın yılı parantez
içinde gösterilir:
Stevenson (2008) sosyal teorinin medya çalışmaları için bir temel oluşturduğuna
işaret etmektedir.
Kaynaktan belli bir sayfa söz konusuysa, parantez içinde yazarın soyadı, yayın
yılı ve sayfa numarası verilir:
(Stevenson 2008, s.28)

•

İki yazar varsa
(Mattelart ve Neveu, 2007)
(Mattelart ve Neveu 2007, s.122)

•••••
*

Bu De Monfort Üniversitesi (Leicester) tarafından hazırlanan Harvard Kaynak Gösterme
Sistemi’nin kısaltılmış ve yer yer değiştirilmiş versiyonudur. Daha fazla bilgi için bkz.:
http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf.
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•

İkiden fazla yazar varsa
(Hall vd. 1978)

•

İkincil Kaynaklar
Kullandığınız kaynağın yazarı başka bir yazardan alıntı yapmışsa metinde iki
kaynak da belirtilir; ancak sadece aktaran kaynak kaynakçaya eklenir:
(aktaran Maigret, 2011, s.164)
Aynı bilgi için birden fazla kaynağa referans söz konusuysa bunlar aynı parantez
içinde (en önce yayınlanan ilk sıraya gelecek şekilde) yayın yıllarına göre
sıralanarak gösterilir:
(Park 2002; Sorensen 2011; McPherson 2012)
Kişisel İletişim (mektup, e-mail, hatırlatıcı not, fax, görüşme, enformal konuşma,
telefon görüşmesi dersteki sunum) metin içinde referans olarak verilmekle
birlikte genellikle kaynakçada yer almamaktadır.

Kaynakça
Kitaplar
•

Tek yazarlı kitaplar:
DURSUN, Ç. (2013) İletişim, kuram, kritik. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.

•

İki veya üç yazarlı kitaplar:
BİNARK, M. ve GENCEL-BEK, M. (2007) Eleştirel medya okuryazarlığı. İstanbul:
Kalkedon Yayınları.

•

Üç yazardan fazla ise:
HALL, S. vd. (1978) Policing the crisis: mugging, the state and law and order. New
York: Palgrave Macmillan.

•

Editörlü kitaplar:
DURNA, T. (der.) (2010) Medyadan söylemler. İstanbul: Libra Kitapçılık ve
Yayıncılık.
BÜKER, S. ve ÖZTÜRK, S. R. (der.) (2012) Oğuz Onaran için: sinemada hayat var.
Ankara: De Ki Yayınları.

•

Kitapta bölüm:
ÇAM, Ş. (2010) Türkiye’de ana-yayın kuşağı dizilerinin Rum ve Yunanlıları.
MİLAS, H. (der.) içinde. Sözde masum milliyetçilik. İstanbul: Kitap Yayınevi, s. 93139.
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•

E-Kitaplar:
E-kitaplara yukarıdaki kurallara uygun olarak aynı basılı kitaplar gibi referans
verilmelidir.

Dergiler
•

Basılı dergilerdeki makaleler:
DURNA, T. ve KUBİLAY, Ç. (2000) Basının şiddeti: siyasal gösterilerde “polise
taş atan çocuklar” örneği. SBF Dergisi, 65 (3), s. 51-85.

•

Çevrimiçi dergilerdeki makaleler:
İnternet ve veri tabanlarındaki makalelere aynı basılı makaleler gibi yukarıdaki
kurallara göre kaynakçada yer verilmelidir. Sadece sayfa numarası olmadığı
durumda, web adresi ya da veri tabanının adı eklenmelidir. Web adresi
eklenirken, sadece ana web adresi kullanılmalıdır.
STAMM, M.C. et al. (2013) Information Forensics: An overview of the First
Decade. IEEE Access, 1. Available from www.ieee.org/IEEEAccess

•

Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla çalışması varsa:
GENCEL-BEK, M. (2004a) Research note: tabloidization of news media, an
analysis of television news in Turkey. European Journal of Communication, 19 (3), s.
371-386.
GENCEL-BEK, M. (2004b) Turkish journalists’ views on their profession and the
mechanisms of news production in the changing media environment. Boğaziçi
Journal, 18 (1-2), s. 43-57.

Diğer Kaynaklar
•

Gazete Yazısı:
İnternet ve veri tabanlarındaki haberlere aynı basılı makaleler gibi yukarıdaki
kurallara göre kaynakçada yer verilmelidir. Sadece sayfa numarası olmadığı
durumda, web adresi ya da veri tabanının adı eklenmelidir. Web adresi
eklenirken, sadece ana web adresi kullanılmalıdır.
ÖĞÜNÇ, P. (2008) Bir Chomsky söyleşisinin düşündürdükleri. Radikal. 2 Eyl.
http://www.radikal.com.tr.

•

Radyo Yayını:
Ma’nın Tınısı (2014) Radyo. Açık Radyo. 15 Şubat, 13:00.

•

Televizyon Yayını:
Hayatın Tanığı (2014) Radyolar ve radyocular. TV. CNNTürk. 14 Ocak, 18:00.
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•

Tezler:
BAYRAKTUTAN-SÜTÇÜ, G. (2010) Blog ortamı ve Türkiye’de blogosferdeki
akademik entelektüeller örneği. Yayımlanmamış tez (Doktora), Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.

•

Web Siteleri:
BBC TÜRKÇE (2014) Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada.
[Çevrimiçi]. http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/02/140212_rsf_
turkiye.shtml [Erişim tarihi: 12/02/2014]

