YAZIM ESASLARI
BİÇİMSEL ÖZELLİKLER VE KAYNAKÇA
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, aşağıda
belirtilen yazım kuralları doğrultusunda yayımlanmaktadır.
Biçimsel Özellikler
• Yazılarda sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin gövde metni 1,5 satır aralığı, kaynakça ise 1 satır aralığı ile
yazılmalıdır.
• Sayfa numaraları sağ alt köşede yer almalıdır.
• Derginin asıl dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların dilbilgisi kurallarına uygunluğu
editörler/yardımcı editörler tarafından yapılır. Türkçe makalelerin dilbilgisi, kısaltma vb. kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu son baskısı esas alınır.
• Türkçe yazılan makalelerde, makalenin giriş kısmından önce Türkçe özet ve
ardından İngilizce abstract; İngilizce yazılan makalelerde ise makalenin giriş
kısmından önce İngilizce abstract ve Türkçe özet yer almalıdır.
• Makaleler, özet/abstract ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.
• Makalenin giriş kısmından önceki kesitini oluşturan Türkçe/İngilizce makale
başlıkları, özet/abstract, beş anahtar sözcük/ keywords toplamda 300 sözcüğü
aşmamalıdır.
• Makale başlığının tümü ya da başlığı anlatmaya yeterli kısaltması, yazarın
editöre gönderdiği elektronik postada belirtilmelidir.
• Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle, koyu renkte ve sayfaya
ortalanmış şekilde yazılmalı; ara başlıklar ise koyu renk, 12 punto ve sola yaslı
olup, başlıkta yer alan sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler ise küçük
olarak yazılmalıdır.
• Yazar(lar)ın adı ve soyadı makalenin ana başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı
bitiminde içinde üst yıldız (*) verilerek yazara ait bilgiler dipnot olarak, Times
New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.
• Özet/Abstract başlıklarında ilk harf büyük, sola yaslı, 12 punto ve düz/bold
yazı tipi kullanılmalıdır. Özet/Abstract metinleri ve Anahtar Kelimeler/Key
Words düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
• Makale metni, sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde, Times New Roman,
12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı; paragraf girintisi 1,25 cm olarak tasarlanmalıdır. Metin içerisindeki başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

• Metinde aktarılan; gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik(italik) olarak yazılmalıdır.
• Dipnotlar sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde Times New Roman karakter ve 10 punto ile yazılmalı; 1 satır aralığı verilmeli ve dipnottan sonra bir
boşluk bırakılarak başlatılmalıdır.
• Kaynakça metni 11 punto ve tek satır aralığı kullanılarak, yazılmalıdır. Eser
bilgilerinin bir satırdan uzun olması durumunda sonraki satır(lar) 1,25 cm girintiyle başlatılmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eserinin kullanıldığı durumlarda, ilk eserden sonraki tekrarlarda yazarın ismi yerine düz çizgi kullanılır.
Kaynak Gösterme Kuralları
• Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de American Psychological Association Kuralları’nın (APA) metin içi kaynak gösterme
yöntemi kullanılır.
• Metin içi atıflarda sırasıyla, Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve eserin yayım yılı beraber,
atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarası da yazılarak belirtilmelidir. Örneğin: (Tarhan, 2006: 125).
• Ek, bilgi niteliğinde olup; metin içerisinde verildiğinde metnin akış bütünlüğünü bozacak nitelikteki açıklama ve ayrıntılar ise 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılarak sayfa altı dipnot düzenlemesiyle verilmelidir.
• Sayfa altı açıklamalara ilişkin kaynak gösteriminde de (APA); yani metin içi
kaynak gösterme biçimi kullanılmalıdır.
• Yararlanılan kaynaktan yapılan ve 40 sözcüğü geçmeyen birebir alıntılar, metin içerisinde çift tırnak içinde verilir. 40 kelimeyi geçen birebir alıntılamalarda
her iki taraftan eşit paragraf girintisi (sol ve sağ kenarlardan 1.25 cm) bırakılmalı ve paragraf başları 2 cm içeriden başlamalıdır. Alıntılanan metin, tırnak
kullanılmadan, 10 punto ve tek satır aralığında aktarılmalıdır.
• Yazar adına metin içerisinde gönderme yapılması durumunda, kaynak gösterilirken, parantez içerisine yazarın adı tekrar yazılmayıp; yayının yılı ve alıntı
yapılan sayfa numarasının yazılması yeterlidir. Örneğin: (2006: 25).
• Gönderme yapılan eser iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları belirtilmeli
(Alemdar ve Erdoğan, 2001: 54); yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamında “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. (Alemdar
vd. 1998: 32).
• Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler aynı parantez içinde noktalı virgülle birbirinden ayrılarak yazılmalıdır. Örneğin: (Tokgöz, 2011: 152; Oskay,
1985: 43).
• Ardışık sayfalardan alıntı yapılması durumunda kaynak gösterimi (Baudrillard,
2004: 20, 38 ve 52) biçiminde yapılmalıdır. Aralıklı ardışık sayfalardan yapılan alın-

tılarda ise kaynak gösterimi (Bauman, 2012: 20-24, 48-56) biçiminde olmalıdır.
• Aynı yazara ait farklı çalışmalar aynı parantezde verilecekse, geçmişten güncele yıl sırası takip edilir ve yazar soyadı göndermenin başına bir kez yazılır.
Örneğin: (Güngör, 1989, 1999, 2008).
• Aynı yazarın, aynı yıl yayımlanmış birden fazla eserinin kullanılması durumunda alıntılanma sırasına göre her bir kaynak, yayın yılına a, b, c harfleri eklenerek diğerlerinden ayırt edilecek biçimde gösterilmelidir. Örneğin: (McQuail, 1987a: 55) (McQuail, 1987b: 40).
• Eserin yazarı bilinmiyorsa ya da çalışmada yazar adı belirtilmemişse alıntı
yaparken parantez içinde eserin adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir
yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından
tarih belirtilir. Örneğin: (Yazılı Basın Değer Zinciri Araştırması, 2017: 23).
• Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır. İkincil kaynaklar ancak orijinal kaynağa bilinen yollardan erişilemediği ve birincil kaynağın dilinin az
kullanılan bir dil olması gibi istisnai durumlarda kullanılabilir. Bu durumlarda gönderme ve kaynakçada ikincil kaynak da anılmalıdır. Örneğin: (Storey,
1997: 21’den akt. Güngör, 2016: 297).
• Yazarı belli olmayan elektronik kaynak, gazete haberi gibi kaynakların alan
adı ve yayın tarihi belirtilmelidir. Atıf yapılan kaynağın ismi eğik (italik) olarak
yazılır. Kaynağın erişilebileceği URL ise sadece kaynakçada verilmelidir. Örneğin: (Radikal, 23 Mart 2016).
• Sosyal medya hesaplarındaki iletilere yapılan göndermelerde ileti yazarının
adı ve iletiyi yazdığı yıl belirtilmelidir. Örneğin: (Aziz, 2018).
• Metin içerisinde gönderme yapılan Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi vb. arşiv belgelerine; (BCA. 30.10 / 1.2.12) ya da (BOA.
DH-SYS. 65/7) örneğinde olduğu biçimde arşiv tarafından verilen numaralar
ile gönderme yapılmalıdır.
• Çeviri eserlerin kaynak gösteriminde ise yazarın adı esas alınır. Çevirenin adı
kaynakçada gösterilir. Örneğin: (Fiske, 1996: 25).
• Derleme kitaplardan alıntı yapılması durumunda, alıntı yapılan makalenin
yazarının adına gönderme yapılması esastır. Makalenin yer aldığı derleme kitabın tam künyesi kaynakçada gösterilir. Örneğin: (Tezcan, 2017: 102).
• Ekler (belgeler), çalışmanın sonunda ek ya da belgenin içeriği hakkında kısa
bir bilgi ile verilmeli; bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun biçimde
kaynakçada da yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik gibi diğer ekler; Ek Tablo:1,
Ek Grafik:1, Ek Şekil:3 örneklerinde olduğu biçimde yazılmalıdır.
• Metin içerisinde yer alan tablo, şekil ve grafikler adlandırılarak; hangi kaynaktan alıntı yapılmışsa, tablonun, şeklin veya grafiğin hemen altında yine
APA yöntemiyle mutlaka belirtilmelidir.

Kaynakçanın Düzenlenmesi
• Kaynakçada sadece metinde alıntı yapılan ve göndermede bulunulan kaynaklara, eksiksiz olarak yer verilir.
• APA kurallarına göre, kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre
alfabetik olarak sıralanmalıdır.
• Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri yer alıyorsa, eserler yayın tarihleri
dikkate alınarak kendi içlerinde sıralanır. Aynı yıl içerisinde yayımlanmış birden fazla eserin kaynakçada yer alması durumunda ise, eserlerin, makaledeki
alıntılanma sırasına göre harf (a, b, c, …) şeklinde verilerek listelenmesi gerekir.
• Kaynakçada esere ilişkin bilgiler şu sıra ile yazılır:
Yazarın Soyadı, Adının Baş Harf(ler)i. (Yayının Yılı). “Yazının Adı”. Eserin Adı. Yayın Yeri: Yayıncı Adı.
• Eser bilgilerini oluşturan birimler kaynakçada birbirlerinden “nokta” işareti
ile ayrılır. Bunun iki istisnası vardır. Yazar soyadı ve adı “virgül” ile; Yayın yeri ve
yayıncı adı ise “iki nokta üst üste” işaretleri ile ayrılırlar.
• Kaynakçada eser adındaki sözcüklerin ilk harfleri büyük ve tamamı eğik (italik) harflerle yazılır.
BASILI YAYINLAR
Tek Yazarlı Kitap
Odabaşı, İ. A. (2017). Milli Sinema: Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime
Geçiş. İstanbul: Dergah Yayınları.
İki Yazarlı Kitap
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Çeviri Kitap
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Derleme Kitap
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Derleme Kitapta Makale/Bölüm
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Hakemli Dergide Makale
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Dergide Makale
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Ebuzziya, Z. (1988). “Basiretçi Ali Efendi”. İslâm Ansiklopedisi (388-389). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
Basılı Gazeteden Alıntı (Yazarlı)
Sazak, D. (4 Haziran 1997). “Medyada Yeni Stratejiler”. Milliyet. 17.
Basılı Gazeteden Alıntı (Yazarsız)
Hürriyet. (6 Nisan 2018). “Aydın Doğan, Doğan Medya’ya Veda Etti”. 3.
Yayınlanmamış Tez
Şehidoğlu, Z. (2016). Obezite Kamu Spotları Örneğinde Negatif ve Pozitif Çekiciliğin (EEG) Beyin Aktiviteleri Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Basılı Bildiri
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ONLINE YAYINLAR
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Relations Journal. 6(1). http://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Documents/2012HaighDardis.pdf. 28 Şubat 2015.

Web Sayfası/Blog Gönderisi
Bordwell, D. (18 Haziran 2013). David Koepp: Making the World Movie-Sized.
http://www.davidbordwell.net/blog/page/27/. 11 Ocak 2016.
Gazete İnternet Sitesinden Alıntı (Yazarlı)
Özgüven, F. (13 Ekim 2011). “Bienal Kıyısından Şehre Bakmak”. Radikal. http://
www.radikal.com.tr/yazarlar/fatih_ozguven/bienal_kiyisindan_sehre_
bakmak-1066167. 2 Nisan 2014.
Gazete İnternet Sitesinden Alıntı (Yazarsız)
Reuters. (13 Ekim 2013). “The Top Films at the North American Box Office”.
http://www.reuters.com/article/2013/10/13/boxoffice-chartidUSL1N0I30
A520131013. 15 Nisan 2014.
Sosyal Medya Hesabından Alıntı
Aziz, A. (11 Mart 2018). https://twitter.com/ayselaziz/status/9727603575456
97281. [ileti]. 1 Eylül 2018.
Online Sözlük
“Working Class”. (2014). Encyclopedia of Social Media and Politics. Washington,
DC: CQ Press. http://search.credoreference.com/content/entry/cqpresssomedpol/working_class. 17 Aralık 2015.
Online Ansiklopedi
Friend, C. (tarih yok). “Social Contract Theory”. J. Fieser ve B. Dowden (der.)
Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.iep.utm.edu/soc-cont/. 28
Haziran 2014.
Wikipedia Maddesine Atıf
“Post-Structuralism”. (tarih yok). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Poststructuralism. 14 Temmuz 2013.
Filme Atıf
Demirkubuz Z. (Yön.). (2006). Kader [Sinema Filmi]. İstanbul: D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.
Youtube ve Diğer Video Paylaşım Siteleri
ChallengingMedia. (4 Ekim 2006). Representation & the Media: Featuring Stuart
Hall [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=aTzMsPqssOY. 25 Aralık
2006.

AUTHOR GUIDELINES
Below are the paper submission rules of Etkileşim (Interaction) Üsküdar University Faculty of Communication Academic Journal.
• Page set up: 2,5 cm from top, bottom, both left and right. In text line spacing
should be 1.5. In references, line spacing should be single.
• Page numbers should be placed at the bottom on the right.
• The main language of the journal is Turkish, contributions in English are also
accepted. Revisions regarding to principles may be made by editors/co-editors. Revisions regarding language use, punctuation and abbreviations will
be based on the most recent edition of the spelling guide of Turkish Language Institution.
• For Turkish written manuscripts, there should be an English abstract followed by the Turkish abstract before the introduction part. For English written manuscripts, there should be a Turkish abstract followed by English abstract before the introduction part.
• Maximum length of the manuscripts should be 30 pages including the abstracts and references.
• Abstracts, both in Turkish and English, should be no longer than 300 words
including the main title in English and Turkish and five key words for both
languages.
• Title of the article or a clear short version of the title should be indicated in
the e-mail which is sent to the editor with article attached.
• The article title should be 14 point bold, centered and all in upper-case. The
subtitles should be left-aligned, 12 point, bold and title case (with first letter
of each word in upper-case).
• Name and surname of the author(s) should be placed under the main title,
centered, and surname written in capitals. After surname, superscripted asterisk (*) should be placed and information regarding the author(s) must be
written in Times New Roman 10 point and single line space that should be
seen only in the first page of the article, justified in footer.
• Abstract heading should be title case, left-aligned, 12 point and bold. Abstracts and Key Words should be 11 point and 1.5 line spaced.
• Text should be justified, written in Times New Roman 12 points, 1,5 line
spacing. New paragraphs should be 1,25” left indented. There should be a
single space before the titles within the text.
• Expressions in the text, such as newspapers, books, magazines, artworks,
computer games, mobile applications and brand names should be written
in italic.

• Footnotes should be justified, written in Times New Roman 10 points, single
line spacing. Text should start with a space after the footnote.
• References should be 11 point with single spacing. If the information is longer than a line, the next line(s) should start with 1,25 indent. In cases where
more than one work of the same author is used, a straight line is used instead
of the author’s name in repetitions after the first work.
References
• In Üsküdar University Faculty of Communication Academic Journal Etkileşim (Interaction), the only referencing method that can be used is referencing within the main text method, that is to say APA.
• Therefore, references should be mentioned within the main text by indicating author’s surname, publication date and page number cited within parenthesis (Tarhan, 2006: 125).
• Extra explanations regarding the main text and other remarks should be
given in footnotes. These notes should be numbered within the text as 1, 2, 3
and should be given at the end of the page with respective order and corresponding remarks.
• The footnotes for the remarks that are given at the end of the page should
also be referred with referencing within the main text method, (APA).
• When quoting in the paper, if a direct quote is less than 40 words, incorporate it into your text and use quotation marks. If a direct quote is more than
40 words, make the quotation a free-standing indented block of text and do
not use quotation marks. The quotation should be single spaced.
• If the author’s name is given in the main text, only the publication year and
page number should be given within parenthesis. (2006: 25).
• If there are two co-authors, both authors’ surname should be mentioned:
(Alemdar and Erdoğan, 2007: 19). If there are more than two co-authors, “et.
al” should be included (Alemdar et al, 2004).
• If multiple references are made for the same subject, resources should be
separated by semicolon (Geray, 2005: 31; Moran, 2006: 37).
• Consecutive pages should be referenced as (Baudrillard, 2004: 20, 38 and
52). Non-consecutive pages should be referenced as (Bauman, 2012: 20-24,
48-56).
• If multiple publications with same author and same publication year will be
referenced, these publications should be differentiated by adding a, b, c, etc
to the publication year, (McQuail, 1987a: 55) (McQuail, 1987b: 40).
• If the author is unknown or not mentioned, first words of the study is used

in parenthesis. It should be in italic and the date should be mentioned afterwards.
• It is essential to reach primary sources, however, if can not be reached due
to some hardships, the source cited should be mentioned. E.g. (Güngör, 1997:
21 as cited in Storey, 2016: 297).
• In electronic sources with no author, source’s domain name and publication
date should be specified (Radikal, 23 March 2016). The URL will be given only
in the references.
• References to messages in social media accounts must specify the name
of the writer and the year in which the message was written. For instance:
(Gates, 2013).
• Archive documents such as State Archives of the Prime Ministry, Ottoman
State Archives referred within the text should be specified as (BCA. 30.10 /
1.2.12) or (BOA. DH-SYS. 65/7).
• Referencing translated works, name of the author is essential, (Fiske, 1996:
25). Translator’s name is specified in the references.
• If cited from an edited book, author’s name of the article should be specified. Full identity of the edited book including the article should be presented
in the references.
• Attachments (documents), shall be presented at the end of the text and
down below should be a brief information as to the content of the document
and proper citation in line with the relevant criteria. Other attachments (Table, Figure, Graphs) will be presented as Additional Table: 1, Additional Graph:
1 and Additional Figure 3 after the references.
• Figures, graphs and maps within the text should be titled right under and
cited source should be given according to APA rules.
Organizing References
• The list of references should only include the resources, which were referred
in the article.
• According to the APA rules, references should be sorted alphabetically by
the surname of the first authors of the sources.
• If there exists more than one work of an author with the same date in the
references, expressions “a, b, c” should be used to distinguish them from each
other and this should be adhered to in the references in the text and in the
references section.
• References should be listed in this order: Author’s surname and first letters
of his name, publication date, name of the study (italic), place of publication.
• The units forming the information are separated from each other by full stop.

There are two exceptions to this. Author’s surname and name with comma;
publication date publisher’s name are separated with colon.
• All the works mentioned in references should be title case and in italic.
PRINTED PUBLICATIONS
Book with One Author
Innis, H. (1950). Empire and Communication. Oxford: Clarendon Press.
Book with Two Authors
Horkheimer, M. and Adorno, T. W. (1972). Dialectic of Enlightenment. New York:
Continuum.
Book with Multiple Authors
Leiss, W., Kline, S., Jhally, S. (1986). Social Communication Advertising. New
York: Macmillan.
Translated Book
Barthes, R. (1983). Mythologies. (A. Lavers, trans.). New York: Hill and Wang.
Edited Book
Durham, M. and Kellner, D. (eds.) (2001). Media and Cultural Studies: Keyworks.
Maiden, MA: Blackwell.
Chapter/Work in an Edited Book
Graham, A. (1996). “Are You Now or Have You Ever Been? Conspiracy Theory and The X-Files”. D. Lavery, A. Hague, M. Cartwright (eds.) Reading The
X-Files. (52-62). Syracuse, NY: Syracuse University Press.
Article from a Peer-Reviewed Journal
Thomas, E. R. (2000). “Uses and Gratifications Theory in the 21st Century”.
Mass Communication and Society. 3(1). 3-37.
Magazine Article
Tseëlon, E. (1998). Fashion, Fantasy and Horror. Arena. 12. 117.
Newspaper Article with Author:
Laughland, O. (7 May 2018). “Fate of Iran Nuclear Deal at Stake as UK foreign
secretary Heads to Washington”. The Guardian. https://www.theguardian.
com/world/2018/may/06/iran-nuclear-deal-donald-trump-boris-johnson.
No Author:
The Australian. (1 October 2009). “Parential Attitude Key to Healthier Drinking Habits”. https://aifs.gov.au/publications/parenting-influences-adolescent-alcohol-use/5-parental-family-and-broader-environmental.
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