
YAZIM ESASLARI

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, aşağıda 
belirtilen yazım kuralları doğrultusunda yayımlanmaktadır:

• Yazılarda sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakıl-
malıdır. Makalenin gövde metni 1,5 satır aralığı, kaynakça ise 1 satır aralığı ile 
yazılmalıdır.

• Sayfa numaraları sağ alt köşede yer almalıdır.

• Derginin dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da ya-
yımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların dil bilgisi kurallarına uygunluğu dil 
editörleri tarafından yapılır. Türkçe makalelerin dil bilgisi, kısaltma vb. kuralla-
rında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu 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 ardından Türkçe özet yer almalıdır.

• Makaleler, özet/abstract ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.

• Makalenin giriş kısmından önceki kesitini oluşturan Türkçe/İngilizce ma-
kale başlıkları, özet/abstract, beş anahtar sözcük/ keywords toplamda 300 söz-
cüğü aşmamalıdır.

• Makale başlığının tümü ya da başlığı anlatmaya yeterli kısaltması, makale-
nin editöre gönderildiği elektronik postada belirtilmelidir.

• Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle, koyu renkte ve say-
faya 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 or-
talayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı 
bitiminde üst yıldız * verilerek yazara ait bilgiler (kurum bilgileri, iletişim bil-
gileri ve Orcid numaraları) 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/
Keywords düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

• Makale metni, sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde, Times New Ro-
man, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı; paragraf girintisi 1,25 cm olarak 
tasarlanmalıdır. Metin içerisindeki başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılma-
lıdır.

• 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 girin-
tiyle başlatılmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eserinin kullanıldığı durumlarda, 
ilk eserden sonraki tekrarlarda yazarın ismi yerine düz çizgi kullanılır.

• COPE ilkeleri ve akademik çalışma kriterleri gereği, etik kurul onayı çalış-
ma alanına bağlı olarak alınmalı ve çalışmada detaylarıyla belirtilmelidir.

• Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin/iThenticate intihal 
raporunun %25’in altında olması gerekmektedir. Benzerlik oranı %25’i aşan 
makaleler değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

- Kaynak Gösterme Kuralları -

• Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de 
‘American Psychological Association Kuralları’nın (APA) 5.0 versiyon metin içi 
kaynak gösterme yöntemi kullanılır.

• Metin içi atıflarda sırasıyla, yazar(lar)ın ad(lar)ı ve eserin yayım yılı bera-
ber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarası da yazılarak belirtilmelidir. Ör-
neğin, (Tarhan, 2006: 125).

• Ek bilgi niteliğinde olup; metin içerisinde verildiğinde metnin akış bütün-
lüğünü bozacağı düşünülen açıklama ve ayrıntılar 1, 2, 3 şeklinde numaralandı-
rılarak 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 alıntılama-
larda 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 belirtil-
meli (Alemdar ve Erdoğan, 2001: 54); yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soya-
dından 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 (Baud-
rillard, 2004: 20, 38 ve 52) biçiminde yapılmalıdır. Aralıklı ardışık sayfalardan 
yapılan alıntılarda ise kaynak gösterimi (Bauman, 2012: 20-24, 48-56) biçimin-
de olmalıdır.

• Aynı yazara ait farklı çalışmaların aynı parantezde verilmesi halinde, geçmiş-
ten güncele yıl sırası takip edilir ve yazar soyadı göndermenin başına bir kez yazılır. 
Örneğin, (Güngör, 1989, 2008, 2011).

• Aynı yazarın, aynı yıl yayımlanmış birden fazla eserinin kullanılması duru-
munda alıntılanma sırasına göre her bir kaynak, yayın yılına a, b, c harfleri ekle-
nerek 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. 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 yazarı-
nın adı ve iletiyi yazdığı yıl belirtilmelidir. Örneğin, (Aziz, 2018).

• Metin içerisinde gönderme yapılan Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Baş-
bakanlık 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 kita-
bın 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 kay-



naktan alıntı yapılmışsa, tablonun, şeklin veya grafiğin hemen altında yine APA 
yöntemiyle mutlaka belirtilmelidir.

- Kaynakçanın Düzenlenmesi -

• Kaynakçada, metinde alıntı yapılan ve göndermede bulunulan kaynaklara 
eksiksiz olarak yer verilir.

• APA 5.0 kurallarına göre, kaynakça, eserlerin ilk yazarlarının soyadına 
göre alfabetik sırayla oluşturulur.

• Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri yer alıyorsa, eserler yayın ta-
rihleri dikkate alınarak kendi içlerinde sıralanır. Aynı yıl içerisinde yayımlanmış 
birden fazla eserin kaynakçada yer alması durumunda ise, eserlerin, makale-
deki alıntılanma sırasına göre harf (a, b, c, …) şeklinde verilerek listelenmesi 
gerekir.

• Aşağıda belirtilen kaynak gösterme biçimleri kapsamında yer almayan 
eserlerin kaynak gösteriminde APA’nın son versiyonu dikkate alınır.

BASILI YAYINLAR

Tek Yazarlı Kitap

Odabaşı, İ. A. (2017). Milli sinema: Osmanlı’da sinema hayatı ve yerli üretime 
geçiş. İstanbul: Dergâh Yayınları.

İki Yazarlı Kitap

Kocabaş, F. ve Elden, M. (2015). Reklamcılık: Kavramlar kararlar kurumlar. İstan-
bul: İletişim Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap

Topsümer, F., Elden, M. ve Yurdakul, N. (2009). Reklam ve halkla ilişkilerde hedef 
kitle. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çeviri Kitap

Fiske, J. (1999). Popüler kültürü anlamak (S. İrvan, çev.). Ankara: Ark Yayınları.

Gözden Geçirilmiş ya da Genişletilmiş Baskı

Alemdar, K. (2001). İletişim ve tarih (Genişletilmiş 2. baskı). Ankara: Ümit Ya-
yıncılık.

Derleme Kitap

Güngör, N. (der.). (2011). Cumhuriyet döneminde iletişim, kurumlar-politikalar. 
Ankara: Siyasal Kitabevi.

Derleme Kitapta Makale/Bölüm

Tezcan, A. (2017). Ahmet Emin Yalman. K. Alemdar (der.), Türkiye’de kitle iletişi-
mi dün-bugün-yarın (102-116). Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.



Hakemli Dergide Makale

Baran, D. (2016). Tasarımın diyalektiği: Diyalektik kavrayışla tasarım kavramına 
dokunma denemesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 93-
127.

Dergide Makale

Köstepen, E. (Şubat 2009). İşgalleri izlerken savaş filmi yapmak. Altyazı Aylık 
Sinema Dergisi, 81, 48-53.

Ansiklopedi/Başvuru Kitabından Bölüm ya da Yazı

Ebuzziya, Z. (1988). Basiretçi Ali Efendi. İslâm Ansiklopedisi (388-389). İstan-
bul: 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

Devrimsel, M. (2020). Renklerin indirim algısına etkisi üzerine bir nöropazarlama 
araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Basılı Bildiri

Tutar, C. (2019). Dijitalleşen dünyanın gündelik yaşam aktivitelerinde kendi-
lik kaygısının yükselişi. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası 
İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, (661-686). İstanbul: Üsküdar 
Üniversitesi.

ONLINE YAYINLAR

İnternette Yayınlanan DOI Atanmış Makale

West, A. (2011). Reality television and the power of dirt: Metaphor and matter. 
Screen, 52(1), 63-77. doi:10.1093/screen/hjq050.

İnternette Yayınlanan DOI Atanmamış/Ücretsiz Erişime Sahip Makale

Haigh, M. M. ve Dardis, F. (2012). The impact of apology on organization – pub-
lic relationships and perceptions of corporate social responsibility. Public 
Relations Journal, 6(1), http://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Do-
cuments/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_bak-
mak-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-chartidUSL-
1N0I30A520131013. 15 Nisan 2014.

Sosyal Medya Hesabından Alıntı

Aziz, A. (11 Mart 2018). https://twitter.com/ayselaziz/status/97276035754 
5697281 (ileti). 1 Eylül 2018.

Online Sözlük

Working Class. (2014). Encyclopedia of Social Media and Politics. Washington: 
CQ Press. http://search.credoreference.com/content/entry/cqpresssome-
dpol/working_class. 17 Aralık 2015.

Online Ansiklopedi

Friend, C. (tarih yok). Social contract theory. J. Fieser ve B. Dowden (der.), In-
ternet 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/
Post-structuralism. 14 Temmuz 2013.

Filme Atıf

Demirkubuz Z. (Yön.). (2006). Kader [Sinema Filmi]. İstanbul: D Yapım Reklam-
cılık 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, 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 Lan-
guage Institution.

• For Turkish written manuscripts, there should be an English abstract fol-
lowed 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 keywords 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/authors’ 
institutions, contact information and Orcid numbers 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. Ab-
stracts and Keywords 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 sin-
gle 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.

• For research in all disciplines and for research requiring an ethical com-
mittee decision regarding clinical, experimental, human and animal studies; 
ethics committee approval must be obtained separately.

• In order to evaluate the studies, the level of similarity should be less than 
25% in Turnitin/iThenticate plagiarism report. Studies with similarity rates 
above 25% will not be considered.

-Referencing Rules-

• In Üsküdar University Faculty of Communication Academic Journal Et-
kileşim, the only referencing method that can be used is referencing within 
the main text method, that is to say APA 5.0.

• Therefore, references should be mentioned within the main text by indi-
cating author’s surname, publication date and page number cited within pa-
renthesis (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 corre-
sponding 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, incor-
porate 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 publica-
tion 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, Otto-
man 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 speci-
fied. 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 (Ta-
ble, 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 re-
ferred in the article.

• According to the APA 5.0 rules, references should be sorted alphabetical-
ly 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.



• The latest version of APA is taken into account for the works that are not 
included in the citation formats specified below.

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
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