YAZIM ESASLARI
BİÇİMSEL ÖZELLİKLER VE KAYNAKÇA
Üsküdar Ün vers tes İlet ş m Fakültes Akadem k Derg s Etk leş m, aşağı
da bel rt len yazım kuralları doğrultusunda yayımlanmaktadır.

B ç msel Özell kler
• Yazılarda sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakıl
malıdır. Makalen n gövde metn 1,5 satır aralığı, kaynakça se 1 satır aralığı le
yazılmalıdır.
• Sayfa numaraları sağ alt köşede yer almalıdır.
• Derg n n d l Türkçe olmakla b rl kte İng l zce yazılmış çalışmalar da ya
yımlanab l r. Derg ye gönder len yazıların d l b lg s kurallarına uygunluğu d l
ed törler tarafından yapılır. Türkçe makaleler n d l b lg s , kısaltma vb. kuralla
rında Türk D l Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır.
• Türkçe yazılan makalelerde, makalen n g r ş kısmından önce Türkçe özet
ve ardından İng l zce abstract; İng l zce yazılan makalelerde se makalen n g r ş
kısmından önce İng l zce abstract ve ardından Türkçe özet yer almalıdır.
• Makaleler, öz/abstract

kaynakça dâh l 30 sayfayı geçmemel d r.

• Makalen n g r ş kısmından öncek kes t n oluşturan Türkçe/İng l zce ma
kale başlıkları, öz/abstract, beş anahtar kel me/ keywords toplamda 300 sözcü
ğü aşmamalıdır.
• Makale başlığının tümü ya da başlığı anlatmaya yeterl kısaltması, makale
n n ed töre gönder ld ğ elektron k postada bel rt lmel d r.
• Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük har erle, koyu renkte ve say
faya ortalanmış şek lde yazılmalı; ara başlıklar se koyu renk, 12 punto ve sola
yaslı olup, başlıkta yer alan sözcükler n baş har er büyük, d ğer har er se
küçük olarak yazılmalıdır.
• Yazar(lar)ın adı ve soyadı makalen n ana başlığının altında, ana başlığı or
talayacak b ç mde ve soyadı büyük har erle yazılarak yerleşt r lmel d r. Soyadı
b t m nde üst yıldız * ver lerek yazara a t b lg ler (kurum b lg ler , let ş m b l
g ler ve Orc d numaraları) d pnot olarak, T mes New Roman le sayfanın her
k yanına yaslanarak ve yalnızca lk sayfada görülecek b ç mde 10 punto ve 1
aralık boşlukla yazılmalıdır.
Öz/Abstract başlıklarında lk harf büyük, sola yaslı, 12 punto ve düz/bold
yazı t p kullanılmalıdır. Öz/Abstract met nler ve Anahtar Kel meler/Keywords
düz yazı t p , 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

• Makale metn , sayfanın her k yanına yaslanacak b ç mde, T mes New Ro
man, 12 punto ve 1.5 satır aralığı le yazılmalı; paragraf g r nt s 1,25 cm olarak
tasarlanmalıdır. Met n çer s ndek başlıklardan önce b r satır boşluk bırakılma
lıdır.
• Met nde aktarılan; gazete, k tap, derg , sanat eserler , b lg sayar oyunları,
mob l uygulamalar ve marka s mler g b fadeler eğ k( tal k) olarak yazılmalı
dır.
• D pnotlar sayfanın her k yanına yaslanacak b ç mde T mes New Roman
karakter ve 10 punto le yazılmalı; 1 satır aralığı ver lmel ve d pnottan sonra
b r boşluk bırakılarak başlatılmalıdır.
• Kaynakça metn 11 punto ve tek satır aralığı kullanılarak, yazılmalıdır. Eser
b lg ler n n b r satırdan uzun olması durumunda sonrak satır(lar) 1,25 cm g r n
t yle başlatılmalıdır. Aynı yazarın b rden fazla eser n n kullanıldığı durumlarda,
lk eserden sonrak tekrarlarda yazarın sm yer ne düz ç zg kullanılır.
• COPE lkeler ve akadem k çalışma kr terler gereğ , et k kurul onayı çalış
ma alanına bağlı olarak alınmalı ve çalışmada detaylarıyla bel rt lmel d r.
• Makalen n değerlend r lmeye alınab lmes ç n Turn t n/ Thent cate nt hal
raporunun %20’n n altında olması gerekmekted r. Benzerl k oranı %20’y aşan
makaleler değerlend rme sürec ne alınmamaktadır.
Kaynak Gösterme Kuralları
• Üsküdar Ün vers tes İlet ş m Fakültes Akadem k Derg s Etk leş m’de
Amer can Psycholog cal Assoc at on Kuralları’nın (APA) 5.0 vers yon met n ç
kaynak gösterme yöntem kullanılır.
• Met n ç atı arda sırasıyla, yazar(lar)ın ad(lar)ı ve eser n yayım yılı bera
ber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarası da yazılarak bel rt lmel d r. Ör
neğ n, (Tarhan, 2006: 125).
• Ek b lg n tel ğ nde olup; met n çer s nde ver ld ğ nde metn n akış bütün
lüğünü bozacağı düşünülen açıklama ve ayrıntılar 1, 2, 3 şekl nde numaralandı
rılarak sayfa altı d pnot düzenlemes yle ver lmel d r.
• Sayfa altı açıklamalara l şk n kaynak göster m nde de (APA); yan met n ç
kaynak gösterme b ç m kullanılmalıdır.
• Yararlanılan kaynaktan yapılan ve 40 sözcüğü geçmeyen b reb r alıntılar,
met n çer s nde ç ft tırnak ç nde ver l r. 40 kel mey geçen b reb r alıntılama
larda her k taraftan eş t paragraf g r nt s (sol ve sağ kenarlardan 1.25 cm)
bırakılmalı ve paragraf başları 2 cm çer den başlamalıdır. Alıntılanan met n,
tırnak kullanılmadan, 10 punto ve tek satır aralığında aktarılmalıdır.
• Yazar adına met n çer s nde gönderme yapılması durumunda, kaynak
göster l rken, parantez çer s ne yazarın adı tekrar yazılmayıp; yayının yılı ve

alıntı yapılan sayfa numarasının yazılması yeterl d r. Örneğ n, (2006: 25).
• Gönderme yapılan eser k yazarlı se, her k yazarın da soyadları bel rt l
mel (Alemdar ve Erdoğan, 2001: 54); yazarlar k den fazlaysa, lk yazarın soya
dından sonra “ve d ğerler ” anlamında “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. (Alemdar
vd. 1998: 32).
• B rden fazla kaynağa yapılan göndermeler aynı parantez ç nde noktalı
v rgülle b rb r nden ayrılarak yazılmalıdır. Örneğ n, (Tokgöz, 2011: 152; Oskay,
1985: 43).
• Ardışık sayfalardan alıntı yapılması durumunda kaynak göster m (Baud
r llard, 2004: 20, 38 ve 52) b ç m nde yapılmalıdır. Aralıklı ardışık sayfalardan
yapılan alıntılarda se kaynak göster m (Bauman, 2012: 20-24, 48-56) b ç m n
de olmalıdır.
• Aynı yazara a t farklı çalışmların aynı parantezde ver lmes hal nde, geç
m şten güncele, yıl sırası tak p ed l r ve yazar soyadı göndermen n başına b r
kez yazılır. Örneğ n, (Güngör, 1989, 2008, 2011).
• Aynı yazarın, aynı yıl yayımlanmış b rden fazla eser n n kullanılması duru
munda alıntılanma sırasına göre her b r kaynak, yayın yılına a, b, c har er ekle
nerek d ğerler nden ayırt ed lecek b ç mde göster lmel d r. Örneğ n, (McQua l,
1987a: 55) (McQua l, 1987b: 40).
• Eser n yazarı b l nm yorsa ya da çalışmada yazar adı bel rt lmem şse alıntı
yaparken parantez ç nde eser n adının lk b rkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür b r
yapıta gönderme yapılırken k tabın adı eğ k ( tal k) olarak yazılır ve ardından
tar h bel rt l r. Örneğ n, (Yazılı Basın Değer Z nc r Araştırması, 2017: 23).
• Çalışmalarda b r nc l kaynaklara ulaşmak esastır. İk nc l kaynaklar ancak
or j nal kaynağa b l nen yollardan er ş lemed ğ ve b r nc l kaynağın d l n n az
kullanılan b r d l olması g b st sna durumlarda kullanılab l r. Örneğ n, (Storey,
1997: 21’den akt. Güngör, 2016: 297).
• Yazarı bell olmayan elektron k kaynak, gazete haber g b kaynakların
alan adı ve yayın tar h bel rt lmel d r. Atıf yapılan kaynağın sm eğ k ( tal k)
olarak yazılır. Kaynağın er ş leb leceğ URL se sadece kaynakçada ver lmel d r.
Örneğ n, (Rad kal, 23 Mart 2016).
• Sosyal medya hesaplarındak let lere yapılan göndermelerde let yazarı
nın adı ve let y yazdığı yıl bel rt lmel d r. Örneğ n, (Az z, 2018).
• Met n çer s nde gönderme yapılan Başbakanlık Cumhur yet Arş v , Baş
bakanlık Osmanlı Arş v vb. arş v belgeler ne; (BCA. 30.10 / 1.2.12) ya da (BOA.
DH-SYS. 65/7) örneğ nde olduğu b ç mde arş v tarafından ver len numaralar le
gönderme yapılmalıdır.
• Çev r eserler n kaynak göster m nde se yazarın adı esas alınır. Çev ren n
adı kaynakçada göster l r. Örneğ n, (F ske, 1996: 25).

• Derleme k taplardan alıntı yapılması durumunda, alıntı yapılan makalen n
yazarının adına gönderme yapılması esastır. Makalen n yer aldığı derleme k ta
bın tam künyes kaynakçada göster l r. Örneğ n, (Tezcan, 2017: 102).
• Ekler (belgeler), çalışmanın sonunda ek ya da belgen n çer ğ hakkında
kısa b r b lg le ver lmel ; b l msel kaynak gösterme ölçütler ne uygun b ç mde
kaynakçada da yer almalıdır. Tablo, şek l ve graf k g b d ğer ekler; Ek Tablo:1
Ek Graf k:1 Ek Şek l:3 örnekler nde olduğu b ç mde yazılmalıdır.
• Met n çer s nde yer alan tablo, şek l ve graf kler adlandırılarak; hang kay
naktan alıntı yapılmışsa, tablonun, şekl n veya graf ğ n hemen altında y ne APA
yöntem yle mutlaka bel rt lmel d r.
Kaynakçanın Düzenlenmes
• Kaynakçada, met nde alıntı yapılan ve göndermede bulunulan kaynaklara
eks ks z olarak yer ver l r.
• APA 5.0 kurallarına göre, kaynakça, eserler n lk yazarlarının soyadına
göre alfabet k sırayla oluşturulur.
• Kaynakçada aynı yazarın b rden çok eser yer alıyorsa, eserler yayın ta
r hler d kkate alınarak kend çler nde sıralanır. Aynı yıl çer s nde yayımlanmış
b rden fazla eser n kaynakçada yer alması durumunda se, eserler n, makale
dek alıntılanma sırasına göre harf (a, b, c, …) şekl nde ver lerek l stelenmes
gerek r.
• Aşağıda bel rt len kaynak gösterme b ç mler kapsamında yer almayan
eserler n kaynak göster m nde APA’nın son vers yonu d kkate alınır.
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F lme Atıf
Dem rkubuz Z. (Yön.). (2006). Kader [S nema F lm ]. İstanbul: D Yapım Rek
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AUTHOR GUIDELINES
FORMAT AND REFERENCES
Below are the paper submission rules of Etkileşim (Interaction) Üsküdar
University Faculty of Communication Academic Journal.
Format Properties
• 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 ve 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 rst
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 rst
page of the article, justi ed in footer.
• Abstract heading should be title case, left-aligned, 12 point and bold. AbKeywords should be 11 point and 1.5 line spaced.

• Text should be justi ed, 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 justi ed, 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 rst 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
20% in Turnitin/Ithenticate plagiarism report. Studies with similarity rates
above 20% will not be considered.
References
• In Üsküdar University Faculty of Communication Academic Journal Et
kileşim (Interaction), the only referencing method that can be used is refer
encing 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 di erentiated by adding a, b, c,
etc to the publication year, (McQuail, 1987a: 55) (McQuail, 1987b: 40).
• If the author is unknown or not mentioned, rst 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 speci ed (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 speci ed 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 speci ed in the references.
• If cited from an edited book, author’s name of the article should be speci
ed. 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 rst 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 speci ed 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
Leiss, W., Kline, S. and 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 theo
ry and the X-Files. D. Lavery, A. Hague and M. Cartwright (eds.), Reading The
X-Files (52-62). Syracuse, NY: Syracuse University Press.
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