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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.
2. 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.
3. Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dahil 8000 sözcüğü geçmemelidir.
4. Dergiye gönderilecek yazılara ortalama 150 sözcükten oluşan özet, 5 anahtar sözcük ve başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.
5. Yazıya ek olarak yazarın kısa biyografisi ve iletişim bilgileri gönderilmelidir.
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6. Gönderilen metinde yazarın kimliğini ifşa edecek ibarelerden kaçınılması gerekmektedir.
7. Yazı teklifleri yazarın adı, çalışmanın adı, çalışmanın tek cümlelik özetini içeren bir
ileti ile gönderilmelidir.
8. Yazı teslimi ve dergiyle ilgili her türlü iletişim için editor@ilefdergisi.org adresi
kullanılabilir.
9. İLEF Dergisi’nde yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları
Chicago Referans Formatı’na uygun olarak gösterilmelidir. Bunun için Kaynak
Gösterme Formatı sayfamıza bakabilirsiniz.
10. Yazıda kullanılan başlıklar kısa ve net olmalıdır.
11. 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.
12. Yazının ana başlığı ve ara başlıklar, kalın ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
13. 40 sözcüğü geçen alıntılar, paragraftan bir santim içerde, blok halinde, tek satır
aralığında ve 11 punto ile yazılmalıdır.
14. Alıntı yapıldığı durumlarda kaynaklar, tablo ve figürlerin altına yazılmalıdır.
15. Yayına hazır eserler için yazardan onay alınır.
16. Her bir yazara derginin basılı kopyasından birer adet gönderilir.
17. Yukarıdaki kurallara uymayan yazılar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra değerlendirme sürecine kabul edilir.
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Kaynak Gösterme Formatı*

Referans Kuralları
Metinler Chicago formatının author-date sistemine göre düzenlenmelidir. Metin içinde atıflar yazarın ya da yazarların soyadı, eserin yayın tarihi ve sayfa numarası şeklinde gösterilmelidir. Metine eklenecek notlar ise sayfa sonunda dipnot olarak verilmelidir. Çalışmanın sonunda atıf yapılan eserleri içeren kaynakça alfabetik sıraya göre
oluşturulmalıdır.
Kitap
Tek yazar
Metin içinde
(Kışlalı 2011, 55)
Kaynakçada
Kışlalı, Ahmet Taner. 2011. Siyaset Bilimi. Ankara: İmge Kitabevi.
İki ya da daha fazla yazar
Metin içinde
(Horkheimer ve Adorno 2014, 125-27)
(Hall vd. 2005, 96)
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Kaynakçada
Horkheimer, Max ve Theodor W. Adorno. 2014. Aydınlanmanın Diyalektiği.
Çevirenler Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan. Ankara: Kabalcı
Yayınevi.
Hall, Stuart, Doothy Hobson, Andrew Lowe ve Paul Willis. 2005. Culture Media
Language. New York: Routledge.
Kitap Bölümü
Metin içinde
(Atılgan 2015, 291-92)
(Hall 1993, 80)
Kaynakçada
Atılgan, Gökhan. 2015. “İdeoloji.”Siyaset Bilimi içinde, editörler Gökhan Atılgan
ve E. Atilla Aytekin, 285-98. İstanbul: Yordam Kitap.
Hall, Stuart. 1993. “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü.” Çeviren Mehmet Küçük. Medya İktidar İdeoloji
içinde, editör Mehmet Küçük, 77-127. Ankara: Ark Yayınevi.
E-kitap, Çevrimiçi Kaynaklar
Çevrimiçi olarak referans gösterilen kitaplar için, referans URL veya veri tabanının
adını ekleyiniz. Diğer e-kitap türleri için formatı adlandırınız. Sayfa numaraları yoksa
metinde bir bölüm başlığı ya da bölüm gösterilebilir.
Metin içinde
(Mutlu 2008, 123-28)
(Kurland and Lerner 1987, bölüm 10, belge 19)
Kaynakçada
Mutlu, Erol. 2008. İletişim Sözlüğü. Ankara: Ayraç. Kindle.
Kurland, Philip B. ve Ralph Lerner, ed. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago:
University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
Dergi Makalesi
Metin içinde
(Karagöz-Kızılca 2016, 81)
Kaynakçada
Karagöz-Kızılca, Gül. 2016. “Osmanlı/Türk Basın Tarihi Yazımı Üzerine Eleştirel
Bir Değerlendirme.” İlef Dergisi 3 (1): 71-90.
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Online dergi
Varsa DOI (Digital Object Identifier) numarasını belirtiniz. DOI numarası yoksa URL
adresine yer veriniz.
Metin içinde
(Işık ve Eşitti 2016, 656-57)
Kaynakçada
Işık, Mehmet ve Şakir Eşitti. 2016. “I. Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde
Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel
İncelenmesi.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70, no. 3 (Güz): 655-82.
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002366.
Işık, Mehmet ve Şakir Eşitti. 2016. “I. Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde
Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel
İncelenmesi.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70, no. 3 (Güz): 655-82.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000149467.
Gazete ya da Popüler Dergide Makale
Metin içinde
(Çevikgöz 2016)
(Dündar 2016, 11)
Kaynakçada
Çevikgöz, Ünal. 2016. “Kent ve Göç.” Radikal, 8 Şubat 2016. http://www.
radikal.com.tr/yazarlar/unal-cevikoz/kentler-ve-goc-1506875/.
Dündar, Can. 2016. “Sevgili Cumhuriyet Okuru Bugün 8 Şubat Pazartesi.”
Cumhuriyet, 8 Şubat 2016.
Yayımlanmamış Tez
Metin içinde
(Akçay 2015, 99–100)
Kaynakçada
Akçay, Ebru. 2015. “Edebi Edebiyata Karşı Edepli Edebiyat: Hidayet
Romanlarında Propaganda Unsurlarının İncelenmesi.” Yüksek lisans
tezi, Ankara Üniversitesi.
Web sitesi
Yayımlanma veya gözden geçirme tarihi listelenmeyen bir kaynak için yıl yerine t.y.
(“tarih yok”) kullanılmalıdır. Bununla birlikte erişim ya da son değişim tarihi eklenmelidir.
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Metin içinde
(Google 2019)
(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, t.y.)
Kaynakçada
Google. 2019. “Gizlilik Politikası.” Gizlilik ve Şartlar. Son değişim tarihi 22 Ocak
2019. https://www.google.com/policies/privacy/.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. t.y. “Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Hakkında.” Erişim tarihi 1 Nisan 2019. http://ilef.ankara.edu.
tr/fakulte-hakkinda/.
Daha fazla ayrıntı ve İngilizce makaleler için bkz:
For more detailed and English article usage, refer to The Chicago Manual of Style
Author-Date,
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci > 205

Paper Submission Rules
and Publication Process

1. The submitted manuscript is assessed by the journal editor for an initial decision.
If the manuscript is regarded as suitable for the journal, then it is sent to two peerreviewers competent in the relevant field of study, providing the anonymity of the
author.
2. Peer-reviews are archived for two years. If only one of the peer-reviews are positive, the manuscript can be sent to a third peer-reviewer, or a final decision can be
made by the editorial board regarding the peer-reviews.
3. The manuscript should be no more than 8000 words including the citations and
the bibliography.
4. An abstract consisting of at most 150 words and 5 keywords in English and Turkish
should also be provided with the manuscript.
5. A short biography and the contact information of the author should also be submitted.
6. Any indication that could expose the identity of the author should be avoided.
7. Submissions should be attached to a mail including the name of the author, the
name of the article and a one-sentence summary of the manuscript.
http://ilefdergisi.org
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8. For further communication please contact editor@ilefdergisi.org.
9. All citations should be made using Chicago-Style 16th Edition: http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html.
10. The titles and section-headings in the manuscript should be brief and clear.
11. The manuscript should be typed in Times New Roman, 12 pt with double-spacing.
The endnotes should be in Times New Roman, 9 pt with single-spacing. The manuscript should be sent in .doc or .docx formatted files.
12. The main title of the manuscript should be written in capital bold letters. The section-headings should be written in bold letters with only the first letters of the
words capitalized.
13. If quotations have more than 40 words, a block quotation should be used. The
quotation should begin on a new line and it should be indent 1 cm. from the left
margin. The entire quotation should be 11pt with single-spacing.
14. The source should be indicated below the cited table/figure.
15. The author is asked for a final approval prior to publication.
16. A printed copy of the journal is sent to authors.
17. Manuscripts that do not comply with these requirements can be accepted for evaluation only after necessary changes are made.
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Reference Style

Ilef Journal’s documentation style follows The Chicago Manual of Style, chap. 15. Manuscripts should be prepared according to Chicago Author-Date system with footnote.
For a quick guide, see
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html.

