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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

YAYIM POLİTİKASI
1- Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde sosyal bilimlerle ilgili bilimsel nitelikte makale,
derleme, çeviri, inceleme, tanıtma yazıları ve bildiri metinleri gibi özgün çalışmalara yer verilir.
2- Yayımlanacak yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, özgünlük, yeni ve farklı
gelişmeleri irdeleme şartları aranır.
3- Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş/kabul edilmemiş olmamalıdır.
4- Kongre ve sempozyum bildirileri Yayım Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde
değerlendirme sürecine alınır. Bu tür yazılarda toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
5- Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin yayım dili Türkçedir. Ancak, yabancı diller
bölümüne mensup araştırmacılar kendi alan dillerini kullabilirler. Bir sayıda yayımlanacak
yabancı dildeki makale sayısı, o sayıdaki toplam sayının üçte birinden fazla olamaz.
6-Bir araştırma kurumu/kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz
kurumun/kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı dipnotla belirtilmelidir.

konusu

7- Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerde tez danışmanı, tez başlığı ve tez
tipi dipnotla belirtilmelidir. Tezin künyesi Kaynakça’ya da eklenmelidir.
8-Yazıların gönderilmesinden yayımlanmasına kadar bütün süreçler elektronik ortamda
yürütülür. Bütün işlemler http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad genel ağ adresi üzerinden
gerçekleştirilir.
9- Gönderilen bütün yazılarda dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluk, açıklık ve anlaşılırlık vb.
hususlara riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden
tamamen yazar sorumludur. Makale ve yazılarda TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
10- Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yayımlanmak üzere gönderilen ve yayıma kabul
edilen yazılarda editöryal düzeltmeler yapmak hakkına sahiptir.

MAKALE YAZIM KURALLARI
1-

BAŞLIK
▪

2-

Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve
koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.
YAZAR BİLGİLERİ

▪
▪

▪

▪
▪

Makalelerin dergiye ilk gönderiminde yazar(lar)a ait hiçbir kişisel bilgi yer almamalıdır.
Gönderilen makale sempozyum ve kongre bildirileri ile tezlerden üretilmişse bu durum,
dergi sistemine yükleme esnasında “Yazar Yorumları” kısmında belirtilmeli; makale
dosyası üzerinde bu bilgilere yer verilmemelidir.
Makaleler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra editör tarafından son
düzeltmelerin yapılması istendiğinde yazar(lar), makale şablonunda ilgili yere unvan,
adsoyad, üniversite/fakülte/bölüm ve e-posta bilgilerini yazmalıdırlar.
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri lisansüstü eğitim gördükleri üniversite, enstitü ve ana
bilim dallarını mutlaka belirtmelidirler.
Makaledeki tüm yazarların ORCID numarası bulunmalı ve bu numara http://orcid.org/
formatında yazılmış olmalıdır.
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ÖZ VE ANAHTAR KELİMELER
▪

Türkçe öz çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı; okuyucunun
makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine imkân vermelidir.

▪
▪
▪

Öz, 100-250 kelime arası uzunlukta ve tek paragraf olmalıdır.
Özün, makale başlığının ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır.
Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde yazılan makalelerde –Türkçe ve İngilizceye ek
olarak– makale dilinde başlık, öz ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
Yabancı dildeki öz (abstract)lerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir.
Anahtar kelimeler makalenin konusunu ve içeriğini en iyi şekilde ifade edebilecek
nitelikte olmalı; en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
Öz ve anahtar kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örneğin TR Dizin
Anahtar Terimler Listesi, Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC vb.
gibi kaynaklar kullanılabilir.

▪
▪
▪

4-

ANA METİN
▪

Makaleler, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak 30 sayfayı geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır.

▪

Makaleler dergi ana sayfasında bulunan şablon indirilerek bu şablon üzerine yazılmalıdır.
Şablon kullanılmadan hazırlanan makaleler ön değerlendirmede düzeltilmesi için geri
gönderilecektir.
Virgül ve noktalı virgül kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Nokta, soru
işareti, ünlem işareti ve iki noktadan sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
Makale, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Yazıda en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu
esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan
gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.
Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu,
amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde
verilmelidir.
Bir makalede sıra ile öz, ana metnin bölümleri, İngilizce genişletilmiş özet (Summary),
kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka
bulunmalıdır. “Sonuç”, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı; ana çizgileriyle ve
öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir.
Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.
Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.
Ara başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı ve başlık
sonunda satırbaşı yapılmalıdır.
Alt başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük,
sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı ve başlık sonuna iki nokta (üst üste)
konularak yazıya aynı satırdan devam edilmelidir.
Şekil, tablo ve fotoğraflar: Şekil, tablo ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı,
gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve
içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne
gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar,
“WORD” programındaki tablo komutuyla yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda ise “EXCEL”
tabloları kullanılabilir. Gerektiğinde açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve
tabloların hemen altında verilmelidir. Şekil, tablo ve resimler on sayfayı aşmamalıdır.
Dipnotlar: Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için kullanılır ve “DİPNOT”
komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı,

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
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▪

▪
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eserin yayım yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Kaya, 2000,
s. 15)
Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda
kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan/kırk kelimeden az alıntılar cümle
arasında italik olarak, beş satırdan/kırk kelimeden uzun alıntılar ise sayfanın sağından 2
ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan
alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.
Kitap tanıtımı ve çeviriler: Bu tür yazılarda da “başlık, anahtar kelimeler ve öz”ün
İngilizcesi mutlaka bulunmalıdır. Kitap tanıtımlarında yazının başında, tanıtılacak kitabın
kapak resmi ve künyesine (basım tarihi, kaçıncı baskı olduğu, basım yeri bilgileri) yer
verilmelidir. Çevirilerde çeviri yapılan kitabın/yayımın künyesi dipnotla belirtilmelidir.
Çeşitli kaynaklardan veri elde etmeye dayalı tematik çalışmalarda, söz konusu verinin
ilgili kaynaklarda taranıp bulunamadığını göstermek bakımından bu kaynaklara “Sonuç”
bölümünde işaret edilebilir. Bu kaynaklar sayıca çok fazla ise “Ekler” kısmında da yer
verilebilir.
İNGİLİZCE GENİŞLETİLMİŞ ÖZET (SUMMARY)

▪
▪

▪
▪
▪

6-

Makalede çalışmanın sonuç bölümünden sonra makale metninin kelime sayısı olarak
yaklaşık %5-15'i kadar İngilizce genişletilmiş özet (summary) bulunmalıdır.
Genişletilmiş özet, “öz”de olduğu gibi araştırma ile ilgili amaç, problem, yöntem, bulgular
ve sonuç bilgilerini içermelidir. Verilen bilgiler “öz”e oranla biraz daha geniş ifade
edilmelidir. Araştırma metninde yer almayan herhangi bir bulgu veya sonuç
bulundurmamalıdır.
Genişletilmiş özette metin içindeki bilgilere göndermede (Örn. Sayfa 3’te belirtildiği gibi)
bulunulmamalıdır.
İngilizce yazılan makalelerde Summary bulunmasına gerek yoktur.
Genişletilmiş özet, makale için “yayımlanabilir” kararı verildikten sonra gönderilmelidir.
İlk gönderimde bulunmasına gerek yoktur.
KAYNAK GÖSTERME

Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakça yazımında APA 6 sürümü esas alınmıştır.
A. Metin İçi Göndermeler (Atıflar)
▪

Atıflar ilgili kısımdan hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin/çalışmanın
yayım yılı ve sayfa numarası sırasıyla, aralarda virgül “,” kullanılarak verilmelidir.
Cümlenin tamamlandığını gösteren nokta işareti parantezden sonra konulmalıdır.

▪

Dipnotlar metin içi göndermede (atıfta) bulunmak amacıyla değil, metinde verilen önemli
bir bilgiye ek bir bilgi vermek veya bu bilgiyi genişletmek için kullanılmalıdır.

▪

Metin içi göndermelerde yazar-tarih stili kullanılır; bir başka deyişle, metin içinde uygun
noktada yazarın soyadı ve arkasından eserin yayım tarihi verilir.

1. Tek Yazar, Tek Çalışma
▪

Metin içinde göndermede bulunulacak ilgili kısımdan hemen sonra yazarın soyadı,
çalışmanın yayım yılı ve sayfa numarası verilir. Sayfa numarası Türkçe makalelerde “s.”,
İngilizce makalelerde “p.” kısaltması ile belirtilir.
Örnek: Emek süreci, çalışanın zihninde oluşan bu tasarı ve tasarının somut bir çabaya
dönüşmesinden ibarettir (Marx, 1999, s. 27).

▪

Yazarın adı ilgili cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi
yeterlidir.
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Örnek: Altbach (2001, s. 11), dünyada birçok yükseköğretim sisteminin…
Örnek: Altbach, dünyada birçok yükseköğretim sisteminin…ifade etmektedir (2001, s. 11).
▪

Cümle içinde yazar ve yayım yılı belirtiliyor ise ayrıca parantez içinde yazar ve tarih
verilmez.
Örnek: Konuyla ilgili olarak Üçok’un 2004 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışma örnek
gösterilebilir.

▪

Çalışmanın tamamına göndermede bulunulacaksa parantez içinde yazar soyadı ve yayım
yılı yazılır.
Örnek: Aile bireyleri, komşular veya etnik gruplar gibi benzer durumlardaki insanlar
arasındaki güçlü bağların oluşturduğu sosyal sermayedir (Harper, 2002).

▪

Bir paragrafta aynı çalışmaya ikinci defa göndermede bulunulacaksa ikincisinde yazar
soyadını vermek yeterlidir, yayım yılını eklemeye gerek yoktur.
Örnek: Frederick W. Taylor (1997), bilimsel yönetimin temelinde, işçi ve yönetimin
çıkarlarının bütünleştirilmesi olduğunu savunmaktadır… Taylor, işçilerin ellerinde
tuttukları işe ilişkin bilgiyi işveren ile paylaşmayarak bu bilgiyi işten ‘kaytarmanın’ bir
aracı olarak kullanabildiklerini savunmaktadır.

▪

Atıfta bulunulan kaynak ciltlerden oluşuyorsa cilt numarası, sayfa numarasından önce
yazılır ve “C.” kısaltması ile belirtilir. İngilizce makalelerde cilt için “Vol.” Kısaltması
kullanılır.
Örnek: (Okay, 1990, C. 2, s. 30)

2. İki veya Daha Fazla Yazarlı Çalışmalar
▪

İki yazarlı bir çalışma için her göndermede iki yazarın soyadına da yer verilmelidir. Cümle
içinde yazarların soyadları “ve” bağlacı ile bağlanırken parantez içinde ise “&” işareti
kullanılır.
Örnek: Şafak ve Öz (2003, s. 15) bu konuda…
Örnek: (Şafak & Öz, 2003, s. 15)

Not: İngilizce makalelerde “ve” bağlacı yerine cümle içinde “and”, parantez içinde ise “&” işareti
kullanılmalıdır.
▪

Üç, dört veya beş yazarlı çalışmalara göndermede bulunulurken sadece ilk göndermede
tüm yazarların soyadları yazılır. Takip eden göndermeler için ilk yazarın soyadından
sonra “vd.” kısaltması kullanılır.
Örnek: Paragraf içinde ilk gönderme: Ercan, Bakırlı, Selçuk ve diğerleri (2013, s. 25) bu
yaklaşımı sergileyen çalışmaların…
Paragraf içinde ikinci ve sonraki göndermeler: Ercan ve diğerleri (2013, s. 25) bu yaklaşımı
sergileyen çalışmaların…
Örnek: Parantez içinde ilk gönderme: (Üçok, Vardar & Aksan, 2004, s. 20)
Parantez içinde ikinci ve sonraki göndermeler: (Üçok vd., 2004, s. 20)

▪

Altı veya daha fazla yazarı olan çalışmalara göndermede bulunulurken sadece ilk yazarın
soyadı belirtilir.
Örnek: Cümle içinde: Şener ve diğerleri (2000, s. 50)
Parantez içinde: (Şencan vd., 2000, s. 50)

Not: İngilizce makalelerde üç, dört, beş, altı veya daha fazla yazarlı çalışmalara göndermede
bulunulurken “vd.” yerine “et al.” kısaltması kullanılır.
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▪

Soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazara göndermede bulunurken
yazarların ad ve soyadları kısaltılmadan yazılır.
Örnek: (Gözde Doğan, 1996)
(Güleda Doğan, 2010)

3. Tüzel Kişi Yazarlı Çalışmalar
▪

Eğer bir çalışma tüzel kişiye (devlet kurumları, kuruluşlar, dernekler, çalışma grupları vs.)
aitse ad bilgisi göndermede açık ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Tüzel kişi adı bazı
durumlarda kısaltılabilir. Tüzel kişi adı uzunsa ve herkesçe bilinen bir kısaltması varsa ilk
göndermede hem tam isim hem de kısaltma kullanılır, sonraki göndermelerde sadece
kısaltma kullanılır. Tüzel kişi adı kısaysa ve kısaltıldığında herkes tarafından kolayca
anlaşılabilecek nitelikte değilse geçtiği her yerde kısaltılmadan yazılır.
Örnek: Paragraf içinde ilk gönderme: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK, 2015)…
Paragraf içinde sonraki göndermelerde: TÜBİTAK (2015)…
Örnek: Parantez içinde ilk göndermede: (Türk Dil Kurumu [TDK], 2012, s. 38)
Parantez içinde sonraki göndermelerde: (TDK, 2012, s. 38).

4. Yazarı Belli Olmayan Çalışmalar
▪

Bir çalışmada yazar veya tüzel kişi adı bulunmuyorsa göndermede bulunurken yazar
alanında geçen ilk birkaç kelime (genellikte başlıktan) ve yıl kullanılır. Göndermelerde
makale başlığı, bölüm başlığı veya web sayfasının adı tırnak içinde; kitap, dergi, broşür
veyarapor başlığı ise italik olarak yazılır.
Örnek: (“Osmanlı Döneminde Kahve”, 2000, s. 18)
(Yenilenebilir Enerji İmkânları, 2000)

5. Soyadları Aynı Olan Yazarların Çalışmaları
▪

Kaynakçada aynı soyada sahip birden fazla yazar varsa çalışma ister aynı yılda isterse de
farklı yılda yapılmış olsun yazar soyadlarından önce adlarının ilk harfi kısaltılarak tüm
göndermelerde kullanılır.
Örnek: (A. Demir, 2003, s. 46)… (H. Demir, 2003, s. 27)

6. Birden Fazla Çalışmaya Göndermede Bulunma
▪

Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya göndermede bulunulacaksa bunlar yazar
soyadlarına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
Örnek: (Gökyay, 1982, s. 120; Okay, 1990, s. 28; Tuna, 2000, s. 40)

▪

Bir yazara ait farklı çalışmalara göndermede bulunulacaksa, yayım yılı en eski tarihli
olandan yeni olana doğru bir sıra takip edilir ve yazarın soyadı göndermenin en başına bir
defa yazılır.
Örnek: (Kılıç, 2000, 2002, 2004)

▪

Bir yazarın aynı yıl yaptığı çalışmalar, yıldan sonra a, b, c… harfleri eklenmek suretiyle
ayırt edilir.
Örnek: (İlhan, 2003a, s. 25)… (İlhan, 2003b, s. 58)

7. Alıntılayan veya Aktaran Kaynaklar (İkincil Kaynaklar)
▪

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle
ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan veya aktarılan kaynak belirtilir.
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8. Bir Kaynağın Belli Bir Kısmına Göndermede Bulunma
▪

Bir kaynağın belli bir kısmına göndermede bulunulurken söz konusu ögenin bölüm, sayfa,
tablo ve şekil numarası belirtilir. Bu şekilde kaynak bildirirken sayfa ve sayfalar için “s.”,
bölüm için “Böl.”, paragraf için “para.” kısaltmaları kullanılır.
Örnek: (Öztürk, 2011, s. 45), (Öztürk, 2012, Böl. 3), (Öztürk, 2012, Tablo 2), (Öztürk, 2019,
para. 2),

▪

Bir çalışmada birbirini izleyen sayfalara göndermede bulunulacaksa sayfa numaraları
arasına kısa çizgi (-), farklı sayfalara atıf söz konusu ise virgül (,) konur. İngilizce
makalelerde sayfa aralığını belirtmek için “pp.” kısaltması kullanılır.
Örnek: Bu sayede hem bireylerin hem de grupların verimliliği artmaktadır (Putnam, 2000,
s. 16-19)
Örnek: Buna karşılık, salep ise çoğunlukla bir fakir içeceği idi ve ayrıca askerlerin
beslenmesi için kullanıldı (Işın, 2014, s. 23, 24, 30).

9. Kişisel İletişimler
▪

E-postayla, telefonla, yüzyüze veya başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı
bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar.
Örnek: (M. Doğan, kişisel iletişim, 1 Aralık 2001)

10. Ayet ve Hadisler
▪

Ayetler kaynak gösterilirken sırayla sure numarası ve ayet numaraları verilir.
Örnek: (Kur’an-ı Kerim 5: 3-4)

▪

Hadisler Concordance usülüne göre kaynak gösterilmelidir.
Örnek: (Buhari, Es-Sahih, İman 1)

11. Yasa ve Yönetmelikler
▪

Yasa veya yönetmeliğin adı ve kabul edildiği yıl parantez içinde verilir.
Örnek: (İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1961)

▪

Yasa veya yönetmeliğin ismi çok uzunsa kısaltma yapılabilir.
Örnek: Kanunun adı: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Cümle içinde gönderme: (İnternet Ortamında Yapılan, 2007)

12. Yazma Eserler
▪

El yazması bir eser kaynak gösterilirken, müellif adından sonra yz. kısaltması konulmalı,
katalog numarası ile varak/sayfa numarası belirtilmelidir. Tam künye ise kaynakçada
gösterilmelidir.
Örnek: (Ahmedî, yz. 1410, 7b)

▪

Yazma eserin müellifi bilinmiyorsa eserin adı ve bulunduğu kütüphanedeki katalog
numarası yazılmalıdır.
Örnek: (Mecmua-i Eş’ar, yz. 13400, 5a)

13. Arşiv Belgeleri
▪

Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken, metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı, açılımı
kaynakçada verilmelidir.
Örnek: (BCA, Mühimme 15: 25)
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14. Yayım Yılı Bulunmayan Basılı Kaynaklar
▪

Bir basılı kaynakta yayım tarihi bulunmuyorsa bunu belirtmek için “t.y.” kısaltması
kullanılır. İngilice makalelerde ise “n.d.” kısaltması kullanılır.
Örnek: (Akdoğan, t.y., s. 25)

15. Parantez İçindeki Açıklamalarda Gönderme Yapma
▪

Parantez içinde yapılacak bir açıklama esnasında gönderme yapılması gerekirse tarih için
köşeli parantez değil, virgül kullanılmalıdır.
Örnek: (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Doğan, 2010)

B. Kaynakça
▪

Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili
olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir.

▪

Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak verilmelidir.
Soyadı Kanunundan öncekiler için yazar adı esas alınmalı, kısaltma yapılmamalıdır.

▪

Kaynaklar, mutlaka Latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır.

1. Kitaplar, Danışma Kaynakları ve Kitap Bölümleri
▪

Kitap adlarının yazımında başlık ve alt başlıkların sadece ilk kelimeleri ve var ise özel
isimler büyük harfle yazılmalıdır. Kitap adları italik yazılır. Yayınevi adlarındaki
“Yayınları” kelimesi “Yay.” olarak kısaltılabilir.

a) Tek Yazarlı Kitaplar
▪

Yazarın Soyadı, A. (Yayım Yılı). Kitabın adı (İtalik). Basıldığı Şehir: Yayınevi.
Örnek: Pala, İ. (2006). Kırk güzeller çeşmesi. İstanbul: Kapı Yay.

b) İki Yazarlı Kitaplar
▪

İki yazarlı kitaplarda yazar soyad ve adları arasında & işareti kullanılır.
Örnek: Şentürk, A. A. & Kartal, A. (2011). Eski Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Dergâh Yay.

c) Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kitaplar
▪

Yazar sayısı yedi veya daha az ise tüm yazar adları künyede verilir.
Örnek: Akyüz, K., Beken, S., Yüksel, S. & Cunbur, M. (2000). Fuzulî dîvânı. Ankara: Akçağ
Yay.

▪

Yazar sayısı sekiz veya daha fazla ise ilk altı yazarın bilgisi verilerek üç nokta (…) konur,
ardından son yazarın bilgisi verilerek bu kısım kapatılır.
Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E., Yazar, F., … Yazar, H. (Yayım Yılı).
Kitabın adı (İtalik). Basıldığı Şehir: Yayınevi.

d) Bir Yazarın Aynı Yıl Yayımlanmış Kitapları
▪

Bir yazarın aynı yıl yayımlanan eserlerini ayırt etmek için “a, b, c…” harfleri kullanılır.
Örnek: Süreyya, C. (1991a). Şapkam dolu çiçekle. İstanbul: Yön Yay.
Süreyya, C. (1991b). Üstü kalsın. İstanbul: Broy Yay.

e) Tüzel Kişi Yazarlı Kitaplar
▪

Yazar kısmına tüzel kişi adı kısaltılmadan yazılır. Eğer yayıncı (yayınevi) ve yazar aynı ise
yayıncı yerine Türkçe için “Yazar”, İngilizce için “Author” yazılmalıdır.
Örnek: Türk Dil Kurumu. (2012). Yazım kılavuzu. Ankara: Yazar.
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f) Editörlü Kitaplar
▪

Editörü olan bir kitabın künyesi kaynakçaya yazılırken editör adlarına yazar kısmında yer
verilir ve son editörün adından sonra parantez içinde “Ed.” kısaltması kullanılır. Editör
bilgisi yerine yayıma hazırlayan kişi belirtilecekse yine parantez içinde “Haz.” Kısaltması
kullanılabilir.
Örnek: Kaynar, M. K. (Ed.). (2015). Türkiye’nin 1950’li yılları. İstanbul: İletişim Yay.

▪

Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılmışsa bunu kaynakçada gösterirken editör adına
yazar kısmında değil, ilgili bölümün başlığından sonra yer verilir. Bölüm başlığı italik
yazılmaz.
Yazarın Soyadı, A. (Yayım Yılı). Bölümün başlığı. Editör A. Soyadı & Editör A. Soyadı
(Ed.), Kitabın başlığı içinde (sayfa aralığı). Basıldığı Şehir: Yayınevi.
Örnek: Yücel, C. & Gülveren, H. (2006). Sınıfta öğrencilerin motivasyonu. M. Şişman & S.
Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 74-88). Ankara: Pegema Yay.

g) Çeviri Kitaplar
▪

Bir kitabın herhangi bir yabancı dilden Türkçeye çevirisi kaynak gösterilecekse kitap
adından sonra çevirmenin adı belirtilir ve sonrasında “Çev.” kısaltması kullanılır. İngilizce
makalelerde “Trans.” kısaltması kullanılır.
Örnek: Payot, J. (2019). İrade terbiyesi (H. Alp, Çev.). İstanbul: Ediz Yayınevi.

h) Ansiklopedi Maddeleri
▪

Yazarın Soyadı, A. (Yayım yılı). Maddenin başlığı. Ansiklopedinin adı (Cilt no, sayfa aralığı).
Basıldığı Şehir: Yayınevi.
Örnek: İpekten, H. (1991). Azmî-zâde Mustafa Hâletî. İslâm ansiklopedisi (C. 4, s. 348-349).
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

i) Yazar Adı Belirtilmeyen Kitaplar
▪

Kitabın adı italik olarak yazar kısmına yazılır.
Örnek: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). İstanbul: Dergâh Yay.

j) Kitapların Cilt ve Baskı Numaralarının Belirtilmesi
▪

Kitap ciltlerden oluşuyorsa cilt numarası kitap adından sonra parantez içinde “C.”
kısaltması ile belirtilir. Kaçıncı baskı olduğu belirtilecekse yayınevinden sonra “bs.”
kısaltması kullanılır.
Örnek: Kabaklı, A. (1992). Türk edebiyatı (C. 1-5). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yay.
Devellioğlu, F. (2002). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (19. bs.). Ankara: Aydın Kitabevi
Yay.

Not: Eğer yayıncı bir üniversite ise ve üniversite adında şehir adı geçiyorsa basım yerinin
yazılmasına gerek yoktur.
Örnek: Aybar, S. (2014). Hareket ve reji sanatı: Bir yöntem - bir oyun. Ankara Üniversitesi
Yay.
Not: Kaynakçada soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazar bulunuyorsa yazar
adları künyede köşeli parantez içerisinde verilmelidir.
Örnek: Doğan, G. [Gözde]. (1996)… Doğan, G. [Güleda]. (2010)…

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ /
SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS
Yıl / Year: 2020 • Sayı / Issue: 44

2. Süreli Yayımlar
▪

Düzenli olarak yayımlanan bilimsel dergi, popüler dergi ve gazeteleri içerir. Yazar sayısı
ile ilgili hususlarda kitap kaynakçasının yazımındaki kurallar geçerlidir. Süreli yayımlara
ilişkin genel kaynakça düzeni şu şekildedir:
Yazarın Soyadı, A., Yazarın Soyadı, B. & Yazarın Soyadı, C. (Yayım yılı). Yazının başlığı.
Süreli Yayımın Adı, (Varsa) Cilt no(Sayı numarası), sayfa aralığı. (Varsa) DOI numarası.

a) Dergi Makaleleri
▪

Dergi ciltler hâlinde yayımlanıyorsa;
Örnek: Yıldız, H. (2019). Eski Türkçe ile Yakutçanın karşılaştırmalı söz varlığı: Ünlüyle
başlayan sözcükler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,
59(1), 233-254. doi: 10.26650/TUDED2019-0010.

▪

Cilt numarası yoksa;
Örnek: Çaksu, A. (2019). Bir siyasî içecek olarak Türk kahvesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, 41, 369-386. doi: 10.21497/sefad.586654.

▪

DOI numarası bulunmayan bir makaleye internet üzerinden erişim sağlandıysa bu
çalışmanın bulunduğu web sayfasının URL adresi verilmelidir.
Örnek: Çelik, B. (2019). 16. Yüzyıl şairlerinden Fakîrî ve şiirleri. Eski Türk Edebiyatı
Araştırmaları
Dergisi,
2(2),
787-844.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/estad/issue/48330/593485 .

▪

Çevrimiçi sunulan içeriğin değişebileceği düşünülüyorsa ilgili makalenin alındığı URL
adresinden sonra web sitesine erişim tarihi de belirtilmelidir.
Örnek: Tunca, A. & Durmuş, E. (2019). Büyükannelerin torun büyütme yaşantılarının
incelenmesi.
Selçuk
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Dergisi,
41,
209-226.
http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/969 . Erişim tarihi: 18.12.2019.

▪

Popüler dergi makaleleri kaynak gösterilirken yayım yılından sonra ay bilgisine de yer
verilir. Bu makalelere internet üzerinden erişim sağlandıysa erişim adresi de yazılmalıdır.
Örnek: Çelik Sezer, İ. (2020, Şubat). Avustralya’daki orman yangınlarında son durum.
Bilim ve Teknik, 627, 16-17.

b) Gazete Yazıları
▪

Kaynakçada gazete yazılarının sayfa numaraları verilirken “s.” kısaltması kullanılır.
Gazete adları italik yazılır.
Örnek: Toker, Ç. (2015, 26 Haziran). Unutma notları. Cumhuriyet, s. 13.

▪

Gazete yazısına internet üzerinden erişim sağlandıysa ilgili web sayfasının URL adresi
verilmelidir.
Örnek: Karaca, S. (2020, 12 Şubat). Kararlıyım ve yapacağım. Yeni Meram. Erişim adresi:
http://www.yenimeram.com.tr/12-subat-2020-yeni-meram-gazetesi-393458.htm/3.

3. Tezler
a) Kurumsal Bir Veri Tabanında Yer Alan Tezler
▪

YÖK tez veritabanından erişim sağlanan tezler örnekteki gibi kaynak gösterilmelidir.
Örnek: Gökçe, U. (2019). Orhan Veli şiirinde özne ve varoluş sorunsalı (Doktora tezi). Erişim
adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp.
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b) Yayımlanmamış Tezler
▪

Yazarın Soyadı, A. (Yıl). Tezin başlığı (Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Kurum
adı, Yer bilgisi.
Örnek: Onat, E. (1987). Çift serili korelasyon üzerinde bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

c) Kişisel Web Sayfalarından Erişilen Tezler
Örnek: Tonta, Y. A. (1992). An analysis of search failures in online library catalogs (Doktora
tezi,
Kaliforniya
Üniversitesi,
Berkeley).
Erişim
adresi:
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/publicat.html.
4. Sempozyum ve Kongre Bildirileri
a) Yayımlanmış Bildiriler
▪

Yazarın Soyadı, A. (Yayım Yılı). Bildiri adı. Editör/Hazırlayan A. Soyadı (Ed./Haz.), Kitabın
başlığı içinde (sayfa aralığı). Basıldığı Şehir: Yayınevi.
Örnek: Bilkan, A. F. (2007). Amasya’nın Osmanlı dönemi kültür hayatındaki yeri ve
önemi. Y. Bayram (Haz.), I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri içinde (s. 611-620).
Amasya: Hilal Yay.

b) Yayımlanmamış Bildiriler
▪

Yazarın Soyadı, A. (Tarih). Bildiri adı. Etkinliğin Adı, Etkinliğin Yapıldığı Şehir.
Örnek: Köklü, N. (1996). Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki eden
faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu, Ankara.

5. Elektronik Kaynaklar
a) E-kitaplar
▪

Yazarın Soyadı, A. (Yayım yılı): Eserin başlığı. Erişim adresi.
Örnek: Ayçiçeği, B. (2018). Behiştî Ahmed’in İskender-nâmesi (İnceleme-Metin). Erişim adresi:
https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-206269/behisti-ahmed-iskender-name.html.

▪

Kitabın yayım yılı bilinmiyorsa “t.y.” kısaltması kullanılır ve siteye erişim tarihi yazılır.
Örnek:
Akdoğan,
Y.
(t.y.).
Ahmedî
Dîvân.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedidivani.html. Erişim tarihi: 22.12.2015.

b) Web Sitelerinden Yapılan Alıntılar
▪

Web sitelerinden yapılan alıntılar kaynakçada belirtilirken yazar ve yayım tarihi
biliniyorsa siteye erişim adresi yazılır, erişim tarihinin yazılmasına gerek yoktur.
Örnek: Aydınoğlu, İ. (2020, 10 Şubat). Evinizde sevgi ve içtenlik dolu bir yaşam
oluşturunuz. Erişim adresi: https://hthayat.haberturk.com/evinizde-sevgi-ve-ictenlikdolubir-yasam olusturunuz-1073174.

▪

Yazar biliniyor, ancak tarih belli değilse “t.y.” kısaltması kullanılır ve siteye erişim tarihi
yazılır.
Örnek:
Razon,
N.
(t.y.).
Gencin
meslek
seçimini
etkileyen
faktörler.
https://www.ekipnormarazon.com/makalelerimiz/meslek-secimi/gencin-mesleksecimini
etkileyen-faktorler/. Erişim tarihi: 13.03.2020.

▪

Yazar bilgisi yoksa yazının başlığı yazar kısmına yazılır ve yine siteye erişim tarihine yer
verilir.
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Örnek:
Çocuk
ve
gençlerde
madde
bağımlılığı.
https://npistanbul.com/amatem/cocukvegenclerde-madde-bagimliligi.
Erişim
13.02.2020.

(t.y.).
tarihi:

5. Yasa ve Yönetmelikler
▪

Mevzuatın Adı. (Yıl, Gün ve Ay). T.C. Resmî Gazete (Sayı: …). Erişim adresi.
Örnek: Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği. (2020, 13 Şubat). T.C. Resmî Gazete (Sayı:
31038). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200213-3.htm.

6. Yazma ve Basma (Matbû) Eserler
▪

Müellifin adı. Eserin adı. Bulunduğu Kütüphane. Koleksiyon, Katalog numarası,
Varak/sayfa aralığı.
Örnek: Âsım. Zeyl-i zübdetü'l-eş‘âr. Millet Kütüphanesi. Ali Emirî Efendi Koleksiyonu, 132,
1b-45a.

▪

Basma (matbû) eserlerde yayınevi yerine eserin basıldığı matbaanın adı yazılır. Hicrî
tarihler miladî tarihe çevrilmeden yazılır.
Örnek: Ebüzziya Tevfik (1306). Lûgat-ı Ebüzziya. İstanbul: Ebüzziya Matbaası

7. Arşiv Belgeleri
▪

Arşivin Adı. Belgenin Adı (Sayısı).
Örnek: BAO (Başbakanlık Osmanlı Arşivi). Name-i Hümayun Defteri (10).

***
Atıfta bulunma ve kaynakça yazımına dair bu rehberin hazırlanmasında Bilimsel Yayınlarda
Kaynak Gösterme,Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları (Şencan & Doğan, 2017) adlı
kitaptan ve Çukurova Üniversitesi SBE Tez Yazım Kılavuzu’ndan (2015) yararlanılmıştır. Bu
rehberde bulunmayan veya belirtilmeyen hususlar için bu iki kaynağa müracaat edilmelidir.
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YAYIN ETİĞİ
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) (E-ISSN 2458-908X), ilgili disiplinde kriteleri
karşılayan özgün bilimsel makalelerin yayımlandığı hakemli, akademik bir dergidir. SEFAD’ın
etik beyanı COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE
Best Practice Guidelines for Journal Editors esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır. Daha ayrıntılı
bilgi için https://publicationethics.org/ adresinden adı geçen kaynaklara müracaat edilebilir.
Bu belgede SEFAD’ın yayımcısı, editör ve alan editörlerinin, hakemlerin ve yazarların uyması
gereken etik sorumluluklar belirtilmiştir. Tüm paydaşların bu etik ilkeleri takip etmesi
beklenmektedir.
1. YAYIMCININ ETİK SORUMLULUKLARI
SEFAD, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayımlanan bilimsel ve akademik bir
dergidir. Adı geçen kurum adına derginin resmî imtiyaz sahibi, aşağıdaki etik sorumlulukları
yerine getirmekle yükümlüdür:
Editöryal Bağımsızlık
▪

Yayımcı, SEFAD editörünün ve alan editörlerinin makale kabulünden yayıma kadar olan
bütün süreçlerde editöryal kararlarında bağımsız hareket etmesini garanti eder.
▪ Yayımcı veya dışardan herhangi bir fail editöryal bağımsızlığa aykırı bir talepte
bulunamaz, yayım sürecine müdahale edemez.
Fikrî Mülkiyet ve Telif Hakkı
▪
▪

Yayımcı, SEFAD’da yayımlanan her makalenin fikrî mülkiyet ve telif hakkını korur.
Bununla birlikte yayımlanmış her makalenin kaydını sağlamakla yükümlüdür.
Yayımcı, her bir makale için spesifik olarak Makale Bilgi alanında telif hakları gözetilmesi
gereken material ile ilgili bilgi vermekle yükümlüdür. Makalede telife konu bir material
var ise yazarından dilekçe alınarak sisteme kayıt edilmelidir.

Dergi İçeriğine Erişim
▪
▪

Yayımcı, Açık Erişim ilkesi doğrultusunda SEFAD’da yayımlanan tüm makalelere kalıcı ve
ücretsiz olarak erişim sağlamayı taahhüt eder.
Makale başvurusu ve yayımı sürecinde yazarlardan maddî ve manevî herhangi bir karşılık
talep etmez.

Yayımların Arşivlenmesi
▪

Yayımcı, çevrimiçi içeriğin arşivlenmesi ve korunması için gerekli tedbirleri alır.

Etik İhlalin Önlenmesi
▪
▪

Yayımcı, editörler ile birlikte her türlü bilimsel suistimal ve intihal durumunda gerekli
tedbiri almakla yükümlüdür.
Etik ihlal yapıldığının tespiti hâlinde mümkünse bu ihlalin giderilmesi, mümkün değilse
düzeltme yayımlanması veya ilgili makalenin yayımdan çekilmesi gibi çözüm yollarına
başvurabilir.

2. EDİTÖRLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
SEFAD’ın editörü ve alan editörleri aşağıda belirtilen etik sorumlulukları yerine getirmekle
yükümlüdür:
Yayım Kararı
▪ SEFAD’a gönderilen makalelerin hangilerinin yayımlanacağına karar vermek editörlerin
sorumluluğundadır.
▪ Gönderilen makaleler araştırmaya dayalı olma, özgünlük, alana katkı sağlama, yeni ve farklı
gelişmeleri irdeleme gibi akademik niteliklikler dikkate alınarak intihal, dergi kapsamına

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ /
SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS
Yıl / Year: 2020 • Sayı / Issue: 44

ve yayım ilkelerine uygunluk açısından yardımcı editor ve baş editor tarafından ön
değerlendirmeye tâbi tutulur.
▪ Ön değerlendirmesi tamamlanan makalelerin hakem süreci, alan editörleri tarafından
başlatılır. Hakemlerin kararı neticesinde, makalelerin akademik yeterliliğine bakılarak,
yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
Tarafsızlık
▪

SEFAD’a gönderilen makalelerin değerlendirilme sürecinde hakem ve yazar(lar)ın cinsiyet,
etnik köken, dinî inanç, siyasî düşünce, görev yaptığı kurum gibi özellikleri değerlendirmeye
alınmaz.

Gizlilik
▪

SEFAD’a gönderilen makalelere ait herhangi özel bir bilgi yazar(lar), hakemler, editör
yardımcıları, yayım kurulu ve yayımcı dışında hiçbir kimse ile paylaşılmaz.
▪ Yazar(lar)a ait araştırma verileri korunmalıdır.
▪ Makalenin yayımlanmasından veya reddedilmesinden sonra da SEFAD gizlik ilkesine
uygun hareket eder.
Çıkar Çatışması
▪

Editörler, SEFAD’a gönderilen bir çalışmada yer alan bilgileri, yazar(lar)ının açık yazılı
izni olmaksızın, kendi araştırmalarında kullanamazlar. Aynı şekilde, hakem
değerlendirmesinden elde edilen bilgi veya fikirleri de kendi çıkarları için kullanamazlar.
▪ Editör, yazar ile arasında çıkar çatışması ortaya çıktığı takdirde ön değerlendirmenin
yapılmasını ve hakemlik sürecinin yönetilmesini kendi yerine diğer editörlerden veya
yayım kurulundan birinin yapmasını istemelidir. Böyle bir durumda Makale Bilgisi
alanında bilgi verilmelidir.
▪ Makaleler konu ile ilgili çıkar ilişkisi bulunabilecek hakemlere gönderilmemelidir.
İvedilik
▪ Ön değerlendirmesi tamamlanan makaleler bekletilmeden hakem değerlendirmesine
gönderilir.
▪ Hakemlerin kararları bekletilmeden yazarlara bildirilerek yazarların istenen düzeltmeleri
yapması sağlanır.
▪ Editöryal süreçlerde SEFAD’ın belirlemiş olduğu sürelere uygun hareket edilir.
Değerlendirme Sürecini Yürütme
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Hakemler makale konusuna uygun bir şekilde en yetkin isimler arasından seçilir.
Hakem belirleme sürecinde yazar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığı
gözetilmelidir. Yazar ile hakemlerin aynı kurum veya bölümden olmamasına özen
gösterilmelidir.
Kör hakemlik ilkesine riayet edilmeli, hakemlerin bilgileri gizli tutulmalıdır. Ayrıca,
makalelerin hakemlere gönderilmesi esnasında makale dosyasında yazar(lar)la ilgili
herhangi bir kişilsel bilgi bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Hakemlerin nezaketsiz ve bilimsel olmayan bir şekilde değerlendirmede bulunmalarına
müsaade edilmemelidir
Hakem havuzunun sürekli güncellenerek genişletilmesi için çaba sarf edilmelidir.
Ret gerekçeleri yazar(lar)a bildirilirken kırıcı olmayan ve küçümsemeyen bir dil
kullanılmalıdır.

Yayım Bütünlüğünü Sağlama
▪

Yayımlanan bir makale ile ilgili etik şikâyetler sunulduğu takdirde yayım tarihinin
üzerinden uzun bir süre geçmiş olsa dahi gerekli inceleme yapılır. Makale yazarı ile
iletişime geçilerek şikâyet ve iddialara ilişkin bilgi verilir. Soruşturma neticesinde etik
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kurallara aykırı hareket edildiği saptanmışsa yayımla ilgili bir hata, tutarsızlık veya yanlış
yönlendirme olduğuna dair bir düzeltme notu yayımlanır.
3. HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Yayım Kararlarına Katkı
▪
▪
▪

Hakem değerlendirmesi, akademik yayım sürecinin merkezinde yer alır. Hakem kararları,
editöryal kararları vermede editörlere yardımcı olur.
Hakemler editöryal iletişim yoluyla makalenin geliştirilmesinde yazar(lar)a yardımcı
olurlar.
Çift kör hakemli değerlendirme sistemi gereği yazarlar ile doğrudan iletişime geçemezler.
Değerlendirme formları ve raporlar editörler aracılığı ile dergi sistemi üzerinden yazarlara
iletilir.

İvedilik
▪
▪

▪

Makale değerlendirmesi için kendisine talep gönderilen bir hakem, ilgili çalışma için
hakemlik yapıp yapmayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.
Hakem konu hakkında yeterince bilgi sahibi değilse, makale konusu uzmanlık alanının
dışındaysa veya zaman darlığından dolayı süresi içinde değerlendirmeyi bitiremeyecekse
gerekçe bildirerek editörü haberdar etmeli ve hakemlikten çekilmeyi talep etmelidir.
Hakemler, dergi tarafından öngörülen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamalı,
süreci geciktirmemelidir.

Gizlilik
▪
▪
▪

▪

Değerlendirme için hakemlere gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler hakemler
tarafından gizli tutulmalıdır.
Editör yetkilendirmesi olmadığı takdirde makale içeriği başkalarına gösterilmemeli ve
başkalarıyla tartışılmamalıdır.
Hakemler, inceledikleri çalışmaların ilk versiyonlarını değerlendirme sürecinden sonra
imha etmelidirler. Makalelerin yalnızca nihai, yani yayımlanmış versiyonlarını
kullanabilirler.
Gizlilik ilkesi, başlık ve özet bilgilerini edinmeleri sebebiyle değerlendirme yapmayı
reddeden hakemleri de kapsar.

Nesnellik
▪
▪
▪
▪

▪

Hakemler değerlendirmelerini objektif olarak yaparlar. Makaleye yönelik eleştiriler nesnel
ve dengeli biçimde yapılmalıdır.
Eleştiriler makaleye yönelik olmalıdır, yazara yönelik kişisel eleştiri yapılmamalıdır.
Hakemler görüşlerini destekleyici kanıtlarla açık bir şekilde ifade etmelidir.
Hakemler makaleyi reddederken ilkeli ve gerçeğe uygun davranmalı, gerekçelerini açıkça
rapor etmelidir. Gerekçeleri yazmak etik sorumluluktur. Makalenin reddine dair raporda
uygun bir dil kullanılmalıdır.
Hakemler değerlendirmelerini yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır.

Kaynakların Belirtilmesi
▪
▪

Hakemler makalede atıf olarak belirtilmeyen alıntıları tespit etmişlerse bunları yazara
bildirmekle yükümlüdür.
Hakemler değerlendirdikleri makale ile daha önce yayımlanmış bir çalışma arasında
benzerlik veya çakışma olduğunu fark etmişlerse editörü bilgilendirmelidirler.
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Çıkar Çatışması
▪

▪

▪

Hakemler, makalesini değerlendirmekle görevlendirildikleri yazar(lar)la işbirliğine dayalı
herhangi bir bağlantılarının olması durumunda değerlendirme yapmayı kabul etmemeli
ve durum hakkında editörü bilgilendirmelidir.
Hakemler değerlendirme için kendilerine gönderilen makalelerin tamamını veya bir
kısmını, yazarının açık yazılı izni olmadan, kendi araştırmalarında kullanamazlar.
Değerlendirme sürecinde elde edilen her türlü bilgi, veri ve fikirler gizli tutulmalı ve
kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Bu kural, kendilerine gönderilen makaleyi
değerlendirmeyi reddeden hakemleri de kapsar.
Hakemler, kendi çalışmalarına atıfta bulunmayan çalışmaları kötüleyemez ve makale
konusuyla ilgili kendi çalışmaları varsa yazar(lar)ı bu çalışmalara atıfta bulunmaya
zorlayamaz.

4. YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
Raporlama
▪
▪
▪

Özgün makale yazar(lar)ı çalışmasının nasıl yapıldığını ve önemini doğru ve açık bir
şekilde belirtmeli, çalışmasının sonuçlarını nesnel bir şekilde sunmalıdır.
Makale, başka araştırmacıların da benzer çalışmalar yapabilmesine imkân tanıyacak
şekilde detaylı olmalı ve yararlanılabilecek kaynaklar belirtilmelidir.
Gerçeğe aykırı, kasıtlı olarak hata içeren ifadeler SEFAD’ın etik ilkeleriyle bağdaşmaz ve
kabul edilemez.

Özgünlük
▪

▪

Yazar(lar) makalelerinin tamamıyla özgün olduğundan ve makalesinde başka
çalışmalardan yararlanmışsa eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunduğundan ve alıntı
yaptığından emin olmalıdır.
Her ne şekilde olursa olsun intihal yapmak yayımcılık etiğine aykırı bir davranıştır ve
kabul edilemez.

Veri Erişimi ve Saklama
▪

Yazar(lar), editöryal inceleme veya hakem değerlendirmesi için istenmesi durumunda,
araştırmasının ham verilerini herkesin erişimine açabilmelidir. Çalışmasının
yayımlanmasından sonra da bu verileri makul bir süre saklayabilmelidir.

Birden Fazla Yerde Yayım
▪
▪
▪

Yazar(lar), makalesini birden fazla dergiye yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak
gönderemez.
Daha önce bir dergide yayımlanmış veya yayımlanmak üzere gönderilerek değerlendirme
sürecine alınmış bir makale başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilemez.
Daha önce başka bir dergide yayımlanmış makalelerin, belli koşulları sağlaması
durumunda, tekrar yayımlanması mümkün olabilir. Bu durumda editor, çalışmanın başka
bir dergide daha önce yayımlandığını açıklamalı ve ilk yayının olduğu dergiye atıfta
bulunmalıdır.

Kaynakların Belirtilmesi
▪ Yazar(lar) çalışmaların belirlenmesinde etkili olmuş kaynakları belirtmelidir.
▪ Kişisel görüşme sonucu elde edilen bilgiler kaynak kişinin izni olmadan
kullanılmamalıdır.
▪ Çalışma sürecinde kullanılan kaynakların tümü belirtilmelidir.
▪ Makale konusunu destekleyen ve desteklemeyen sonuçları içeren önceki yayınlar
belirtilmelidir.
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▪

Araştırmaya destek verenleri belirterek onlara destekleri için teşekkür etmek etik bir
sorumluluktur.
Yazarlık Tanımı
▪

▪

Makale yazarı olarak listelenen kişiler, makalenin hazırlanmasındaki tüm süreçlerde bizzat
rol alarak önemli katkıda bulunanlarla sınırlanmalıdır. Çalışmanın sadece belli
aşamalarında katkı sağlayan kişiler varsa bunlar “katkıda bulunanlar” olarak belirtilmeli
ve kendilerine teşekkür edilmelidir.
Makalenin birden fazla yazarı varsa bunlardan biri “sorumlu yazar” olarak belirtilmeli ve
bu yazar editör ile iletişim hâlinde olmalı ve yazışmaları yürütmelidir. Sorumlu yazar,
diğer tüm yazarların makalenin değerlendirme sürecine alınmasından yayımlanmasına
kadar her aşamasına dâhil olmalarını sağlamalıdır.

Çıkar Çatışması
▪

Yazar(lar) çalışma sonuç ve yorumlarını etkileyebilecek maddî ve manevî herhangi bir
çıkar çatışması varsa bunları makale gönderimi sırasında belirtmelidir.

Etik Kurul İzni
▪
▪

Yazar(lar) kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma ve analizlerle ilgili gerekli
izinlere sahip olduklarını belgelendirmelidirler.
Klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı
alınmış olmalıdır. Bu onay tarih ve kodu ile makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Yayımlanmış Makaledeki Hataların Düzeltilmesi
▪

▪

Yazar(lar) yayımlamış oldukları makalede önemli bir hata fark ettiğinde derhâl editörü
haberdar etmekle ve düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapmakla
yükümlüdür.
Editör bir makalenin ciddî bir hata içerdiğini kendisi tespit eder veya yazarın dışında
başka bir kaynaktan öğrenirse yazar(lar) dergi editörüne çalışmasındaki ilgili kısmın
doğruluğunu kanıtlamakla, düzeltme yapmakla veya makalesini geri çekmekle
yükümlüdür.
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PUBLICATION CODE OF ETHICS
Selcuk University Journal of Faculty of Letters l (SEFAD) (E-ISSN 2458-908X) is a refereed academic
journal that publishes only original scientific articles that meet the standards for a given
discipline. SEFAD's ethical statement has followed the principles of COPE Code of Conduct and
Best Practice Guidelines for Journal Editors and COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors. For
more detailed information, please refer to the resources mentioned in the following link:
https://publicationethics.org/
In this document, the ethical responsibilities that SEFAD’s publisher, editor-in chief, field editors,
reviewers and authors should adhere to are specified. All the stakeholders are expected to
comply with these ethical principles.
1. ETHICAL RESPONSIBILITIES OF THE PUBLISHER
SEFAD is a scientific and academic journal published by Selcuk University Faculty of Letters.
The publisher/official owner of the journal on behalf of the faculty is obliged to fulfill the
following ethical responsibilities:
Editorial Independence
▪

The Publisher ensures that SEFAD’s editor and the field editors act independently in their
editorial decisions throughout the processes from submission to publication.
▪ The publisher or any external agent cannot make any request against the editorial
independence or interfere in the publishing process.
Intellectual Property and Copyright
▪

The publisher guarantees for protection of the intellectual property and copyright of each
article published in SEFAD. Besides, the publisher is obliged to provide a record of every
published article.
▪ The publisher is obliged to provide information on the material for which copyright
should be provided in the Article Information field specifically for each article. If there is
any material subject to copyright in the article, it should be registered in the system by
obtaining a petition from the author.
Access to Journal Content
▪

The Publisher is committed to providing a permanent and free access to all articles
published in SEFAD in accordance with the Open Access principle.
▪ The publisher cannot request any pecuniary and non-pecuniary provisions from the
authors throughout the publication process.
Archiving of Publications
▪ The publisher takes necessary measures to archive and protect the online content.
Avoiding Ethical Pitfalls
▪
▪

The publisher, together with the editors, is obliged to take the necessary measures in case
of any scientific abuse and plagiarism.
If an ethical pitfall is noticed, it should be overcome immediately; if not possible, solutions
like publishing a correction or withdrawing the related article can be provided.

2. ETHICAL RESPONSIBILITIES OF EDITORS
▪ The editors of SEFAD are obliged to fulfill the following ethical responsibilities:
Decision for Publication
▪
▪

It is the editors’ responsibility to decide which articles will be published in the Journal.
The submitted articles are subjected to pre-evaluation by the assistant editor and editor-inchief in terms of plagiarism, compliance with the scope and publication principles of the
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journal, taking into account academic qualities such as being research-based, originality,
contributing to the field, examining new and different developments.
▪ The referee process of the articles which meet the criteria of preliminary evaluation is
initiated by the field editors. According to the reviews of referees and academic
qualification of articles, the field editors give a decision on whether the manuscript is
accepted or not.
Impartiality
▪

During the evaluation process of the articles sent to SEFAD, the characteristics of the
referee and author (s) such as gender, ethnic origin, religious belief, political opinion, and
the institution they work in are not taken into consideration.
Confidentiality
▪

No specific information as to the articles sent to SEFAD is shared with anyone else other
than the author (s), referees, editors, editorial board and publisher.
▪ Research data should be protected.
▪ Even after the article is published or rejected, SEFAD acts in accordance with the principle
of confidentiality.
Conflict of Interest
▪

Editors cannot use the information enclosed in a study sent to SEFAD in their own
research without the written permission of the author(s). Likewise, they cannot use the
information or views collected from the referee evaluation for their own benefit.
▪ If a conflict of interest arises between the editor and the author, the editor may ask one of
the other editors or editorial board to carry out the pre-evaluation and the management of
the refereeing process. In such a case, information should be provided in the Article
Information field.
▪ Articles should not be sent to referees who may have a self-interest in the subject of the
study.
Urgency
▪

Having completed preliminary evaluation, the articles are sent to the referees without
delay.
▪ The decisions of the referees are forwarded to the authors without delay so that the
authors make the required corrections.
▪ In the editorial process, action is taken in accordance with the time regulations previously
determined by the SEFAD.
Controlling the Evaluation Process
▪
▪

▪

▪
▪
▪

The referees are chosen among the most competent names in the related field.
For the process of referee assignment , it should be considered if there is a conflict of
interest between the author and the referees. The authors and referees cannot be at the
same institution or the department.
The principle of blind-review must be followed. The information of the referees must be
kept confidential. In addition, it should not be ignored that any personal information
regarding the author (s) cannot be sent to the referees.
Referees should not be allowed to make offensive and non-academic comments.
The referee list should be constantly updated and efforts should be made to expand it.
When sending a rejection notification to the author (s), the language should not be
offensive and disdainful.
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Ensuring Publication Integrity
▪

▪

When ethical considerations regarding a published article arise, even if it has been a long
time since the date of publication, the required examination must be carried out. The
authors are contacted and informed about the complaints and allegations.
If possible, the author of the article is contacted to show the necessary attention to
complaints and claims. If a violation has been determined as a result of theinvestigation, a
correction notice is issued stating that there is an error, inconsistency or misleading
information in the publication.

3. ETHICAL RESPONSIBILITIES OF THE REFEREE
Contribution to Publishing Decisions
▪

The referee evaluation is at the center of the academic publishing process. Referee
decisions assist editors in making editorial decisions.
▪ Referees assist the author (s) in improving the article through editorial communication.
▪ By reason of the double-blind peer-reviewed evaluation system, the referees cannot
directly contact the authors. Evaluation forms and reports are sent to the authors through
editors by using the online system of the journal.
Urgency
▪

A referree to whom a request has been sent for an article evaluation must inform the editor
as soon as possible as to whether he/she will evaluate the article.
▪ If the referee is not sufficiently expert on the subject, or if the article is out of his/her area of
expertise or if he/she cannot finish the evaluation due to the shortage of time, he/she
should inform the editor by giving a reason and may request to withdraw from being
referee.
▪ Referees should complete their evaluations within the period determined by the Journal,
and should not delay the process.
Confidentiality
▪

All information regarding the articles sent to the referees for evaluation should be kept
confidential by the referees.
▪ As long as there is no editorial authorization, the article content should not be shown and
discussed with others.
▪ After finishing the evaluation process, the referees must destroy the first versions of the
manuscript. They can only use the final, i.e. published versions of the articles.
▪ The principle of confidentiality includes referees who refuse to evaluate since they have
already acquired some information about the manuscript such as title and summary.
Objectivity
▪

Referees must make their evaluations objectively. Article criticisms should be made in an
unbiased and fair way.
▪ Criticism should be directed towards the article; personal criticism of the author is not
allowed.
▪ Referees should express their views clearly by using supporting evidence.
▪ When refusing the article, the referees should be principled and truthful; they also should
report their reasons clearly. Justified explanation is an ethical responsibility. The
appropriate language should be used in the report for the rejection of the article.
▪ Referees should make their evaluations by using a constructive and kind language.
Citing Sources
▪

If the referees find out that the required citation rules are not followed in the article, they
are obliged to inform the author
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▪

If the referees notice that there is a similarity or overlap between the article they evaluated
and a previously published work, they should inform the editor.
Conflict of Interest
▪
▪

▪

Referees should not agree to evaluate if they have any conflict of interest with the author
(s) and they should inform the editor about the case.
Referees cannot use all or some part of the manuscript sent to them for their own research
without written permission of the author. Any information, data and ideas obtained
during the evaluation process should be kept confidential and should not be used for
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