ERDEM
Yayın İlkeleri
Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlanan Erdem, insan ve toplum bilimleri alanında makalelere
yer veren, hakemli bir uluslararası dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı çıkar.
Yayımlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana bir yenilik getirme ve başka yerde
yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak
şartıyla kabul edilebilir.
Yazıların Değerlendirilmesi
•
Erdem’e gönderilen yazılar, yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.
İlkelere uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alıp gerekli
düzeltmeleri yaparlar; fakat katılmadıkları noktalara itiraz etme hakkına sahiptirler.
•
Yayımlanmasına karar verilen yazılar, sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatında
yazarlara gönderilir. Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri metin üzerinde işaretleyerek
dergiye geri gönderir.
•

Yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

•
Yayımlanan yazılar için telif ödenir ve yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi’ne devredilmiş
sayılır. Bu devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.
•

Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

Yayın Dili
•
Erdem’in dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda, derginin beşte birini geçmeyecek şekilde,
İngilizce veya diğer Türk lehçeleriyle yazılmış yazılara da yer verilebilir. Dergiye gönderilecek yazıların
akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir.
Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
•
Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri
olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar
numaralandırılmalıdır. Yazıların uzunluğu 5000 sözcüğü geçmemelidir. Özel yazı karakterleri
kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa editörlük yapılabilecek şekilde belirtilmelidir.
•
Yazarın adı, soyadı koyu harflerle; unvanı, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi ise dipnotta
normal harflerle yazılmalıdır.
•

Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle yazılmalı ve 10 sözcüğü geçmemelidir.

•
Makalenin başında, 150 ila 200 sözcükten oluşan Türkçe özet, makalenin sonunda ise İngilizce
özet yer almalıdır. 12 punto ile yazılan özetlerin altında genelden özele doğru sıralanmış 5 ila 8
sözcükten oluşan anahtar sözcükler bulunmalıdır.
•
Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu
açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde
numaralandırılması tavsiye edilir. Ana ve ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu
harflerle yazılmalıdır.
•
Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter
kullanılmaz.

Hem “tırnak içinde” hem eğik veya hem koyu hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.
•
Doğrudan alıntılar “tırnak içinde” verilir. Alıntılar 4 satırdan uzun olduğunda, bloklama yöntemi
kullanılır. Paragraf girintileri sekme komutuyla yapılır; blok alıntılarsa iki sekme içeriden yazılır. Blok
alıntılarda yazı karakterinin boyutu değiştirilmez; 12 punto ile yazılır.
•

Yazımda, özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu

Yazım Kılavuzu esas alınır.
Kaynak Gösterimi
•
Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlılık şarttır.
Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak
içinde” yazılır. Ayrıca dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir:
•
Metin içindeki göndermeler, yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı ve sayfa numarası olmak üzere
parantez içinde şu şekilde yazılır: (Köprülü 1932: 120). Cümle içinde yazarın adı geçmişse, parantez
içinde tekrarlanmasına gerek yoktur: (1932: 120).
•
Birden fazla yazarlı yayınlarda, isimler metin içinde şu şekilde gösterilir: ( Jameson ve
Habermas, Lyotard 1990).
•
Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa künyede mutlaka
gösterilmelidir.
•
Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, yazarı, başlığı ve yayım tarihi
belirtilmiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
•

Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.

•

Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.

•
Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekilde
yazılmalıdır. Eserlerin yayınevleri açık şekilde ve makalelerin bulunduğu sayfa aralıkları belirtilmelidir.
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ERDEM
Editorial Principles
Erdem, published by Atatürk Culture Centre, is a peer- reviewed international journal that publishes
articles on humanities and social sciences. It is published twice a year in June and December.The
articles should be in accordance with scientific research criteria, contribute to related fields, and not
have been published elsewhere. Symposium papers may be accepted for publication if they are not
published before.
Review of Articles
•
The articles submitted to Erdem are reviewed by the editorial board in terms of publishing
principles. Those which are in accordance with the publication criteria are sent to two referees. The
authors take referee suggestions into consideration, but they have the right to oppose to the points
they do not agree.
•
The articles accepted for publication are sent to the authors in pdf format after their page
setup is done. The author reads the article for proof and makes necessary corrections and sends it
back.
•

The opinions expressed in the articles are authors’ solely.

•
The authors are paid for their articles. The copyright for published articles resides with Atatürk
Culture Centre, and this includes the publication of the article on the net.
•

Unpublished articles are not returned to authors.

The Language
•
Erdem is published in Turkish. However, articles in English or in other Turkish dialects may
also be published on condition that it does not exceed one fifth of an issue. The articles submitted to
the journal should be in harmony with academic language use.
Style Guidelines
•
Articles should be typed on A4 format paper with MS Word or compatible programmes. Text
should be written in Times News Roman font type, 12 font size,
1.5 spaced and pages should be numbered. Articles should not exceed 5000 words. Special fonts
should not be used and if there are signs of transcription, they must be pointed out for editing.
•
The name and surname of the author should be written in bold letters; academic title,
institution and e-mail adress should be written in normal letters in footnote.
•
Titles should be coherent with the content of the article, and written in bold letters, not
exceeding 10 words.
•
At the beginning of the article there should be an abstract in Turkish, and an abstract in English
at the end, each including between 150 to 200 words. Abstracts have to be typed with 12 font size,
and 5 to 8 keywords from general to specific have to be supplied.

•
Titles should be written in bold letters. It is suggested to use headings in long articles.
Numerate headings as 1., 2., and subheadings as 1.1., 1.2., 2.1., 2.2.. All main and subheadings (parts,
bibliography, and appendix) should be written in bold letters.
•

The parts to be emphasized in the text should be

in “quotation marks”, not in bold or italics. Both “quotation marks” and italics or both bold and italics
cannot be used at the same time.
•
Direct quotations are written in “quotation marks”. Quotations that exceed 4 lines are blocked.
Use tab command for indentations, and for long quotations 2 tabs from the left margin. Use 12 font
size for long quotations.
•
Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu is to be taken as the basis for spelling except for special
occasions.
Citations and Bibliography
Footnote and bibliography should be coherent in writing style.The names of long works (books,
journals, newspapers etc.) are written in italic letters and short works (article, story, poem etc.) are
written in “quotation marks”. Also it is suggested that footnotes should only be used for additional
information not included in the text.
References within the text should include the surname of the author, year of the publication, and page
number in parantheses as follows: (Köprülü 1932: 120).
If the name of the author is used in the sentence, there is no need to mention it in parantheses: (1932:
120). For articles with more than one author, names should be referred as: ( Jameson and Habermas,
Lyotard 1990). If a work has a compiler, translator, publisher or editor, it should be cited in the
bibliography.
Author, title, and publication date should be given for electronic sources. Also access date should be
given in parantheses.
Using secondary sources should be avoided.
Works, that are not referred to in the text, should not be cited in the Bibliography.
Bibliography should be given at the end of the article. Bibliographical information is to be ordered
alphabetically as exemplified below. Publisher of the works and page numbers of the articles should
be indicated.
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