İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TUDED)’NİN
YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI
A. Yayın İlkeleri
1. TUDED, İÜ Rektörlüğü’nün ilân ettiği dört yayın döneminin ikisinde,
yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir.
2. TUDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı,
alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel
yazılar yer alır.
3. TUDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun
bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden
üç hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler TUDED’de yayımlanır.
4. Yayın Kurulu veya Hakem Heyeti tarafından yayımlanması uygun görülmeyen yazılar yazarlarına iade edilmez.
5. TUDED’de yayımlanan yazıların kanunî, bilimsel ve etik sorumluluğu
yazarlarına aittir.
6. TUDED’de yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilerek -sınırlı orandaalıntı yapılabilir.
7. TUDED’in yayın dili Türkçedir. Ancak Yayın Kurulu’nun kararı ile
mevcut makalelerin üçte birini geçmeyecek şekilde yabancı dilde makale yayımlanabilir.
B. Makale Yazım Kuralları
1. Makaleler Times New Roman (özel yazı fontları kısmî olmak kaydıyla
kullanılabilir) yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
2. Yazılarda büyük harflerle yazılmış olan Türkçe başlığın (14 punto) hemen altında yine büyük harflerle yazılmış İngilizce başlık (10 punto), İngilizce
özet (Abstract) ve beş anahtar kelime (Key Words) yer almalıdır. Makalede Türkçe özet ve İngilizce özet ayrı ayrı ve yazıya başlanmadan önce yer almalıdır.
3. Yazarın adı hemen başlığın altında bulunmalı, “*” dipnotuyla unvanı ve
çalıştığı kurum yazılmalıdır. Makaleyi gönderen kişi ayrıca iletişim için adresini,
telefon numaralarını ve e-postasını açık olarak yazmalıdır.
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4. Yazılar üç nüsha çıktı ve disketiyle gönderilmelidir.
5. Gönderilen makaleler 35 sayfayı geçmemelidir (Önemine binaen daha
uzun makaleler yayın kurulu kararı ile yayımlanır.).
6. Yazılarda ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’na
uyulmalıdır.
7. Çeviriyazılı metin çalışmalarında Timesefras, Munevver, Oktay New
Transkripsiyon veya Timestrans fontlarından biri kullanılacaktır. Bunlar dışında
bir fontla gönderilen çevriyazı çalışmaları kabul edilmeyecektir. Bu fontlar da
yalnızca metin kısmında kullanılacaktır. Makalelerin “giriş, inceleme, sonuç vs.”
bölümlerinde 1 numaralı maddede belirtildiği gibi Times New Roman karakteri
kullanılacaktır. Ayrıca üzerinde çalışma yapılan metnin fotokopisi yahut CD’si de
-hakemlere iletilmek ve metinleri değerlendirmede kullanılmak amacıyla- gönderilmelidir.
8. Çeviri (tercüme) gönderenler, orijinal metnin bir örneğini ve bibliyografik künyesini de dergiye iletmelidir.
9. Makalelerde dipnot gösterirken ve Kaynakça hazırlanırken şu kurallara
uyulmalıdır:
Metin içi yapılan alıntılarda veya bulunulacak atıflarda dipnot sistemi uygulanacaktır. Dipnotlar Times New Roman fontu ve 10 puntoyla yazılacaktır.
Makaleye atıfta bulunulacak ise;
Yazar ad ve soyadı, “Makale adı”, Makalenin yayımlandığı derginin adı,
Cilt ve sayı numarası, baskı yeri ve tarihi, sayfası.
Örnek:
Faruk Kadri Timurtaş, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı,
C. II, 2. bs., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, s. 120145.
Kitaba atıfta bulunulacak ise;
Yazar ad ve soyadı, Kitap adı, yayınevi adı, baskı yeri ve tarihi, sayfa numarası.
Örnek:
48.

Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I, İÜ Edb. Fak. Yay., İstanbul 1970, s.
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Aynı eserden örnek vermeye devam edecekse;
Yazar adı soyadı, a.g.e., s. 48
Örnek:
Ali Şükrü Çoruk, a.g.e., s. 40.
Teze atıfta bulunulacak ise;
Yazar ad ve soyadı, Tez adı, Tezin yaptırıldığı üniversite ve enstitü adı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi), Tezin yaptırıldığı ilin adı ve tarihi.
Örnek:
Mertol Tulum, Sinan Paşa, Maarifname, Metin ve ki’li Birleşik Cümleler
Üzerinde Bir İnceleme (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul 1978.
Makale sonunda yer alacak olan Kaynakça bölümünde kaynaklar yukarıda
anlatıldığı gibi, fakat tek farkı “Yazar soyadı, adı” şeklinde, alfabetik olarak, 10
puntoyla yazılmalıdır.
Örnek:
1970.

CAFEROĞLU, Ahmet, Türk Dili Tarihi I, İÜ Edb. Fak. Yay., İstanbul

KÖPRÜLÜ, M. Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi, 2. bs., Ötüken Yayınları, İstanbul 1980.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı, C. II, 2. bs., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, s.
120-145.
İnternet Alıntıları:
Kaynak Gösterilen İnternet Adresi, tarih, saat.
Yazışma Adresi:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Başkanlığı, Ordu Caddesi No:6, 34459 Laleli/İstanbul
Tel : (212) 455 57 00-15851
Faks
: (212) 511 24 67
E-posta: edebiyat.tuded@istanbul.edu.tr
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EDITORIAL PRINCIPLES AND RULES OF ARTICLE WRITING OF
THE JOURNAL OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE OF
ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF ARTS (TDED)
A. Editorial Principles
1. TUDED, which is published two issues in each year in the four periods
of publishing that is declared by the Chancellery of Istanbul University, is a
scientific journal with an international editorial board.
2. TUDED includes unpublished scientific articles related with Turkish
language, literature and culture which are dependent on research and will make
original contributions to the field.
3. The conformity of the articles that will be published in TUDED is
evaluated by The Editorial Board of the journal. The relevant articles are sent to
be evaluated to three referees from different universities who are specialist on
their fields. The articles that are accepted by at least two referees are published
in TUDED.
4. The articles which are not accepted by The Editorial Board or The
Committee of Referees are not given back to the writer.
5. The legal, scientific and ethical responsibility of the articles that are
published in TUDED belongs to their writers.
way.

6. The articles that are published in TUDED can be quoted in a limited

7. The publication language of TUDED is Turkish. Yet the articles in
foreign languages can be published with the decision of the Editorial Board with
the condition of not being over one-third of the existing articles.
B. The Rules of Writing Article
1. The articles have to be written with 12 point Times New Roman font
(Special writing fonts can be only used partially.) And single space.
2. In the articles, the title in English written with capital letters (10 points),
the Abstract and five key words have to be right below the title in Turkish written
with capital letters (14 points).
3. The name of the writer have to be below the title and his/her title and the
institution he/she works have to be written with the footnote “*”.
4. The articles have to be sent with their three-copy printout and disk.
5. The articles mustn’t be over 35 pages.
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6. The Spelling Dictionary of the Institution of the Turkish Language have
to be abided in the articles and abbreviations.
7. In the studies of texts with transliteration, one of the fonts of Timesefras,
Munevver, and Oktay New Transcription or Times Trans will be used. The
transliteration studies with the fonts other than those will not be accepted. Those
fonts will only be used in the text part. Times New Roman will be used in the
Introduction, Analysis and Conclusion parts as stated in the first topic. Moreover,
the photocopy or CD of the text that was studied have to be sent (to send the
referees and be used for the evaluation of the texts).
8. The people that send translation have to also send a sample of the original
text and bibliographical info.
9. In the articles, while making citation or preparing bibliography, these
rules must be obeyed:
The footnote system will be used in the citations and references in the
text itself. The footnotes will be written with the font Times New Roman and 10
points.
If an article will be refereed;
The name and surname of the writer, “the name of the article”, the name of
the journal that the article was published in, the volume and number, the place
and date of publication, the page.
Example:
Faruk Kadri Timurtaş, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı,
C. II, 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, s.
120-145.
If a book will be refereed;
The name and surname of the writer, the name of the book, the place and
date of publication, the page.
Example:
Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970, s. 48.
If a dissertation will be refereed;
The name and surname of the writer, the name of the dissertation, the
name of institute or university where the dissertation was prepared (Unpublished
Graduate/Doctorate Dissertation), the city and date of the dissertation.
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Example:

Mertol Tulum, Sinan Paşa, Maarifname, Metin ve ki’li Birleşik Cümleler
Üzerinde Bir İnceleme (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul 1978.
The resources in the bibliography section that will be in the end of the
article have to be written as stated above but with the only difference as “the
surname, name of the writer”, alphabetically and with 10 points.
Example:
CAFEROĞLU, Ahmet, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970.
KÖPRÜLÜ, M. Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi, 2. Baskı, Ötüken Yayınları,
İstanbul 1980.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El
Kitabı, C. II, 2. bs., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992,
s. 120-145.
Correspondence Address:
The Journal of Turkish Language and Literature,
Istanbul University, Faculty of Letters, Chairmanship of Turkish Language
and Literature Department, Ordu Street, No: 6, 34459 Laleli/İstanbul
Tel
Fax
E-mail

: +90-212-455 57 00-15851
: +90-212-511 24 67
: edebiyat.tuded@istanbul.edu.tr

