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Erciyes İletişim Dergisi Yayın Kurulu’nun, derginin nitelik ve kalitesini daha da artırmak, tarandığı
indekslerde gelişim sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aldığı kararlar ve bunlarla ilgili
açıklamalar aşağıdadır; ilan olunur.

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ YAYIN KURULU KARARLARI ve AÇIKLAMALAR
KARAR 1: Erciyes İletişim Dergisi’nde Ocak 2021 de yayınlanması planlanan 8. Ciltte başlamak üzere,
ikinci bir Yayın Kurulu Kararı’nda aksi ilan edilmedikçe tezlerden, kongre, sempozyum bildirilerinden
üretilmiş/türetilmiş çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.*
KARAR 2: Erciyes İletişim Dergisi’nde 17.02.2020 tarihinden itibaren Zotero, EndNote, Mendeley veya
Microsoft Word’un içerisindeki referans yönetim araçları ile kaleme alınmadan gönderilmiş çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.**
KARAR 3: Erciyes İletişim Dergisi, her sayı için ‘Makale Kabul Son Tarihi’ni ilan eder.***
KARAR 4: Erciyes İletişim Dergisi’nde genel benzerlik oranı %15’in üzerinde ve/veya tek bir kaynaktan
benzerlik oranı %3’ün üzerinde bulunan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. ****
KARAR 5: Erciyes İletişim Dergisi’nde, nicel/nitel saha araştırması içeren makalelerde "etik kurul onayı"
olmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. *****

*

Tutarlılığı sağlamak adına Cilt 7 Sayı 2’de uygulanmamış; bir sonraki döneme bırakılmıştır.

**

Metin içi alıntılar elle değil mutlaka bir program üzerinde yapılmalıdır. Mezkûr yayın kurulu kararından önce
gönderilmiş çalışmalarda hakem değerlendirmesini geçmiş olanlardan düzenlemeye geçmeden önce ilgili
düzenleme talep edilecektir.
***

Makale son gönderim tarihinin belirlenmesinde gelecek sayının planlanan yayın gününden 3 ay öncesi ilkesel
olarak referans alınacaktır. Ancak gönderilen makalelerin yoğunluğuna bağlı olarak bu referansın dışında da
makale kabul son tarih ilan edilebilecektir. Temmuz 2020 sayısı için makale gönderim son tarihi 24 Nisan
2020’dir.
****

DergiPark’ta makale yüklenirken yazarlardan istediğimiz iThenticate raporunda “Exclude Bibliography: ON,
Exclude Quotes: OFF, Exclude Matches: OFF olmalıdır.
*****

TR Dizin 2020 Kriterleri içerisinde yer alan "Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan
araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için
ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi
gereğince, dergimizin bundan sonraki sayılarında nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler için "etik kurul
onayı" alınması zorunlu tutulmuştur. Bundan dolayı hâlihazırda ön kontrol ve değerlendirme sürecinde bu
kapsamda olan çalışmalardan da bu belge talep edilecektir.

