liberal düşünce Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri
Yayın İlkeleri
1- Liberal Düşünce Dergisi’nde siyaset ve sosyal bilimler alanlarında hazırlanan
Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. Bunun yanında güncel ve faydalı bulunan derleme ve çevirilere de yer verilir. Liberal Düşünce Dergisi yılda dört kez
yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır.
2- Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla),
sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar
yayımlanır.
3- Yazıların 100-150 kelime arasında Türkçe-İngilizce özet, İngilizce özetin üstüne İngilizce başlık, en fazla beşer kelime olmak üzere Türkçe-İngilizce anahtar
kelimeler ve makale sonuna yararlanılan eserleri gösteren “Kaynakça” eklenmelidir.
4- Makalelerin kelime sayısı öz ve kaynakça dâhil 7.000 kelimeyi geçmemelidir.
5- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak
üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadan dergiye
ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz.
6- Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, editörün ön incelemesinden
sonra konunun uzmanı iki hakeme gönderilir.
7- Yazının gönderildiği her iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının
yayımlanıp yayımlanmayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. İki veya bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde yazı yayımlanmaz. Hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazı düzeltilmek üzere yazara
tekrar gönderilir.
8- Hakem raporlarında düzeltme yapılması isteniyorsa belirtilen düzeltmelerin
yapılması için makale yazarına iade edilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı yazar tarafından hazırlanan düzeltme raporunda belirtilir. Düzeltilen makale ve rapor editör tarafından kontrol
edilerek son karar verilir.
9- Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları Liberal Düşünce Dergisi’ne aittir.
10- Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Yayın Kurulu’na aittir.

Yazım İlkeleri
1- Dergimize gönderilen yazılar, Microsoft Office Word (en az Office 2000 sürümü) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir.
2- Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinleri eklenmelidir.

3- Sayfa düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan 4,5 cm, sağdan 4,5 cm,
üstten 5,4 cm ve alttan 5,4 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
4- Yazı biçimi: Metin kısmı Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 10 nk ve üst
başlıklar bold ve 16 punto, alt başlıklar ise bold ve 14 punto olarak yazılmalıdır.
Ana metin kısmı tam 14 nk satır aralıkla, dipnotlar ise tam 12 nk satır aralıkla
ve metinle aynı yazı tipinde 8 nk ile yazılmalıdır.
5- Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri
“Şekil”; sayısal değerler ise “Çizelge” olarak belirtilmeli ve metin içinde ilişkili
oldukları kısma yerleştirilerek, ardışık biçimde numaralandırılmalıdır. Çizelge
başlığı ve çizelge metni 10 punto ile yazılmalıdır. Başlık çizelgelerin üstüne
gelecek şekilde ve normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Şekil başlığı ise şeklin
altına normal tümce düzeninde ve 10 punto ile yazılmalıdır. Çizelge ve şekiller
açıklama yazılarıyla bir bütün sayılarak metinle aralarında bir satır boşluk olmalıdır. Çizelgeler aşağıda örneği verilen biçimde düzenlenmelidir.
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6- Dipnot: Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve
aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:
a. Kitap: Yazar veya yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfasının yazılması
gerekmektedir.
Tek yazarlı:
Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınları, Ankara 2015, s. 62.

Çok yazarlı:
James D. Gwartney ve diğerleri, Temel Ekonomi, çev.: Ahmet Uzun, Liberte Yayınları, Ankara 2016, s. 153.
Derleme:
Kenan Çağan (edit.), İdeoloji, Hece Yayınları, Ankara 2008.
Çeviri:
Cento Veljanovski, Hukuk ve Ekonomi, çev.: Atilla Yayla, Ankara 2016, s. 98.
b. Tez örnek:
Salih Zeki Haklı, Liberalizm ve Komüniteryanizmde Birey Fikri: Karşılaştırmalı Bir
İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara 2014, s. 150.
c. Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası,
sayfasının yazılması gerekmektedir.
Telif makale örnek:
Atilla Yayla, “Özgürlük Kahramanı Leonard Liggio”, Liberal Düşünce, Ankara
2015, sayı: 78, s.182.
Çeviri makale örnek:
Leigh Jenco, “Serbest Otobanlar”, Liberal Düşünce, çev.: Mehmet Doğan, Ankara
2015, sayı: 78, s. 178.
d. Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler
makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.
e. Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye
ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; yazarın soyadı, kaynak kitap ise a.g.e., makale ise a.g.m. ve sayfa numarası yazılır. Aynı yazar için
daha önce gösterilen kaynaktan sonra başka bir kaynağına atıf yapılmışsa ve
ilk gösterilen kaynağa tekrar atıf yapılacaksa yazarın soyadı, eserin adı ve sayfa
numarası yazılır.
Örnek:
Yayla, a.g.e., s. 150.
Yayla, Siyaset Bilimi, s. 140.
f. Birden çok yazarı ve hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır. Yazar sayısı ikiden fazlaysa birinci yazar isminden sonra “ve
diğerleri” denilmelidir.
g.
İnternet
Örnek:

kaynaklarında

yararlanıldığı

tarih

belirtilmelidir.

http://www.hurfikirler.com/sanli-direnisin-dinamikleri/ (erişim: 30.09.2016)
7- Kaynakça: Metnin sonunda makalede kullanılan kaynakları gösteren kaynakça
bölümü bulunmalıdır.
a. Kitap: Alfabetik sıralı, yazar-yazarların soyadları başta olacak şekilde büyük
harfle, sadece ilk harfleri büyük şekilde yazar adları, eser adı (italik), çeviri ise
çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise
editörün veya hazırlayanın adı ve soyadı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildinin
yazılması gerekmektedir.
Tek Yazarlı:
HEYWOOD, Andrew, Siyaset, çev.: B. Berat Özipek ve diğerleri, Adres Yayınları,
Ankara 2016.
Çok Yazarlı:
GWARTNEY, James D. ve diğerleri, Temel Ekonomi, çev.: Ahmet Uzun, Liberte
Yayınları, Ankara 2016.
Derleme:
ÇAĞAN, Kenan (edit.), İdeoloji, Hece Yay., Ankara 2008.
Çeviri:
VELJANOVSKİ, Cento, Hukuk ve Ekonomi, çev.: Atilla Yayla, Ankara 2016.
Tez Örnek:
HAKLI, Salih Zeki, Liberalizm ve Komüniteryanizmde Birey Fikri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Üniversitesi, Ankara 2014.
b. Makale: Yazar soyadları başta olacak şekilde büyük harfle, sadece ilk harfleri
büyük şekilde yazar adları, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik),
çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfası.
c. Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri
ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfa aralığının yazılması gerekmektedir.
Telif makale örnek:
YAYLA, Atilla, “Özgürlük Kahramanı Leonard Liggio”, Liberal Düşünce, Ankara
2015, sayı: 78, ss. 181-184.
Çeviri makale örnek:
JENCO, Leigh, “Serbest Otobanlar”, Çev.: Mehmet Doğan, Liberal Düşünce, Ankara 2015, sayı: 78, ss. 178-179.

