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[Yayın İlkeleri]
1.

Amaç ve Kapsam: ViraVerita: Uluslararası Disiplinlerarası Karşılaşmalar Dergisi felsefe, psikoloji, hukuk,
sosyoloji, antropoloji, iletişim, tarih, siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler alanlarında özgün bilimsel
makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası indekslerde taranan (Philosopher’s Index ve Index
Copernicus) hakemli akademik bir dergidir.
2. Yayın Platformu: ViraVerita elektronik bir dergidir. Derginin basılı hali bulunmamaktadır.
3. Yayın Sıklığı: ViraVerita yılda iki kez (Bahar/Güz) yayımlanmaktadır. Bahar Sayısı 1-20 Haziran tarihleri
arasında, Güz sayıları 1-20 Aralık tarihleri arasında yayımlanmaktadır. Bahar sayısı için makale teslimi en
geç 15 Şubat’a kadar, Güz sayısı için makale teslimi en geç 15 Ağustos’a kadar yapılmalıdır. ViraVerita her
sayıda bir dosya konusu ilan etmekte ve ilgili makalelere çağrı yapmaktadır fakat her sayıda dosya-dışı
makalelerin kabulüne de açıktır.
4. İçerik: ViraVerita’ya değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerden yalnızca araştırma makaleleri
değerlendirilmeye alınmaktadır. Bu makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul
edilmemiş ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.
5. Yayın Etiği: Çalışmaların bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yazar(lar) akademik etik
ilkeleri dikkate almalı ve çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda hazırlamalıdır. Dergiye gönderilen
çalışmaların Turnitin Programı aracılığıyla özgünlük denetimi yapılacaktır.
6. Dil: ViraVerita’nın yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
7. Yazım Kuralları: Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/writing-rules adresinden ilan edilen
yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Yazılar 3000-8000 kelime arasında olmalı, 100-250 kelimeden
oluşan Türkçe ve İngilizce özetlere, özetlerin altında 5 anahtar kelimeye ve metnin sonunda kaynakçaya
sahip olmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmalar referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça
düzeni bakımından American Psychological Association (APA) 6.0 stiline uygun olarak hazırlanmalıdır.
8. Başvuru: Değerlendirilmesi istenen akademik makaleler, DERGİPARK online dergi sistemi üzerinden,
http://dergipark.gov.tr/viraverita adresinden gönderilmelidir. Makale sürecinin tümü kullanıcı adı ve
şifrenizle gireceğiniz online dergi sistemi üzerinden sürdürülmektedir. Yayımlanmak üzere dergiye
gönderilen makaleler ile birlikte yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanı, kurum ve elektronik posta adresi gibi
iletişim bilgileri online sisteme girilmelidir. Yazar(lar)la ilgili bilgiler metin içerisinden çift-kör hakem
sürecine hazırlık için çıkartılmalıdır. Ayrıca, yazar(lar)a ilişkin kişisel bilgiler, Word dosyasından da silinmiş
olmalıdır. (Yazar Bilgilerinin silinmesi için “Özellikler” seçeneğine MS Word’ün “dosya” bölümünden
ulaşılabilir).
9. Makale Değerlendirme Süreci: Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesinde çift-kör hakem süreci
yürütülmektedir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazar(lar)a, yazar(lar)ın kimlikleri hakkındaysa hakemlere
bilgi verilmez. Yazılar öncelikle, içerik ve yazım/referans kuralları açısından sayı editörleri tarafından çiftkör hakem süreci başlatılmadan incelenir. Dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış
çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine alınmayıp ya gözden geçirilip düzeltilmesi önerisiyle
yazar(lar)a geri gönderilecektir ya da doğrudan reddedilecektir. Hakeme gönderilmesi uygun görülen
makaleler konunun uzmanı olan iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz,
diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir. Makalenin
yayımlanabilmesi için iki hakemin de olumlu görüş bildirmesi gereklidir. Üçüncü hakemden gelecek görüşe
göre de editörler makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına kendi değerlendirmesine göre karar verir.
Çift-kör hakem süreci ortalama iki ay sürmektedir. Hakemlerin düzeltme istemesi durumunda, yazar(lar)
bu durum hakkında bilgilendirilir, ve yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri iki hafta içinde tamamlayarak
editörlere geri göndermesi gerekmektedir.
10. Yayımlanan yazıların yayın hakları ViraVerita: Uluslararası Disiplinlerarası Karşılaşmalar Dergisi’ne aittir ve
yazılar için telif ücreti ödenmez. Yazıların başka bir yerde yayımlanması için ViraVerita E-Dergi’den izin
almak gerekmektedir; ancak yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ViraVerita: Uluslararası
Disiplinlerarası Karşılaşmalar Dergisi’nde yayımlanmış yazılarda yer alan görüş ve ifadelerden yazarlar
sorumludur.

[Publication Principles]
1.

Aim and Scope: ViraVerita International Interdisciplinary Encounters Journal is a peer-reviewed academic
journal internationally indexed (Philosopher’s Index and Index Copernicus) and aims to publish genuine
scientific articles in the fields of philosophy, psychology, law, sociology, anthropology, communication,
history, political sciences and international relations.
2. Medium of Publishing: ViraVerita is an electronic journal. No printed version.
3. Frequency of Publication: ViraVerita is a biannual journal (Spring and Autumn). Spring volumes are
published between June1 and June 20 and Autumn volumes are published between December 1 and
December 20 latest. Submissions for the Spring should be submitted by February 15 latest and
submissions for the Autumn should be submitted by August 15 latest. ViraVerita invites submissions in
relation to special theme issues announced for each issue but it also invites open-theme articles.
4. Content: Only research articles are accepted for the review process. The articles should not be published
before, not be accepted for the publication by another journal and not be sent simultaneously for the
review process to another journal.
5. Publication Ethics: The scientific, ethical and legal responsibility regarding the articles belongs to the
author/authors. Author(s) should consider the academic ethical principles and prepare their work
obeying to these principles. Articles’ authenticity check will be conducted by Turn-it-in Program.
6. Language: ViraVerita accepts submissions in Turkish and English.
7. Instructions for Authors: The articles should be written in accordance with the guideline announced at
this web page: https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita/writing-rules. The articles should be within the
range of 3000-8000 words, should include abstracts in Turkish and in English between 100 and 250 words
with 5 keywords indicted just below, and should have a Bibliography at the end. The articles should be
prepared in accordance with the American Psychological Association (APA) 6.0 style in terms of reference
system, format of footnotes and bibliography.
8. Submission Guideline: The articles should be submitted via DERGİPARK online journal management
system reached online at this web page: https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita. Whole process of
article submission will be conducted by this system to which you sign-in with your username and
password. The author(s) name(s) and surname(s), academic title(s), affiliation(s) and contact details
should be indicated at this system. The information about the author(s) should be excluded from the
articles in preparation for the double-blind peer review. In addition to that, the author name should be
removed from MS Word. (To remove the author(s) information apply to File>Properties>Author).
9. Evaluation Process: The submitted articles undergo a double-blind peer review process. The authors are
not informed about the identities of the referees and the referees are not informed about the identities
of the authors. The articles are taken into preliminary examination in terms of content and writing/
reference rules by the editorial team before the double-blind peer review. Articles that are not prepared
in accordance with content and writing/reference rules will not be accepted for the peer review process
and will be sent back to the author(s) with the suggestion to revise it or will be rejected directly. The
articles evaluated as sufficient for the blind-peer review process will be evaluated by two referees. If
there is one acceptance and one rejection, the article will be sent to third referee. Every evaluated paper
should get the approval of two referees. In line with the opinions and suggestions of the third referee,
editor acts in accordance with his/her own authority. The double-blind peer review process takes around
two months. If referee(s) asks for revisions, the author will be informed about it and the article should be
revised in two weeks and sent back to the editors.
10. Publication Rights: All rights of published works belong to ViraVerita International Interdisciplinary
Encounters Journal and there is no royalty payment. To publish all or parts of the articles published in
ViraVerita, one should ask for permission but the citations with references are allowed. In terms of the
articles published in ViraVerita, the responsibility belongs to the author(s).

[Yazım Kuralları]
1. Yazılar MS Word formatında, Calibri yazı karakterinde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
Harf büyüklüğü metin gövdesinde 12 punto, yazının diğer bölümlerinde (sonnot, özet,
kaynakça, tablo gibi) 10 punto olmalıdır. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama
işaretlerinden sonra gelmelidir. Paragraflar içeriden başlamalı; başlıklar, kelimelerin ilk
harfleri hariç küçük harfle yazılmalı ve numaralandırılmamalıdır. Paragraf aralıkları satır
aralıklarından farklı olmamalıdır.
2. Yazılarda en fazla dört düzeyde başlık kullanılmalıdır. Bu başlıklar düzeyine göre sırasıyla
şu şekilde yazılmalıdır:
Birinci Düzey Altbaşlık: Xxxxxxxx Xxxxx (İlk Harfi Büyük ve Koyu)
İkinci Düzey Altbaşlık: Xxxxxx Xxxxxx (İlk harfi büyük ve italik)
Üçüncü Düzey Altbaşlık: i) Xxxxxx (i,ii,iii, vb. ile başlar)
Dördüncü Düzey Altbaşlık: -Xxxxxx (Tire işaretiyle başlar)
Altbaşlıklar 12 punto harflerle ve sola bitişik yazılmalıdır. Başlıkları takip eden metnin ilk
paragrafı da sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ile paragraf arasında bir satır
boşluk bulunmalıdır. Diğer düzey altbaşlıkları takip eden metinlerin ilk satırı da aynı
hizadan girintiyle başlamalıdır. Bu düzeylerde altbaşlıktan önce bir ve başlık ile paragraf
arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
3. Alıntılar da metin gövdesinde olduğu gibi 12 punto büyüklüğünde ve Calibri karakterinde
yazılmalıdır. Alıntı 40 kelimeden azsa çift tırnağa alınmalı, 40 kelimeyi aşıyorsa blok
halinde iki tab içeriden yazılmalı ve tırnak işareti kullanılmamalıdır. Blok halindeki
alıntılar tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
4. Yazılarda açıklama notu dipnot olarak değil sonnot olarak verilmelidir. Sonnotlar
olabildiğince kısa ve az sayıda tutulmalıdır.
5. Yüzyıllar ve rakamlar yazıyla (“yirminci yüzyıl”, “üç” gibi), sayılar rakamlarla yazılmalıdır.

[Yazım Kuralları]
Referans Kuralları
Dergimize gönderilecek yazıların APA (6. Baskı) referans sisteminde hazırlanmış olması gerekmektedir.
APA (6. Baskı) sistemine göre metin içi referans örnekleri


İlgili çalışmanın tümüne bir atıf söz konusuysa:
Tek yazar:
Kuçuradi (2007)…
Kuçuradi’ye (2007) göre…
(Kuçuradi, 2007)
İki yazar:
Charlesworth ve Chinkin (2000)…
Charlesworth ve Chinkin’e (2000) göre…
(Charlesworth ve Chinkin, 2000)



Tırnak içinde doğrudan bir alıntı varsa:
Tek yazar:
(Kuçuradi, 2007, s. 14)
İki yazar:
(Charlesworth ve Chinkin, 2000, s. 213)



Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise ilk defa geçtiği yerde tüm yazarların soyadları olacak şekilde sıralanmalıdır. Aynı
çalışmanın yeniden kaynak gösterilmesi durumunda ilk yazarın soyadı ve sonuna “ve diğerleri”, parantez içi
kullanımda “vd.” şeklinde yazılır.
(Leach, vd., 2010)



Derleme kitap:
(der. Edwards, 2012)



İkincil kaynaklara atıfta bulunurken:
Foucault’ya (1991) göre .... (akt. Bernauer, 2005).



Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.
... (Dalbert, 1997; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986).



Bir yazara ait aynı tarihli birden fazla eser:
(Mouffe, 2008a)
(Mouffe, 2008b)



Raporlar, broşürler, kurum yayınları şu şekilde gösterilir:
2013 tarihli rapora bakıldığında (SPK, 2013)



Yazar ya da editör yoksa ya da bilinmiyorsa eserin başlığı ya da başlığın ilk üç kelimesi yazarın isminin yerine
kullanılır. Bir dergiden ya da kitaptan yazarı bilinmeyen alıntılar için derginin ya da kitabın adı italik yazılır.
(“Roma uygarlığında din”, 2001, s. 121)
(Gezi Parkı Olayları, 2013)



Eserin tarihi bilinmiyorsa:
(Erdem, t.y., s.67)



Bir internet sitesinde yazarı belli olmayan bir kaynağa verilecek referanslar sonnotlarda gösterilmelidir.
Belgenin başlığı (yoksa tarihi), internet adresi, Erişim Tarihi: GG.AA.YYYY



Kişisel görüşmelere ilişkin referanslar:
(Kişisel görüşme, 13.07.2013)



Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmelidir. Tabloların veriliş şekli ile
ilgili olarak yine APA Publications Manual 6. baskı esas alınmalıdır. Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun
üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yer almalıdır. Tablolarda ondalık sayılar verilirken, ‘.’ dan sonra
iki basamak yazılmalıdır (örn., 3.25, 12.68 gibi)

Kaynakça Yazımı
Kullanılan kaynaklar makale sonunda “kaynakça” listesi olarak APA (6. Baskı) formatında verilmiş olmalıdır..
Kaynakçada yer alan eserler yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birden fazla
eserinden yararlanılmışsa yazarın adı her eser için yeniden yazılmalı ve sıralama eserlerin tarihlerine göre eskiden
yeniye doğru yapılmalıdır.

APA (6. Baskı) sistemine göre örnek kaynakça
Aydın, D., Ceyhan, Ç. ve Aydın, M. B., (2013). İfade özgürlüğü açısından ağ tarafsızlığı kavramı ve Türkiye’deki hukuki
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