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• TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak ile-
tişim bilimini odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara 
da yer veren, yılda 3 defa (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan akademik, hakemli bir dergidir.

• Her sayıda farklı bir dosya konusu tema olarak belirlenmekte ancak tema dışında da ma-
kaleler yayınlanabilmektedir. Derginin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir 
yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.

• TRT Akademi Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, iletişim bilimi 
veya iletişim biliminin alt disiplinleriyle ya da iletişim bilimiyle disiplinler arası ilişki içinde bulu-
nan bilim dalları çerçevesinde konuları ele alan, Türkçe ve İngilizce bilimsel, özgün araştırmalar 
ve / veya derlemeler, değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri veya çeviriler olması gerek-
mektedir. Gerekli görülmesi halinde dergide röportaj ve soruşturmalara da yer verilecektir. 

• Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler için benzeşim raporu alınmaktadır. 
Benzeşim oranı yüksek çıkan çalışmalar iade edilmektedir.

• Gönderilen çalışmaların başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayınlan-
ma aşamasında olmaması gerekmektedir. 

• Çalışmalar; önce TRT Akademi Dergisi editör ekibi tarafından yazım kılavuzu ve yayın ilke-
leri doğrultusunda incelenir, sonrasında (Kör hakemlik sisteminde olduğu gibi) değerlendirme-
si için derginin sayı editörüne ve Yayın Kuruluna sunulur. Sayı editörünün ve Yayın Kurulunun 
onayını alan çalışmalar, uzmanlık alanlarına göre Hakem Kurulunda yer alan iki hakeme değer-
lendirmek üzere gönderilir. Çalışmalar gerek duyulması halinde üçüncü hakeme değerlendir-
mek üzere gönderilir. (Hakem değerlendirme zaman dilimi süreleri ve yazar revizyon zaman 
dilimi süreleri editör tarafından ilgililere iletilen zaman dilimleridir.)

• Gerekli durumlarda gerekçesi ile sayı editörü, yayın kurulu ve derginin editoryal ekibi 
makaleler için red ve iade verebilir.

• Düzeltme istenen yazıların, TRT Akademi Dergisinin belirttiği sürede düzeltmeler yapıl-
mış bir şekilde editörlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen 
yazılar iade edilebilir veya TRT Akademi Dergisinin daha sonraki sayılarında yeniden değerlen-
dirilmek üzere bekletilebilir veya kabul edilir.  

• Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen çalışmalar geri gönderilmez. Yazar(lar)a 
sadece bilgi gönderilir.

• TRT Akademi Dergisinde hakemlik yapan akademisyenlere bir ücret ödemesi yapılmak-
tadır. Bunun yanında gerekli durumlarda röportaj, analiz ve değerlendirme yazılarına da öde-
me yapılmaktadır.


