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PY Dergisi Yazarlık Değerlendirme ve Kabul Süreci 

 

PY’de yazar olmak için talepte bulunan ve /veya önerilen kişilerin değerlendirilmesi 

aşağıdaki süreç dahilinde yapılmaktadır; 

1- İlgili kişiye geri dönüş süresi, talebin “PY Dergisi Danışma Kuruluna” 

iletilmesinden itibaren en çok 15 gündür. Başvurular Yazarlık Değerlendirme 

Kriterleri (Ek.1) doğrultusunda değerlendirilir.  

2- Yönetim Kurulu üyesi ve / veya Dernek profesyonel çalışanlarının talepleri “İcra 

Kurulunda” değerlendirilir. 

3- Değerlendirme toplantı /e-mail vb kanallar aracılığıyla kurul üyeleri arasında fikir 

birliğine varılarak yapılır.  

4- Değerlendirme sonucu, talep sahibine e-mail yoluyla yazılı bildirilir.  

 

EK. 1 Yazarlık Değerlendirme Kriterleri 

 

PY’de yazarlık iki kategoride değerlendirilir; 

1. Daimi Yazar 

2. Konuk Yazar  

 

Yazarlık değerlendirme kriterleri kategorilere göre farklılaşmaktadır. Yazıların niteliği ve 

paylaşımı ile ilgili Ek. 2 Ortak Kriterler geçerlidir. 

 

1- Daimi Yazar Kriterleri 

a. Alanında uzman, otorite, fikir önderi, saygın, 

b. Toplum tarafından beğenilen, saygı görülen, 

c. Özgün fikirlerini yazıya dökebilen, 

d. Dergi periyoduna uygun olarak düzenli yazmayı taahhüt eden, 

e. Fikirlerini PY Yayın İlkeleri (https://www.peryon.org.tr/wp-

content/uploads/2014/01/Peryon_Yayinlari_Yayin_ilkeleri.pdf ) 

doğrultusunda yazma taahhüdünde bulunan, 

f. PY Yayın Kurulu tarafından PY’de yazarlık yapabileceği uygun görülen ve 

Danışma Kurulu (istisna halinde İcra Kurulu) tarafından onaylanan, 

g. PERYÖN üyeliği bulunan 
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2- Konuk Yazar Kriterleri 

a. Alanında uzman, otorite, fikir önderi, saygın, 

a. Konusuna ilişkin bilgi ve deneyimi sabit bulunan, 

b. Yaptığı işlerle kamuoyundan övgü toplayan, tescilli başarılara imza atmış, 

etik ve ahlaki değerlere aykırı davranmamış, yüz kızartıcı bir suç 

işlememiş, 

c. Özgün fikirlerini yazıya dökebilen, 

d. Fikirlerini PY Yayın İlkeleri (https://www.peryon.org.tr/wp-

content/uploads/2014/01/Peryon_Yayinlari_Yayin_ilkeleri.pdf)  

doğrultusunda yazma taahhüdünde bulunan, 

e. Online ya da basılı medyada yazı yazan ya da tez yazmış ya da yazarlık 

mesleğini icra eden, 

f. PY Yayın Kurulu tarafından PY’de yazarlık yapabileceği uygun görülen ve 

Danışma Kurulu (istisna halinde İcra Kurulu) tarafından onaylanan, 

g. PERYÖN üyesi olan/olmayan (Üyeler önceliklidir) 

 

Ek. 2 Ortak Kriterler 

 Konuk Yazar yazı uzunluğu özel bir durum olmadıkça 1 sayfadır. Özel durumlar 

Yayın Kurulu ile birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılır. Konuk Yazarlara 

standart olarak 1 sayfa yer ayrılmaktadır. (Ortalama 5 bin karakter) 

 PERYÖN üyeleri, yurt içi ve yurt dışında katıldıkları, seminer, kongre, panel vb. 

etkinlikleri PY’de Konuk Yazar statüsünde yazabilirler. Metinlerin uygunluğu PY 

Yayın Kurulu tarafından onaylanır.      

 Yazı içeriğinden dolayı PY sorumlu tutulamaz, yazılar yazarların kendi fikirlerini 

temsil eder. 

 Yazılar, yazarın fikirleri/deneyimlerini içermeli, tamamen alıntı olmamalıdır. 

 Yazılar dergiye özel olmalıdır, daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmış 

olmamalıdır. 

 Yazılarda, siyasi görüş, ideoloji, siyasi parti savunusu ve propagandası 

yapılamaz.  

 Yazılar dergi yayımlandıktan sonra farklı mecralarda kaynak gösterilerek 

kullanılabilir. 
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