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Temel İlke ve Kurallar ile Yazım Kuralları
Temel İlke ve Kurallar
 Dergiye gönderilen çalışmalar Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde yazılmış olmalıdır.
 Dergiye gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için, orijinal çalışmanın sahibinin yayın izni ve
orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına
gönderilir.
 Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmalar kabul edilme tarihlerine göre sıralanarak
yayınlanır. Yazarların ad ve soyadları Türkçe başlığın altında yer alır. Çalışmanın dergiye geliş ve
kabul tarihleri ile unvan, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresleri yayından önce dipnot
açıklaması olarak ilk sayfada belirtilir.
 Dergide yayınlanan çalışmaların telif ve yayın hakkı dergiye aittir. Bu nedenle çalışmanın
gönderimi sırasında yazarlardan üst yazı talep edilir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın
hakkı derginin iznine bağlıdır.
 Dergide yayınlanan çalışmalara ilişkin her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
Yazım kuralları
Dergide yayınlanacak çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması
gerekmektedir:
 Yazım ve noktalamada TDK İmlâ Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen
yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar (özetler, tablolar, ekler ve kaynakça dâhil)
“3000-8000 kelime” arasında ve dergi yazım kurallarında belirtilen ölçülere uygun olarak en fazla
“25 sayfa” olmalıdır.
 Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış başlık ve özetler çalışmanın başında yer almalıdır.
En az 100 en fazla 200 kelimeden oluşan özetlerin altında, Türkçe ve İngilizce “Anahtar Kelimeler
(Keywords)” (en az 3, en fazla 5) ile Jel Kodları (en az 1, en fazla 4) yer almalıdır. Türkçe ve
İngilizce özetler, çalışmanın amacını, kapsamını ve temel bulgularını içermelidir.
 Çalışma metni içindeki tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. Ancak çalışmanın Türkçe ve
İngilizce başlıkları ile Özet, Abstract, Giriş, Sonuç ve Kaynakça bölümlerine numara verilmez.
 Kâğıt boyutu A4 (genişlik “21 cm”, yükseklik “29,7 cm”), kenar boşlukları ise üst “2 cm”,
alt “2 cm”, sol “3 cm” ve sağ “2 cm” olmalıdır.
 Çalışma metinleri “iki sütun” halinde düzenlenmelidir. Tek sütuna yerleştirilemeyen şekil,
tablo ve grafikler vb. için sayfa genişliği kullanılarak düzenleme yapılabilir. Sütun genişliği “7,5
cm”, sütun aralığı ise “1 cm” olmalıdır.
 Şekiller ve tablolar tek satır aralıklı, paragraf aralığı önce ve sonra “0 nk” olarak
düzenlenmelidir. Şekil adları ve tablo adları üstte “ortalanmış” olarak; varsa kaynaklar şekil ve
tabloların altında yine “ortalanmış” olarak gösterilmelidir.
 GİRİŞ bölümü, ÖZET ve ABSTRACT’ın bulunduğu sayfadan sonraki sayfanın başından
başlatılmalıdır. Başlıkların sayfa sonunda kalmamasına dikkat edilmelidir.

 Tüm başlık ve metinler “Cambria” yazı tipinde, paragraf aralığı “önce 6 nk sonra 3 nk” ve
satır aralığı “tek” olmalıdır. İlk satır girintisi verilmemelidir. Dipnot açıklamalarında ise paragraf
aralığı önce ve sonra “0 nk” olmalıdır.
 Metin içi atıflar bağlaç yöntemi kullanılarak, yazar soyadı (kurum ve rapor adı vb.), tarih ve
sayfa numaraları verilecek şekilde yapılmalıdır. Örnek: (Yıldız, 2017:39).
 Çalışmanın sonunda mutlaka Kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynaklar kitap, makale vb.
biçimlerde sınıflandırılmaksızın alfabetik sıraya göre sıralanmalı, kaynakçada sadece çalışmada
kullanılan eserlere yer verilmelidir. Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri
çalışmada kullanılmışsa eserler a, b, c şeklinde (2018a, 2018b gibi) sıralamaya tabi tutulmalıdır.
Başlık ve metinler, derecesine göre aşağıda gösterilen biçim ve özelliklerde olmalıdır.
TÜRKÇE BAŞLIK (büyük harf, 12 punto, koyu ve ortalanmış)
YAZAR ADI VE SOYADI (büyük harf, 10 punto, koyu ve ortalanmış)
ÖZET (büyük harf, 9 punto, koyu ve sola hizalı)
Özet metni (9 punto ve iki yana yaslı)

İNGİLİZCE BAŞLIK (büyük harf, 12 punto, koyu ve ortalanmış)
ABSTRACT (büyük harf, 9 punto, koyu ve sola hizalı)
Abstract metni (9 punto ve iki yana yaslı)

GİRİŞ (büyük harf, 10 punto, koyu ve sola hizalı)
1. BİRİNCİ ANA BAŞLIK (büyük harf, 10 punto, koyu ve sola hizalı)
1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (ilk harfler büyük, 10 punto, koyu ve sola hizalı)
1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (ilk harfler büyük, 10 punto ve sola hizalı)
1.1.1.1. Birinci ana başlığın üçüncü alt başlığı (sadece ilk harf büyük, 10 punto, italik ve sola hizalı)
SONUÇ (büyük harf, 10 punto, koyu ve sola hizalı)
KAYNAKÇA (büyük harf, 10 punto, koyu ve sola hizalı)
Dipnot açıklamaları (9 punto ve sola hizalı)

Diğer tüm (dipnot açıklamaları hariç) metinler (10 punto ve iki yana yaslı)

Metin içinde kaynaklara yapılacak atıflar aşağıda gösterilen örneklerdeki gibi olmalıdır.
Tek yazarlı kaynağa yapılacak atıf:
... açıklanmıştır (Koçel, 2007:64).
Koçel’in (2007:64) belirttiği gibi ...

İki yazarlı kaynağa yapılacak atıf:
... niteliğindedir (Bennett ve Robinson, 2003:235).
Bennet ve Robinson’a (2003:235) göre ...

İkiden fazla yazarlı kaynağa yapılacak atıf:
... ele alınmaktadır (Ashforth vd., 2008:670).
Ashforth vd.’nin (2008:670-671) vurguladığı gibi ...

Aynı yazarın aynı yılda yayınlanan birden fazla kaynağına yapılacak atıf:

… vurgular (Buchanan, 1986a:27; Buchanan, 1986b:163).

Bir tüzel kişiliğin yayınına yapılacak atıf:
…. şeklindedir (GİB, 2012:57).

Kaynakçada yer alacak eserlere ilişkin şekil kuralları aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir.
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