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YAZIM KURALLARI
Her bölüm, bölümün temel noktalarını özetleyen
bir özet yer alacaktır. Aynı zamanda 4-7 anahtar kelime içerecektir. (Öneri: 150-300 words). En az 3
Jel kodu olmalıdır.

Özet + Anahtar Kelimeler + Jel Kodu:

Bölüm başlığı: Bölümlerinizin başlıklarının iki satırı geçmemesi gerekmektedir. Mümkünse tüm
bölümü ifade edecek tek satıra sığabilecek bir başlık seçelim. Metin içerisinde en fazla ikinci derece
alt başlık kullanılmalıdır. Kitap bölümünde, Giriş, Sonuç ve Kaynakça bölümleri mutlaka olması
gerekmektedir. Diğer kısımlarda yazarlar serbesttir ( Literatür taraması, Metodoloji gibi…)

İşaretleme:

Bölüm içerisinde tutarlı bir şekilde (kalın, italik, altı çizili) işaretlemeler kullanmaya
çalışalım. Metin içinde kısaltma kullanıldı ise parantez içi açılımı verilmelidir.

Şekil ve Tablolar: Her şekle ve tabloya bir başlık ekleyin ve bunları bölüm numarası ile birlikte
numaralandırın. Bölüm numaralarınızı size en yakın zamanda bildireceğiz. Bölümünüzde renkli
şekil/tablo veya resim varsa bunların renkli olarak basılmasını istiyorsanız her sayfa için ücret 25 €
artmaktadır. Siyah-beyaz olarak basılacaksa herhangi bir sorun yoktur. Mümkün olduğunca siyah
beyaz kullanmaya çalışalım. Tablo ve şekillerde kaynak olmalıdır. Kaynak yazar ise şekil veya tablo
altına yazar(lar) tarafından üretilmiştir yazılmalıdır. Kitap bölümünde mümkün olduğu kadar az tablo
ve şekil kullanılmalıdır. Kullanılan şekil ile resimler siyah beyaz ve görüntü kalitesi yüksek olmalı,
kaynağı mutlaka şekil ve tablo altında belirtilmelidir. Şekil yada tablo yazar tarafından
oluşturulduysa o bilgi de yer almalı, kitap veya makaleden alındıysa sayfa numarası dahil
yazılmalıdır.

Not: Bölümde kullandığınız tüm şekilleri/tabloları, lütfen ard arda numaralandıralım. Ayrıca, lütfen
tüm rakamları / illüstrasyonları / grafikleri kullanma iznine sahip olduğunuzdan emin olun. Resim
kullanıldı ise TIFF yada JPEG formatında olmalı ve en az 300 DPI çözünürlükte olmalıdır.

Ana Metin: Ana metin Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 11 pt, tek satır aralıklı ve
iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlamalıdır. Makalenin ana
başlık ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç)
numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Metin içerisinde en fazla üçüncü düzeye (1.2.4. gibi)
kadar alt ayrım açılmalı, ihtiyaç duyulması halinde, daha alt düzeydeki başlıklar numara verilmeden
italik ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. İlgili ilk başlık numarası ile birlikte sola yaslı olmalı, bu
başlığa bağlı alt başlıklar numaralandırması ile birlikte 1 cm içeriden başlamalıdır. Makalede yalnızca
ana başlıklar büyük harfle yazılmalı alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan
önce 12 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her bir paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk
bırakılmalıdır.

Tablo, Şekil ve Grafikler:

Tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık
numaralandırılmış (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2, Grafik 1, Grafik 2 .) bir şekilde sayfaya ortalı
olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafik’e bir başlık verilmelidir. Başlık tablo, şekil veya
grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 11 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo,
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şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik
ismi yazılmalıdır. Tablo, şekil veya grafik başlığı ile tablo arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk)
olmalıdır. Tablolar ihtiyaç duyulması halinde yatay olarak da kullanılabilir. Tablo, şekil ve grafik
içindeki metin 10 punto aralığında olmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında
9 punto olarak verilmelidir. Tablolar yazılım programı çıktısı olarak metne konmamalı, sonuçları
yazar/yazarlar kendileri tablo haline getirmelidir. Tablolar mümkün olduğunca A4 kağıt boyutuna
uygun düzenlenmiş olmalıdır. Şekillerin bilgisayar yazılım programı çıktısı olmaması, çizim veya
çizim resim halinde ve A4 kağıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmaları gerekmektedir.
Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA 6’ya göre
(American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır.
Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde 9 punto verilmelidir (ayrıca her dipnot yine 9 punto
olmalıdır). Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı, yayın tarihi ve birebir alıntı
yapıldıysa sayfa numarası belirtilmelidir. Örneğin, (Çetinoğlu, 2002)...; (Çetin, 2002: 182)...; (Eliçin,
2001: 182-186). Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez
içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. Örneğin, Özer ve Birkan'a (2000) göre...; Birtan'a (2007)
göre...; Özer ve Birkan (2004)...; Özkul, Biran ve Akın 2004). İki yazarlı çalışmalara atıfta
bulunulduğunda her iki yazarın da soyadı yazılmalıdır. Örneğin, (Yamak ve Maraş, 2009: 47). Yazar
sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları
yazılmalıdır. Örneğin, (Özkul, Uzun, Güzel, Özer ve Soysal, 1992: 154-198). Aynı kaynağa yapılan
daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Örneğin, (Özkul vd., 1992: 154198). Yazar sayısı altı veya daha fazla olan çalışmalara yapılan atıflarda, metin içinde ilk geçtiği yerde
ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, (Özkul vd.,
2005: 154-198). Yazar(lar)ın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise,
yayın yılının sonuna (a,b,c,..) gibi semboller yazılarak kaynakların birbirinden ayrılması sağlanmalıdır.
Örneğin, (Darıcı, 2015a) veya (Darıcı, 2015b: 125). Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta
bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine göre sıralanmalı ve aralarına noktalı
virgül (;) konulmalıdır. Örneğin: ...(Bozok, 2009; Mert, 2008: 25; Özer ve vd., 2005; Vahitoğlu, Gürler
ve Özdağ, 2003: 61). Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örneğin; (DPT, 2004:
32). İnternet kaynakları için (TÜBİTAK, Erişim Tarihi) şeklinde gösterilmelidir.

Kaynak Gösterme:

Kaynakça:
11 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sıraya göre ve asılı
biçimde makale sonunda yer almalıdır. Her bir kaynak arasındaki paragraf aralığı önce ve sonra
(6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise bu
çalışmaların yayın yılı önüne (a,b,c,..) gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. APA 6 formatına uygun
olarak düzenlenmelidir. Kaynakçada olan metin içinde atıf yapılmayan yada tam tersi durum var ise
bunlar kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. Kaynakçanın yazım kurallarına uygunlu bizim için
önemlidir. Özellikle makalelerde cilt,sayı, sayfa aralığı, kitaplarda yayınevi, şehir, ülke internet
kaynaklarında URL adresi ve erişim tarihine dikkat edilmelidir.
Kaynakça
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Checklist for preparing
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Birinci seviye başlık

Abstract: This document is about „How to
structure” your document best, to enable us
to publish your manuscript soon after
submission.
Keywords: Document

Özet

Anahtar Kelimeler
2. Seviye Başlık

1 Layout
Your document should be …

Ana Metin
Illustration incl.
caption

Fig. 1: Logo

3. Seviye başlık

1.1 Markup
There is the possibility to emphasize parts of
the text. Listed below are the most common
markups:
•
•
•

bold
italic
underlined

Listeleme

Before submitting the data to the publisher,
the following parameters should be checked
again
Tab. 1: Checklist

Element
Chapter 1
Chapter 2

submitted
x

outstanding

Tablo Başlığı ve
Tablo Örneği

x

Bibliography
Kaynakça
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