
YAZIM KURALLARI 

 

Dergiye gönderilecek yazı ve makaleler; 

 MS Word’de yazılmış .doc veya .docx uzantılı olarak ULAKBİM DERGİPARK üzerinden 

gönderilmelidir. 

 MS Word sayfası üstten 5cm., alttan 6cm., soldan 4 cm., sağdan 4,5cm.ye ayarlanmış olmalıdır. 

 Yazı karakteri Times New Roman, punto ise 10 olmalıdır.  

 Satır aralığı “1” (tek) ayarlanmalıdır. 

 Gönderilecek makaleler, kaynakça hariç en çok 30 sayfa olmalıdır. 

 Gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmaması gerekir. 

 Metin içinde yer alan tabloların kaynakları ilgili tablonun altında belirtilmelidir. 

 Her tablonun adı numarası ile birlikte mutlaka belirtilmelidir. 

 Şekillerde şeklin altına numarası ile birlikte adı belirtilmeli, şekil alıntı ise adının altına kaynağı 

verilmelidir. 

 Makalede en fazla 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış öz bulunmalıdır. 

 Makalede Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış en az üç adet uluslararası literatüre uyumlu anahtar 

kelime olmalıdır. 

 Kitap özetleri ve eleştirileri, bilimsel toplantı özetleri ve duyuruları, daha önce basılmış yazımlarla ilgili 

görüş, katkı, eleştiriler ya da farklı bir konu üzerindeki deneyim ve düşünceler için yazılan Editöre 

Mektuplar 500 kelimeyi aşmamalıdır. 

 Bilimsel etik ve yazım kurallarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. 

 Makalede kaynak bildirme “yazarın soyadı, yıl, sayfa no.” esasına göre yapılmalıdır. Örnek “... Bayhan 

(1986, s.12)...”. Birden fazla kaynağa aynı anda atıf yapılıyorsa yazarların soyadları, yıl ve sayfa no.su 

yazılarak birbirinden noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek “... (Bayhan, 1986, s.345; Demir, 1985, 

s.50)...”. Yararlanılan kaynağın ikiden fazla yazarı varsa birinci yazarın soyadı verilmeli ve “vd.” 

ibaresi kullanılmalıdır. Örnek “... (Bayhan vd., 1984, s.4)...”. 

 Dergi Editörler Kurulu, yazım kurallarına göre düzenlenmeyen makaleleri yayınlamama hakkına 

sahiptir. 

 Dergi sayıları Dergipark’ta ve Fakülte web sayfasında yer alır. 

 Dergi sayıları sınırlı sayıda basılarak çeşitli üniversite ve kamu kütüphanelerine gönderilir. Yazı ve 

makalesi yayımlanan her yazara ayrıca derginin ilgili sayısından gönderilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTHOR GUIDELINES 

 

Articles to be sent to the journal; 

 It should be sent as .doc or .docx extension in UL Word via ULAKBİM DERGİPARK. 

 It should be as MS Word page and alignment must be 5cm from the top, 6cm from the bottom, 4 cm 

from the left, and 4.5cm from the right. 

 The font and font size should be Times New Roman and 10 pt. 

 The line spacing must be set to ”1” (single). 

 Articles to be submitted must have a maximum of 30 pages excluding bibliography. 

 Tables and graphics should not exceed margins of the page. 

 Sources of the tables in the text should be indicated below the related table. 

 Each table must be specified with the name. 

 The figure should be named with the number under the figure, the figure should be given the name 

under the name of the quote. 

 The article should contain at least 200 words in Turkish and English. 

 The article should be compatible with at least three international literature written in Turkish and 

English. 

 Letters to Editor should not exceed 500 words for the summaries and criticisms of the books, 

summaries and announcements of scientific meetings, opinions, contributions, criticisms about previous 

spellings or experiences and thoughts on a different subject. 

 It should be written in accordance with the scientific ethics and spelling rules. 

 Reference should be made to ”surname of the author, year, page no." For example ".... (Bayhan,1986, 

p.12) ...". If more than one source is cited at the same time, the surnames of the authors should be 

separated by a semicolon with the year and page number. Example ”... (Bayhan, 1986, s.345; Demir, 

1985, p.50) ...“. If there are more than two authors, the surname of the first author should be given and 

et al. should be used. Example ”... (Bayhan et al., 1984, p.4) ...". 

 The Journal Editorial Board has the right not to publish the articles which are not arranged according to 

the spelling rules. 

 The journal numbers can be found in Dergipark and the Faculty web page. 

 Journal numbers are sent to various university and public libraries by printing a limited number. 

 The manuscript and the manuscript are not sent to each author. 

 

 

 


