YAZIM VE YAYIN KURALLARI
1.

Makaleler metin, tablo, şekil ve kaynak kısımları ile birlikte toplam
10.000 kelimeyi aşmamalıdır. Makaleler; Microsoft Word programında,
kenarlardan (alt, üst, sağ, sol) 4,5 cm. boşluk bırakılarak, Cambria yazı
tipinde, 10 punto ve 1 satır aralık ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır.

2.

Makalenin ilk sayfasında; makalenin başlığı büyük harfle, sayfa
ortalanarak ve koyu olarak verilmelidir. Bunun altına ise yazarların
isimleri ve adresleri başlıkla aynı şekilde verilmeli ve yazarların
unvanları ve kurumları, isimlerin yanına konulacak yıldız işareti ile ilk
sayfanın altında yer alacak not ile belirtilmelidir. İsimlerden sonra
makale hangi dilde yazılmışsa önce o dilde en fazla 100 kelimeden
oluşan Özet (Abstract), altında ise diğer dilde yazılan 100 kelimeden
oluşan ikinci özet verilmelidir. Türkçe ve İngilizce hazırlanacak özetler
makalenin amacını, uygulanan metotları, bulguları ve sonuçları
açıklamalıdır. Özetlerin altında ise Türkçe ve İngilizce olarak makalenin
içeriğini en iyi anlatan en az üç anahtar kelime (key words) verilmelidir.

3.

Makalenin ikinci sayfasından başlayacak metnin içerisindeki her
paragraftan sonra 1 satır boşluk bırakılmalı ve paragraflar içeriden
başlamalıdır. Metin içinde yer alacak ana başlıklar ve alt başlıklar 1., 1.1.,
1.1.2. şeklinde numaralandırılmalı, koyu ve sola bitişik olarak
yazılmalıdır.

4.

Tablo, grafik ve şekiller metnin içerisinde yer almalı ve bunlara sola
yanaşık başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar tabloların ve
şekillerin üzerinde yer almalıdır. Tablo ve şekiller sayfa içerisinde dikey
olarak verilmelidir. Tam sayfa olan tablo ve şekiller sayfaya yatay olarak
yerleştirilebilir. Denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve
denklemlere verilecek sıra numaraları parantez içinde ve denklemin
sağına yerleştirilmelidir.

5.

Kaynaklara yapılan göndermeler, dipnotlar yerine metin içinde parantez
arasında gösterilmeli ve sırasıyla yazarın soyadı ve tarih yazılarak
verilmelidir. Örneğin; tek yazar olması durumunda (Jarvick, 1996:98),
iki yazar olması durumunda (Frantzich ve Sullivan, 1996:87), yazarlar
ikiden fazlaysa (Caroline, Pauwels, v.d., 2000). yazarın aynı yıl içinde
yayımlanmış birden fazla eserine gönderme yapılıyorsa (Noam,
1991a:65) kullanılmalıdır. Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler
birbirlerinden noktalı virgülle ayrılmalıdır. (Jarvick, 1996:54; Noam,
1991:43; Dörr, 2000:32).

6.

Açıklama gerektiren durumlar için hazırlanan dipnotlar metnin içinde
numaralandırılmalı ve atıf yapılan sayfada yer almalıdır. Dipnotlar 10
punto ile satır aralıksız Cambria yazı tipinde yazılmalıdır.

7.

Atıf yapılan bütün kaynaklar, çalışmanın sonunda "Kaynakça" başlığı
altında gösterilmelidir. Kaynaklar alfabetik sırada ve aşağıdaki örnekler
dikkate alınarak verilmelidir.
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MANUSCRIPT STYLE AND FORMAT
1.

Articles including text, tables, figures and bibliography should not
exceed 10000 words. Papers should be written in Microsoft Word,
manuscript should be one spaced, Cambria font and font size 10 points,
page layout is 4.5 cm at left, right, up and bottom.

2.

Paper title should be in the center of the first page in capital letters,
bold and centered. The author name(s) and address(es) should be
centered under the title. The academic title and institute of the authors
should be indicated as footnotes at the bottom of the page. Abstract
written both in Turkish and English should be at most 100 words
containing the purpose the study and at least 3 keywords should be
given both in Turkish and English under the abstract.

3.

Each paragraph of text is begin with a blank line. Sections and subsections should be numbered as 1., 1.1., 1.1.2. and should be written
bold and left justified.

4.

Tables, figures and graphics should be numbered consecutively. The
titles should be placed and left justified at the top of tables and figures.
Mathematical equations in the text should be centered. Equation
numbers should numerate in parentheses and this numbers should be
placed at the equation’s right size.

5.

Reference to a publication should be made in the text by citing the
surname of the author, the year of publication, and the page number.
Reference for publications with single author (Jarvick,1996:98),
reference for publications with two authors (Frantzich and Sullivan,
1996:87), reference for publications with three or more authors
(Caroline, Pauwels, v.d., 2000:76), reference for more than one
publications by author published in the same year (Noam, 1991a:65),
reference for more than one sources: (Jarvick, 1996:54; Noam,
1991:43; Dörr, 2000:32).

6.

Footnotes should only be used if absolutely necessary. They should be
numbered and should be typed on a separate page under the heading
“Notes”, Cambria font and font size 10 points.

7.

All the sources used in the article should be listed at the end of the article
under the title “Bibliography” on a separate page. Examples illustrating
general guidelines for bibliography are shown below.
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