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Yazım Kuralları
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (TUDEAR) altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan
gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir
yapıya sahiptir. Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha
önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın
kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları
karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu
yönünden incelemeye tabi tutar.
Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir
hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler
tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:



Makaleler
en
az
5000,
en
çok
8000
kelimeden
oluşmalıdır.
Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman
yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.



Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer
gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde
numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları
küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin
herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.
Ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan
yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta
adres(ler)i buraya yazılmalıdır.
Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:





Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi
gerekmektedir. Bu geniş özet 1500-2000 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt
başlıkları ve tüm referanslarını da içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya
kabul edildikten sonra da gönderilebilir.

TUDEAR’ın referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style
6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan
Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım
kurallarını ve formatını takip etmelidir.
Yayım aşamasının ilk adımı için makalelerinizi mehmetbahcekapili@gmail.com ve
safinaz.asri@ikc.edu.tr adreslerine word dosyası halinde gönderiniz. Yazılarınız editörler kurulu
tarafından yapılan ilk incelemeden sonra, değerlendirilmek üzerre alanındaki uzman
akademisyenlere gönderilecek ve değerlendirme sonuçları tarafınıza gönderilecektir.
TUDEAR yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir.

Guidelines for Authors
The Journal of Human & Society (TJRES) is a peer reviewed biannual academic journal publishing
articles in both English and Turkish. In order to gain acceptance, all articles submitted to JHS for
evaluation must have never been previously published. Submissions are first reviewed by the
editorial board. If an article satisfies the necessary conditions of style and content, reviewers will
then proceed to evaluate its suitability for publication.
All articles undergo evaluation by two anonymous reviewers. If necessary, the article may be sent
to a third reviewer for further assessment. The publication of an article depends upon the
approval of these reviewers. Authors must provide the necessary corrections demanded by
reviewers.
In general, any submitted work should provide the following formatting conditions.



Articles must be between 5,000 and 8,000 words. They should be written in MS Word
Processor in normal margins and Times New Roman, 10-pt, space 1.5 lines, aligned left.
Tables, figures, pictures, and graphs should fit the journal page. If needed, they may be
written in a smaller font size and their text may be single spaced.

Tables and graphs should be numbered consecutively in accordance with their appearance in the
text. Place footnotes to tables below the table body and indicate them with superscript lowercase
letters. Avoid vertical rules. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in
tables does not duplicate results described elsewhere in the article. In a separate first page the
full name and institutional affiliation of all author(s) and mailing address(es), work/mobile phone
number(s), and e-mail address(es) of the corresponding author(s) should be included.




The study must include the following sections:
A Turkish title and abstract between 150 and 200 words including 5-8 keywords.
An English title and abstract between 150 and 200 words including 5-8 keywords. A long
summary in English should be added for the articles in Turkish. This extended summary should
be between 1,500-2.500 words, including the English title, sub-topics of the article, and all
references. This section may be sent after the study has been accepted for publication.

TJRES uses APA Style 6th Edition in references. The writing rules and format specified by the
Publication Manual of American Psychological Association [APA], published by American
Psychological Association, are to be followed both in text citations and bibliography.
Authors are invited to submit contributions electronically as email attachments to editor’s e-mails:
mehmetbahcekapili@gmail.com and safinaz.asri@ikc.edu.tr or on disk. Typescripts employing
diacritics for transliteration should be submitted in hard copy as well, with an indication of the
software used. Authors should reserve one complete copy of their typescript, as hard copies will
not be returned in the event that an article is not accepted.
The journal does not demand any article processing or submission charges from authors.
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