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EGE ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
Ta
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi kısaca TDİD Türk halklarıyla ilgili sosyal
bilimler alanındaki çalışmaları kapsayan, Yaz ve Kış olmak üzere yılda iki sayı
yayımlanan, bilimsel denetim sürecinde kör hakemlik yöntemini kullanan, Türkiye Türkçesi ve diğer Türk lehçelerinde, İngilizce ve Rusça kaleme alınmış yazı
ları kabul eden Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü nün yayı
mıdır
A aç
TDİD Türk halklarıyla ilgili sosyal bilimler alanında bilimsel bilgi birikimine
katkı sağlayacak, mevcut birikimi revize edecek, sorunsalları derinleştirecek
çalışmaları yayımlama, bu alandaki çalışmaları görünür kılma ve yaygınlaştırma
alanlarını hazırlama çabasındadır Özellikle Türk halkları arasında tarihsel ve
mekânsal boyutta devamlılık ve kırılmaların konu edildiği çalışmalara tartışma
zemini oluşturmayı hedeflemektedir
Kapsam:
TDİD Türk halklarıyla ilgili sosyal bilimler alanında araştırma, olgu sunumu,
derleme, tezden yayın, çeviri, aktarma ve nekroloji türünden çalışmaları yine
bu alanda bilimsel yayınlar üzerine yapılan incelemeleri ve yabancılara Türkçe
öğretimiyle ilgili çalışmaları yayımlar
Ya a
ab
e de e e d
e
TDİD
yazı
kabul
ve
değerlendirme
süreçlerini
DergiPark
http dergipark gov tr egetdid adresi üzerinden yürütür Yayımlanması için
dergiye gönderilen yazılar, editör editörler ve veya Yayın Kurulu tarafından
yayın ilkeleri ve yazım kuralları noktasında incelenir, iThenticate sisteminde
etik denetimden geçer ve genel hatlarıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur Bu süreçlerde sorun tespit edilmediği takdirde, yazıdaki yazara yazarlara
ait bilgiler olmaksızın Yayın Kuruluyla ilgili süreçlerde de geçerlidir edi-
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tör editörler tarafından değerlendirilmek üzere, Yayın Kurulunun önerileri dikkate alınarak alanın uzmanı olan iki hakeme gönderilir Hakemlerle yazar adı,
yazarlarla da hakem adı paylaşılmaz Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri
olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya editörler ve veya Yayın
Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir Yazarlardan, hakemlerin ve editörün editörlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate almaları beklenir Yazarlar, bu eleştiri ve önerilerde katılmadıkları hususlar
varsa, gerekçeleriyle birlikte itirazlarını ve veya hakem raporları, editör ler ve
Yayın Kurulu görüşleri doğrultusunda revize ettikleri çalışmalarını,
http dergipark gov tr egetdid adresi üzerinden tekrar dergiye ulaştırmalıdır
Revize edilmiş metin, hakemlerin talebi, editörlerden ve Yayın Kurulundan herhangi birinin bu yönde görüşü söz konusuysa, tekrar hakem değerlendirmesine
sunulur Editörler, Yayın Kurulu ve hakemler tarafından yürütülen değerlendirme sürecinden onanarak geçen yazılar, yayımlanma sırasına konulur Bu
süreçlerde onanmamış yazılar, yayımlanmaz Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi nde TDİD de yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı bu dergiye devredilmiş sayılır Yayımlanan makalelerin tüm hukuksal sorumluluğu yazarlarına
aittir.
Not: TDİD e yapılacak yazı başvurularında, yazının daha önce hiçbir yerde
yayımlanmamış̧ olması ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş̧ olması gerekmektedir Bir araştırma kurumu kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz konusu kurumun kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı
belirtilmelidir Bunun dışında bilim etiğinin gerekli kıldığı diğer tüm bilgilerin
şeffaflık içinde paylaşılması talep edilmektedir
Ya
a a
Ba
İçerikle uyumlu bir başlık olmalıdır Başlık
kelimeyi geçmemeli,
sadece ilk harfleri büyük ve koyu harflerle, punto büyüklüğünde yazılmalıdır
İngilizce başlık italik ve
punto büyüklüğünde, başlığın altında yer almalıdır
Calibri yazı tipi kullanılmalıdır
Ya a ad e
a Başlığın altında, sağa dayalı,
punto büyüklüğünde,
adının ilk harfi büyük, soyadı tamamen büyük harflerle yazılmalıdır Eğer varsa
akademik unvan da ismin önüne eklenmelidir Yazarın varsa çalıştığı kurum,
adres ve e-posta adresi dipnotta
işareti ile punto büyüklüğünde olacak
şekilde belirtilmelidir
Öe
kelimeden az ve
kelimeden çok olmayacak şekilde kaleme
alınmalıdır Türkçe makalelerde özetin İngilizce tercümesi Türkiye Türkçesi
dışındaki Türk lehçeleri, İngilizce ve Rusça kaleme alınan makalelerde ise özetin
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Türkiye Türkçesine tercümesi yahut aktarması yer almalıdır İsteyen yazarlar
makalelerin sonuna İngilizce yahut Rusça geniş bir özet de ekleyebilirler Bu
özetler makalenin üçte biri oranını geçmemelidir.
Anahtar kelimeler: Özette tanımlanan kuralların gerekli kıldığı dil ve lehçelerde ilgili bilim alanının terminolojisi dikkate alınarak en az beş anahtar kelime
özetlerin altına yazılmalıdır
Makale metni: Yazılar A boyutundaki kâğıtlara, tek satır aralığıyla, Calibri
yazı tipi ile
punto büyüklüğünde, dipnotlar ise punto, tek paragraf aralığıyla, Calibri yazı tipi ile yazılmalıdır
A
a Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli beş satırdan az
alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır
Ka a ça Latin alfabesi dışındaki alfabelerle kaleme alınan yazıların bibliyografyasında Latinize biçimi de yer almalıdır
Ka a g e e
Gönderilen yazılar, referans sistemi, kaynak gösterme biçimi ve kaynakça
düzenlenmesinde American Psychological Association APA stilinde hazırlanmalı, kaynaklar dipnot sistemi yerine iç not olarak hazırlanmalıdır Metin içerisinde verilecek kaynaklarda yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası aşağıdaki
gibi verilecektir.
Metin içi kaynak gösterimi aşağıdaki gibidir
Ya a Ad Me İç de Geç
a
Metin içinde yazar adı geçiyorsa yazar adından sonra parantez içinde tarih
verilir Sayfa numarası ise alıntı yapılan cümleden sonra yazılır
Ahmet B Ercilasun
, Eski Oğuz Türkçesinin en önemli ses özelliği,
küçük ünlü uyumunun mevcut olmayışıdır s
Ya a Ad Me İç de Geç
a
Yazar soyadı, yıl, s
Eski Oğuz Türkçesinin en önemli ses özelliği, küçük ünlü uyumunun mevcut olmayışıdır Ercilasun,
,s
A
Ça
a
Atıf yapılan çalışmanın yazarı belli değilse çalışmanın adı yazılır Çalışmanın
adı metin içinde verilecekse italik olarak yazılmalıdır
Diğer bir kaynakta Dünyada Memurlar ve Sendika,
,s
da belirtildiği gibi
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Yazarı belli olmayan çalışmalarda yazar adı Anonim olarak da kabul edilebilir Bu durumda kaynakça kısmında da yazar adını Anonim kullanın
Diğer bir kaynakta Anonim,
,s
da belirtildiği gibi
Me İç de Ge e B Refe a Ya
a
Yazar soyadı, yıl
Gramerleşme, gramatikal yapıların süreç içerisinde nasıl ortaya çıktıklarını
göstermektedir Gökçe,
A Ya a a A B de Fa a Ça
a
Ahmet B Ercilasun, Bengü taşların, Köktürklerin ikinci döneminden kalmış
olan yazılı anıtlar olduğunu
,s
, bu yazıtlardan da Çoyr yazıtının tarihi
bilinen en eski Türk yazıtı olduğunu belirtmektedir
,s
A Y İçe
de Ya a Ta af da Ya a Fa
Ça
aa
Yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla çalışmasına atıf yaparken
yayın tarihinden sonra a, b, c gibi ibareler konulmalıdır
Gülsevin, Oğuz boylarının her birinin özgün ağız özelliklerini belirleyebilmenin bugün çok zor olduğununu belirtir
a,
İ Ya a Ça
a
Metin içinde yazar adı geçiyorsa
Doğan ve Koç, Kazak Türkçesinde adet ünlü bulunduğunu belirtir
,s
18).
Metin içinde yazar adı geçmiyorsa
Kazak Türkçesinde adet ünlü bulunmaktadır Doğan Koç,
,s
B de Ç Ya a Ça
a
Üç, dört veya beş yazarlı çalışmalarda ilk atıfta yazar adları metin içinde geçiyorsa
Yazarların hepsi yazılır En son yazılacak olan yazardan önce ve bağlacı
kullanılır:
de Ali, Mustafa, Mehmet, ve Savaş kültürün edebi eserler yoluyla nasıl temsil edildiğini belirtmişlerdir s
Daha sonraki atıflarda ise yazar adı metin içerisinde geçiyorsa
İlk yazarın adı, vd
de Ali, vd kültürün edebi eserler yoluyla nasıl temsil edildiğini belirtmişlerdir s
Birden çok yazarlı çalışmalarda yazar adı metin içinde geçmiyorsa
(Ervin vd., 2018, s. 470).

240

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

D a A
a da
Eğer dolaylı alıntı yapılacaksa orijinal kaynak kişi metin içinde yazılır ikincil
kaynak kişi ise parantez içerisinde belirtilir
Köprülü, Salsalname yi Gülşehrî den önce de birisinin yazmış olduğunu belirtir Köprülü den aktaran Ercilasun,
,s
Kurumsal Yazar
Türkçe Sözlük e göre
,
A S ad a Sa
Ya a a
Yazar adının ilk harfi soyadı, yıl, s
Türk destanlarında aile algısında ad verme ve ad biliminde ad verme H İ
Şahin,
,s
İ Şahin,
,s
İ Ve a Da a Fa a Ça
a
yazar soyadı, yıl yazar soyadı, yıl
Emir kipinde her şahıs için ayrı bir emir eki vardır Korkmaz,
Ergin,
1983).
C
Ça
a
Sayfa numarası ve tarihi belirtilir Sadece atıf yapılan cilt yazılır
Hümâ, güzelliğin de bir timsâli idi Ögel,
,s
Çok ciltli çalışmalar
(Pflanze, 1963-1990).
Da a Ö ce B Ba
Ye Ba
(Frazer, 1991/2004).
A
Ça
a
Antolojiden veya editörden değil, direkt çalışmadan bahsedilir
Antolojinin adı yıl
Güneydeki yoksulluk Hurston un otobiyografisi olan Karayolundaki Toz İzleri
nde ele alınmaktadır
Ansiklopediler
(Balkans: History, 1987).
S
e
Develioğlu,
Elektronik Ortamdaki Metinler
Video ya da Film
Filmin adı, yıl Deli ve Dahi,
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Video veya filmin herhangi bir saatine, dakikasına veya saniyesine atıfta bulunurken şu şekilde verilir
(00:02:15-00:02:35)
Podcast/ YouTube
Eğer video podcast yazar adı, unvanı, kayıt tarihi varsa belirtilmelidir Saat,
dakika, saniye olarak referans edilmek istendiğinde şu şekilde verilmelidir
(00:02:15-00:02:35).
Orçun Madran BBY
Web tasarımı dersi uygulaması
nda web
sayfası tasarımının nasıl olacağı ile ilgili bilgi vermektedir
De S e K fe a
Teplin vd tarafından Psikoloji-Hukuk, Toplum Toplantısı
nda genç
lerde karşılaşılan şiddet eğilimi ve intihar oranları ele alınmaktadır
D e Ka a a
Gazete
Ali Yüksel çocuk gelinlerin sayısındaki artışın çok yüksek oranlara ulaştığını
dile getiriyor (Cumhuriyet, 2014).
Me
ç a
a da a
b g ç
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations
Ka a ça
a a a
Ka a ça e b a fada ba a a ve yazarların soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir
Kaynakçada yer alan yapıtları yayımlayan yayınevleri belirtilirken yayınevi,
yayıncılık gibi sözcükler kullanılmamalıdır İmge Yayınevi değil İmge, gibi
Birden fazla yayınevi gösteriliyorsa, aralarına noktalı virgül konarak tümü
belirtilmelidir.
Aynı yayınevi için birden fazla basım yeri gösterilmişse, yalnızca ilki kullanılmalıdır
Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir
Temel format: Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi Basım Tarihi Ki abı Ba
ığı Basım Yeri Yayınevi
Ögel, B
Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları Ankara
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Te Ya a K a
Togan, Z V
Umumi Türk Tarihine Giriş İstanbul Enderun
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Ç Ya a K a
Yakıcı, A , Yücel, M , Doğan, M
Yelok, V S
Üniversiteler İçin
Türkçe- Yazılı Anlatım Ankara Yargı
A Ya a İ e a Da a Fa a Ça
a
Yıla göre sıralanır
İnan, A
Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar
Ankara: TTK.
İnan, A
Eski Türk Dini Tarihi Ankara Kültür Bakanlığı
A Ya a A Y Ya
a
İ Ça
a
İnan, A
a Eski Türk Dini Tarihi Ankara Kültür Bakanlığı
İnan, A
b Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar
Ankara: TTK.
Anonim Kitap
Yazarı bilinmiyorsa eserin adı verilir Manas
Ankara TİKA
Çe
K a
Ligeti, L
Bilinmeyen İç Asya Sadrettin Karatay Çev Ankara TDK
Ed
K a
Özbek, M Ed
Kamusal Alan İstanbul Hil
Ed
K a aB
Kejanlıoğlu, B
Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı Meral
Özbek Ed , Kamusal Alan içinde s
İstanbul Hil
B de Ç Ba
Oa K a
Kafesoğlu, İ
Türk Millî Kültürü
Baskı İstanbul Ötüken
Sadece E e
Ba K a
O'Keefe, E. (n.d.). Egoism the cnsts in Western values erişim
http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135
K ab E e
Ve
Moran, B
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
https://books.google.com.tr/books?id=p38wDwAAQBAJ&printsec=frontcover
&dq=bilge+karasu&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi8qZLz9KThAhWl0KYKHZ2FBI0Q
6AEILjAB#v=onepage&q=bilge%20karasu&f=false
Ee
Ad e e Ya a a a Ka a a
Kaynağın erişilebileceği URL verilir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Koronavir%C3%BCs

243

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Elektronik Makaleler
Bubur, R
İzmir Kiraz da Suludere Köyü nde Beylikler Devrinden Bilinmeyen Bir Cami ve Hamam Kalıntısı Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi doi
10.32449/egetdid.650960
Elektronik Gazete Makaleleri
Hızlan, D
,
Mart
Piyanist Feyzi Aslangil i Andık
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/piyanist-feyzi-aslangiliandik-41164207
Ç C
Ça
aa
Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 13). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Ç C
Ça
a a da Te C K a
Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarc
and the Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Da a Ö ce B Ba
Ye Ba
Frazer, James G
Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökleri İstanbul Payel İlk Baskı
B
e De g de Te Ya a Ma a e
İnan, A
Manas Destanı Üzerine Notlar Belleten,
,
-159.
B
e De g de Ç Ya a Ma a e
Tansuğ, K , İnanlı, Ö
Sümerlinin Dünya Görüşü ve Babil Edebiyatına Toplu Bir Bakış Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,
2(4), 551-581.
Elektronik Dergiden Makale
Arslan, A
Atatürk Döneminde Romanya dan Türk Göçleri ve Göç
menlerin
Türkiye de
İskanları
Turkish
Studies,
doi
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6813
Ya a Be O a Ga e e e De g Ya a
Bruni, F
,
Aralık Pope pleads for end to terrorism and war New
York Times, s. 21.
Ba
a
Te e P e e B diriler
YÖK ten indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonunda verilir
Yıldırım, İ
Yöresel Festival Üzerine Görsel Etnografik Bir İnceleme
Ankara Beypazarı Festivali Örneği Yayımlanmamış Doktora Tezi Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
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A
ed S
Balkans History
Encyclopaedia Britannica içinde
Baskı Cilt ,
s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
S
e
Devellioğlu, F
Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lugat
Baskı
Ankara Aydın
Kurumsal Yazar
American Psychiatric Association. (2005). . . .
S e
Ozansoy, G
Bizde Bir Bunalım Edebiyatı Yok Cemal Süreya ile Söyleşi Haber Gazetesi,
Şubat
Erişim Tarihi
Şubat
,
https://www.cafrande.org/soylesi-bunalim-edebiyati/
Film
Safinia, F Yönetmen
Deli ve Dahi Film ABD Fastnet Films Icon
Productions Voltage Pictures.
Ka a çada a
a da a
b g ç
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
Sa fa d e e
ea a
Sayfa Yapısı Üst cm, Alt , cm, Sol cm, Sağ cm
Cilt Payı cm, sol
Üst Bilgi cm
Alt Bilgi: 1,3 cm.
Paragraf başı , cm
Paragraf Aralığı Önce ve Sonra nk Satır Aralığı Tek
Tablo ve grafik kulla
a
ea a
Metin içerisindeki tablo ve grafiklerin punto büyüklüğünde hazırlanması gerekmektedir
Metin haricinde ek olarak sunulacak tablo ve grafikler, kaynakçadan sonra Ekler başlığı altında verilmelidir
Tablo numarası ve isimleri alt kısmına, bu bilgilerin alındığı kaynak açıklaması ise parantez içinde yazılmalıdır
Tablo, grafik ve resimler sayfayı geçmemelidir
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Ya a a a a d c ab ece d e
a
Yukarıda belirtilen yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre hazırlanan yazılar,
DergiPark sistemi kullanılarak http dergipark gov tr egetdid internet adresi
üzerinden gönderilirken yazının araştırma makalesi, olgu sunumu, tezden üretilen yayın, derleme veya diğer türden hangisine ait olduğu seçilmelidir Çeviri
ve aktarma türünden çalışmalarda, çeviri veya aktarmanın yapıldığı orijinal
metnin birer kopyası da iletilmelidir Yazı içerisinde farklı yazı karakterleri fontlar kullanılmış ise bunlar belirtilmeli, makale ile birlikte yazı karakteri de iletilmelidir Makaleler ile ilgili bütün yazışmalar ve süreçler DergiPark üzerinden
gerçekleşmekte ve DergiPark ta arşivlenmektedir
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