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YAZIM KURALLARI
Genel Kurallar
Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun halinde
yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken kenar boşlukları 2,5 cm olarak
düzenlenmelidir. Yazı karakteri "Times New Roman" olmalı ve yazılar 12 punto
büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta
düzenlenmelidir. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır.
Metnin tamamı en fazla 6000 sözcükten oluşmalıdır. Makale şablonu dergimizin
internet adresinden indirilip üzerinde düzeltmeler yapılarak kullanılabilir.
Başlık
Makalenin başlığı 14 punto büyüklüğünde, ilk harfleri büyük olarak, koyu ve
ortalanmış biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın
uzunluğu 8-16 sözcük olmalıdır.
Yazar(lar)'ın açık adı ve soyadı küçük harf olmak üzere, ortalanmış olarak 12 punto
ile yazılmalıdır. Yazar(lar)'ın unvanı, çalıştığı yer/bağlı olduğu üniversite, bölümü,
şehir ve ülkesi ile e-posta adresi dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.
İngilizce Öz (Abstract) ve Türkçe Öz
Aday makalede sırasıyla İngilizce Öz (Abstract) ve Türkçe Öz yer almalı. sırasıyla
İngilizce Öz (Abstract) ve Türkçe Öz 11 punto ile sağ ve soldan birer cm girintili
olarak ve iki yana yaslı (justified) biçimde yazılmalı, 200-350 sözcük uzunluğunda
olmalıdır. İngilizce Öz (Abstract) ve Türkçe Öz’ün altında 4-8 sözcükten oluşan
Anahtar Sözcükler (Keywords) belirtilmelidir.
Başlıklar ve Alt Başlıklar
Makale içinde üç farklı düzey başlık kullanılabilir; Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3.
Başlıklar bu düzeylere uygun olarak aşağıdaki şekilde biçimlendirilmelidir:
(Düzey 1): ORTALI, KALIN VE BÜTÜN HARFLER BÜYÜK YAZILMIŞ
BAŞLIK
(Düzey 2): İçeriden, Kalın ve Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Yazılmış Başlık
(Düzey 3): İçeriden, İtalik, Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Yazılmış Başlık
(Diğer Düzeyler): içeriden, italik, tamamı küçük harflerle yazılmış başlık
Şekiller
Diyagram ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek nitelikte olmalıdır. Her
şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şeklin
altında yazılmalıdır.
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Tablolar
Tablo numarası ve tablo yazısı, tablonun üstünde ve ortalı olarak yazılmalı; içeriği
tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo adında sadece ilk harf
büyük, diğer sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna
herhangi bir yazı yazılmamalıdır.
Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak yapılmalıdır.
Tablo içeriği 10 punto olmalı, satırların öncesinde ve sonrasında boşluk
verilmeksizin ayarlanmalıdır.
Tablolarda kullanılan çizgiler en fazla 1,5 nk olmalı ve tablolarda satır ve sütun
başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi
olmamalıdır.
Atıfların Yazımı
Metin içindeki atıflarda yazarın soyadı, yayının yılı ve birebir alıntı yapıldıysa sayfa
numarası belirtilmelidir.
Örnekler:
Nothing seemed so certain as the results of the early studies (Tatt, 2001:445). It was
precisely this level of apparent certainty, however, which led to a number of
subsequent challenges to the techniques used to process the data (Jones & Wayne,
2002:879). There were a number of fairly obvious flaws in the data: consistencies
and regularities that seemed most irregular, upon close scrutiny (Aarns, 2003; West,
2003:457).
İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadını yazılmalıdır:
 (Anderson & Bjorn, 2003)
 As Anderson and Bjorn (2003) illustrated in their recent study
 As recently as 2003, a prominent study (Anderson & Bjorn) illustrated
Üç, dört ya da beş yazarlı çalışmaları kaynak gösterirken sadece ilk defasında tüm
yazarların soyadı verilmelidir:
 (Anderson, Myers, Wilkes, & Matthews, 2003)
Sonraki kullanımlarında ise ilk yazarın soyadından sonra "et al." yazıp, diğer yazarlar
tekrarlanmamalıdır:
 (Anderson et al., 2003)
Altı ya da daha fazla yazarlı çalışmalar için “et al.” kullanılmalıdır:
 (Bell et al., 2003)
İsimsiz çalışmalar için:
 ("Recent Developments," 2004)
 (Dictionary of Tetrathalocigistic Diseases, 2004)
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