YAZIM KURALLARI
1.

Makaleler metin, tablo, flekil ve kaynak k›s›mlar› ile birlikte toplam 10.000
kelimeyi aflmamal›d›r. Makaleler; Microsoft Word program›nda, kenarlardan
(alt, üst, sa¤, sol) 2,5 cm. boflluk b›rak›larak, Times News Roman yaz› tipinde,
12 punto ve 1,5 sat›r aral›k ölçüsü kullan›larak yaz›lmal›d›r.

2.

Makalenin ilk sayfas›nda; makalenin bafll›¤› büyük harfle, sayfa ortalanarak ve
koyu olarak verilmelidir. Bunun alt›na ise yazarlar›n isimleri ve adresleri bafll›kla
ayn› flekilde verilmeli ve yazarlar›n unvanlar› ve kurumlar›, isimlerin yan›na
konulacak y›ld›z iflareti ile ilk sayfan›n alt›nda yer alacak not ile belirtilmelidir.
‹simlerden sonra makale hangi dilde yaz›lm›flsa önce o dilde en fazla 100
kelimeden oluflan Özet (Abstract), alt›nda ise di¤er dilde yaz›lan 100 kelimeden oluflan ikinci özet verilmelidir. Türkçe ve ‹ngilizce haz›rlanacak özetler
makalenin amac›n›, uygulanan metotlar›, bulgular› ve sonuçlar› aç›klamal›d›r.
Özetlerin alt›nda ise Türkçe ve ‹ngilizce olarak makalenin içeri¤ini en iyi anlatan en az üç anahtar kelime (key words) ile makaleye uygun JEL s›n›flamas›
verilmelidir.

3.

Makalenin ikinci sayfas›ndan bafllayacak metnin içerisindeki her paragraftan
sonra 1,5 sat›r boflluk b›rak›lmal› ve paragraflar içeriden bafllamal›d›r. Metin
içinde yer alacak ana bafll›klar ve alt bafll›klar 1., 1.1., 1.1.2. fleklinde numaraland›r›lmal›, koyu ve sola bitiflik olarak yaz›lmal›d›r.

4.

Tablo, grafik ve flekiller metnin içerisinde yer almal› ve bunlara sola yanafl›k
bafll›k ve s›ra numaras› verilmelidir. Bafll›klar tablolar›n ve flekillerin üzerinde yer
almal›d›r. Tablo ve flekiller sayfa içerisinde dikey olarak verilmelidir. Tam sayfa
olan tablo ve flekiller sayfaya yatay olarak yerlefltirilebilir. Denklemler sayfaya
ortal› olarak verilmeli ve denklemlere verilecek s›ra numaralar› parantez içinde
ve denklemin sa¤›na yerlefltirilmelidir.

5.

Kaynaklara yap›lan göndermeler, dipnotlar yerine metin içinde parantez aras›nda gösterilmeli ve s›ras›yla yazar›n soyad› ve tarih yaz›larak verilmelidir. Örne¤in; tek yazar olmas› durumunda (Jarvick, 1996), iki yazar olmas› durumunda (Frantzich ve Sullivan, 1996), yazarlar ikiden fazlaysa (Caroline, Pauwels,
v.d., 2000). yazar›n ayn› y›l içinde yay›mlanm›fl birden fazla eserine gönderme
yap›l›yorsa (Noam, 1991a) kullan›lmal›d›r. Birden fazla kayna¤a yap›lan göndermeler birbirlerinden noktal› virgülle ayr›lmal›d›r. (Jarvick, 1996; Noam,
1991; Dörr, 2000).

6.

Aç›klama gerektiren durumlar için haz›rlanan dipnotlar metnin içinde numaraland›r›lmal› ve at›f yap›lan sayfada yer almal›d›r. Dipnotlar 10 punto ile sat›r
aral›ks›z Times News Roman yaz› tipinde yaz›lmal›d›r.

7.

At›f yap›lan bütün kaynaklar, çal›flman›n sonunda “Kaynakça” bafll›¤› alt›nda
gösterilmelidir. Kaynaklar alfabetik s›rada ve afla¤›daki örnekler dikkate
al›narak verilmelidir.
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