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MAKALE YAZIM KURALLARI
Dergi değerlendirilmesinde dikkate alınan yayın türleri şu şekilde olacaktır: Özgün
araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, olgu sunumu, proje veya kitap tanıtımı
(makale formatında olması koşulu ile).
1. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda en az iki kez yayımlanan uluslar
arası hakemli bir dergidir. Yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
2. Makaleler, MS Word 2000 ve/veya üzeri sürümlerde yazılmalıdır.
3. Başvurular http://sbe.gantep.edu.tr adresinden “Dergi” menüsü tıklanarak Açık Dergi
Sistemi kullanılarak gönderilmelidir.
4. Makaleler Açık Dergi Sistemi’ndeki Word şablonu kullanılarak yazılmalıdır.
5. Yazarların tamamına ait bilgiler sisteme eklenmeli ve Yayın sözleşmesi
gönderilmelidir.
6. Kağıt boyutu B5 (17,6cm x25 cm) olmalı; kenar boşlukları üst: 2 cm, alt: 2 cm, sol:
2,5 cm, sağ: 2 cm, üst bilgi: 2.0 cm ve alt bilgi: 1.5 cm şeklinde olmalıdır. Yazı tipi,
Özet ve Abstract 10 punto, makalenin geri kalanı 11 punto ve tek satır aralığıyla Times
New Roman olacaktır. Tablo ve şekiller makale içinde geçtiği yerde veya bir sonraki
sayfada verilecektir; dipnotlar 9 puntoyla yazılacaktır. İki cümleden fazla olan aynen
alıntılar 5 karakter içerden 10 punto ile yazılmalıdır.
7. Makalelerde bölümler aşağıdaki sırayla düzenlenmelidir:
 Başlık: Makalelerin başlığı metne uygun, kısa ve açık, ilk harfleri büyük, koyu,
sayfaya ortalanarak, 14 puntoyla yazılmalıdır. Başlık 15 sözcüğü aşmamalıdır.
Türkçe makale önce Türkçe, İngilizce makalede ise önce İngilizce yazılmalıdır.
 Türkçe ve İngilizce özet (En çok 200 kelime): Özetten sonra 3 ila 6 sözcüklük
Anahtar kelimeler (Key words) bulunmalıdır.
 Giriş: Özetten sonra üç aralık verilerek yazılmalıdır.
 Materyal ve Yöntem (varsa)
 Araştırma Bulguları
 Tartışma
 Teşekkür(ler) (varsa)
 Kaynakça
8. Türkçe makalelerde makalenin sonuna yapılandırılmış İngilizce özet (Giriş, Materyal
yöntem,Bulgu ..) eklenmelidir. Yapılandırılmış özet 750-1250 kelime olmalıdır.
9. Materyal ve Yöntem: Bu kısım detaylıca verilmelidir ve tüm yöntemlere kaynakları
ile birlikte yer verilmelidir.
10. Ana bölüm başlıkları: Her iki bölümün sol üst kenarına gelecek şekilde büyük
harflerle ve koyu olarak yazılarak Romen rakamlarıyla numaralandırılmalıdır (I, II…
gibi). İkinci, üçüncü derece başlıklar harf, sayı ve benzerleriyle belirlenmeli ve küçük
harflerle yazılan başlık kelimelerinin ilk kelimeninki hariç küçük yazılmalıdır.
11. Makalede resim, şekil ve grafikler "şekil" adı altında gösterilmeli, şekil ve grafikler
bilgisayarda çizilmeli. Şekil adları, küçük harflerle şeklin alt tarafına yazılmalıdır.
“Tablo” adları ise küçük harflerle tablonun üst tarafına yazılmalıdır. Şekiller ve
tablolar, Şekil 1, Şekil 2 ve Tablo 1, Tablo 2 şeklinde numaralandırılmalıdır. Tablo
açıklamaları (kısaltma, açıklama, gibi) üst simgeyle gösterilerek açıklama tablonun
altında 10 punto ile yazılmalıdır.
12. Kaynaklara göndermelerde ve kaynakçada APA (5. Baskı) kullanılmalıdır.
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13. Makalede en fazla 8 şekil ve/veya tablo verilmelidir. Şekil ve tablolar metin içerisinde
mutlaka belirtilmelidir. Şekil ve tablo ebatları makale için belirtilen yazım alanı dışına
taşmamalıdır.
14. Çizimler ve fotoğraflar orijinal olmalıdır.
15. Makale; yazı, kaynakça, tablo, şekil yapılandırılmış özet ve ekleriyle birlikte 30
sayfayı aşmamalıdır.

