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Yayın İlkeleri
Dergiye gönderilen makaleler, dipnotlar dahil en az 6000 en fazla 9000
kelime olmalıdır. Kitap değerlendirmeleri en az 750 en fazla 1500 kelime
olmalıdır. Makalelerde en az 100-180 kelimelik Türkçe özet ile İngilizce
özet ve makale başlığı bulunmalıdır. Özetlere, her iki dilde de en az 5 adet
anahtar kelime eklenmelidir.
Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto yazı tipi boyutu ve
tek satır aralığı sayfa yapısı ile yazılmalıdır. Dergimizde Chicago (dipnot) atıf ve kaynakça yöntemi kullanılmaktadır. Dipnotlar 10 punto yazı
tipi boyutu ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Makale sonunda, yararlanılan kaynaklar, “Kaynakça” başlığı ile verilmelidir (İngilizce makalelerde
“Bibliography” kullanılmalıdır). İnternet kaynakları da ayrı bir başlık olarak yazılmalıdır

İmla ve Atıf Kuralları
1. Dipnotlarda aşağıdaki kurallara riayet edilmelidir:
Tek Yazar
Mesut Özcan, Sorunlu Miras Irak, Küre Yayınları, İstanbul, 2003, s.
55.
Çok Yazar
Ali Yaşar Sarıbay – Süleyman Seyfi Öğün, Politikbilim, Sentez Yayınları, Bursa, 2013, s. 32.
Burhanettin Duran vd., Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, SETA Yayınları, Ankara, 2017, s. 129.
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	Derleme
Murat Yeşiltaş, “ABD’nin Uluslararası Terörizme Yaklaşımı”, Kemal
İnat (der.), ABD’nin “Haydut Devletleri”, Değişim Yayınları, Sakarya, 2004, s. 20.
	Makale
Kemal İnat, “Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK
PARTİ Dönemi”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 1,
Sayı 1, 2014, s. 12.
Sadık Ünay – Şerif Dilek, “July 15: Political Economy of a Foiled
Coup”, Insight Turkey, Vol. 18, No. 3, Summer 2016, p. 215.
David Dranove et al., “Is More Information Better? The Effects of
“Report Cards” on Health Care Providers”, Journal of Political Economy, Vol. 11, No. 3, 2003, p. 25.
Tez
Samuel Bostaph, “Epistemological Foundations of Methodological
Conflict in Economics: The Case of the Nineteenth Century Methodenstreit”, doktora tezi, Southern Illinois University, 1976, s. 20-23.
	Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb.
Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu, Ankara, TÜBİTAK, Mayıs 1998, s. 35.
	Arşiv belgeleri
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Hususi Kalem, 33218,
10 Aralık 1943.
	Gazete
Burhanettin Duran, “Biden’ın ziyareti ve Cerablus-Azez’in kaderi”,
Sabah, 23 Ocak 2016.
İnternet
İnternet kaynaklarının kullanımında dipnotta mutlaka yazı başlığı yazılmalıdır ve varsa yazar da yazılmalıdır. Ancak gazetelerin internet
sayfalarının kullanımında, yazar isimleri sadece köşe yazıları ya da yorum sayfaları söz konusuysa yazılacaktır. Yazı başlığı, arama motorla-
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rında tırnak içinde yazıldığında bulunacak şekilde hiç değiştirilmeden
yazılmalıdır.
	Gazetelerin internet sayfalarındaki haberlerden yararlanılması
durumunda, önceki yıllıklarda olduğu gibi, web adreslerini yazmıyoruz. Görüntü kirliliğini önlemek için başvurulan bu yöntemle ilgili
kitabın giriş bölümüne not yazılacaktır. Bütün yazarların bu kurala uymasını önemle hatırlatırız. Gazete haberlerine örnek:
Burhanettin Duran, “Biden’ın ziyareti ve Cerablus-Azez’in kaderi”,
Sabah, 23 Ocak 2016.
	Eğer muhabiri belli ise:
Jason Burke, “Zimbabwe: Mugabe and military talks continue amid
political limbo”, The Guardian, 16 November 2017.
	Eğer muhabiri belli değil ise:
“London conference to discuss ‘crisis in Saudi Arabia’”, Al Jazeera, 16
November 2017.
	Gazete dışındaki web adresleri aşağıdaki gibi yazılmalıdır:
Kemal İnat, “Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 30. Yılında Türkiye-İran
Ekonomik İlişkileri”, 3 Temmuz 2015, http://setav.org/tr/ekonomikisbirligi-orgutunun-30-yilinda-turkiye-iran-ekonomik-iliskileri/analiz/22943, E.T. 25 Ağustos 2015.
Bu web adresleri bir satırı geçiyorsa aşağıdaki örnekteki gibi ana
sayfadan sonraki kısmı “….” ile kısaltılmalıdır.
Örnek: http://www.setav.org...
	Daha önce geçen bir kitap ya da makale için kısaltmalar
Pamuk, “Money in the Ottoman Empire, 1326-1914”, s. 10-11.
Çakır, Tanzimat Dönemi, s. 103.
	Diğer kısaltmalar
aynı yazar: a.mlf.
bkz./ çev.
cilt: c./ sayı: sy./ sayfa: s.
tarihsiz: ts.
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2. Arapça isimler okunuşları dikkate alınarak Türkçe imlâ ile yazılmalıdır.
(Örnek: Mahmoud değil Mahmud) Eğer bir ismin Türkçe imlası bilinemiyorsa İngilizce yazılışları kullanılabilir. Ancak öncelik Türkçe’ye
verilmelidir. (Not: Aynı isim içinde hem Türkçe hem de İngilizce imlâ
kullanılmamalıdır).
3. Dipnotlarda ya da alıntılarda yer alan Arapça isimler ise, alındıkları
kaynakta nasıl yazıldıysa, o şekilde muhafaza edilmelidir.
4.

“el” takısı —paragraf başında olsa da— küçük harfle yazılmalıdır.
“bin” ve “binti”nin de ilk harfi küçük yazılmalıdır. “el” takısından sonra “-“ (tire) işareti bitişik yazılarak kullanılmalıdır. Örnek: el-Sabah

5. Kenarlıklar ise her dört taraf için 2.5 cm olacaktır. Paragraflar ise 1 cm
olacak şekilde düzenlenmelidir.
6. Dipnotlardaki dergi, gazete isimleri için ortak bir tercih kullanılmalıdır. Mesela Voice of America, Voice of America News, VOA News,
voanews.com örneğinde olduğu gibi 4 farklı biçim kullanılmamalı; biri
tercih edilmelidir. Ayrıca başına the alan dergi ya da gazete isimlerinde
“the” takısını kullanılmamalıdır.
7. İngilizce yayın yapan Ortadoğu kaynaklı gazeteler dipnotlarda İngilizce yazılışı, metin içinde okunuşu/Türkçe imlâ dikkate alınarak yazılmalıdır. [Msl. Asharq Alawsat (dipnotta), eş-Şarku’l-Evsat (metin
içinde)]
8. Atıflarda yazarların isimleri mutlaka belirtilmelidir; gazetelerden yapılan atıflarda, sadece köşe yazılarında yazarın ismini yazılmalıdır, onun
dışında haberin başlığı yeterlidir. Bazı haberlerde isimleri verilen haberleri hazırlayanların isimlerini yazılmalıdır.
9. Dipnotlardaki kitap, makale, haber başlıklarının yazımında kaynağa
riayet edilmelidir. Yazının bulunmasını zorlaştıracak şekilde başlık kısaltılmamalıdır. Tarihlere de dikkat edilmelidir.
10. Baskı sayısı, kitap isminden sonra yazılmalıdır: İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat,
1990.
11. Ana başlıklar ile alt başlıklar birbirinden ayrılırken farklı tercihlerin
yapılması mizanpajda sorun olmaktadır. Bu sebeple başlıklar numara-
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landırılmalıdır.
12. Terimlerin yazımında ortak bir imlâ kullanılmalıdır.
13. Yıllar ek aldığı zaman apostrof kullanılmalıdır (msl. 1 Ekim 2007’de).
11 Eylül’de olduğu gibi işaret ettiği günün özel ismi haline gelmedikçe
ay adları için apostrof kullanılmaz (msl. 1 Ekimde).
14. Büyük harfle yazılıp apostrof kullanılacak yerler şunlardır: Savaş, din,
mezhep, ülke, kurum ve kıta adları; şahıslar ve kısaltmalardır. Büyük
harfle yazılan diğer durumlarda (msl. ünvan, kriz, devrim, ihtilal, coğrafi isimler) apostrof kullanılmamalıdır. [Bunlar birer tercih olarak kabul edilebilir; yani yazar kendi tercihini de uygulayabilir. Ancak bu
tercihe yazı boyunca riayet edilmelidir.]
15. Kitap adları ve makaleler için dipnot ya da kaynakçada geçerli olan
kural, metin içinde de geçerlidir: Kitaplar italik, makaleler çift tırnak
içinde olmalıdır.
16. Alıntılarda, kaynağa riayet edilmelidir. Eğer, alıntı yapılan ifadede bir
değişiklik yapıldıysa, bu duruma mutlaka işaret edilmelidir.
17. Alıntılar 3-4 cümleyi geçiyorsa ya da vurgulanmak isteniyorsa ayrı bir
paragraf yapılmalıdır. Çok gerekmedikçe uzun alıntılar koyulmamalıdır.
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