DERGİ YAZIM KURALLARI
1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne
gönderilen makaleler dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir.
2. Makaleler A4 sayfası boyutunda olmalı, üstten 3 cm; alttan, sağ ve sol kenarlardan
2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
3. Dergiye gönderilen makalelerin metin kısmı, “Office Word” programında “Times
New Roman” yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve 12 punto olacak şekilde
yazılmalıdır. Paragraf girintisi bir tab (1,25cm) olacak şekilde ayarlanmalı ve
paragraftan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır.
4. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı ortalanarak, koyu büyük harflerle, Times
New Roman 12 punto yazı karakteriyle yazılmalıdır. Türkçe başlığın altında tek satır
boşluk bırakılarak, 11 punto yazı karakteriyle yazarın unvanı, adı ve soyadı (soyadı
büyük harflerle) sağa hizalı olacak şekilde yer almalıdır. Yazarın bağlı olduğu
kurum, e-posta adresi ve sorumlu yazar bilgisi 9 punto ve tek satır aralığında dipnot
olarak verilmelidir. Yazarın ad ve soyadı bilgisinin altında tek satır boşluk
bırakılarak Türkçe “Özet” başlığı sola hizalı olarak yer almalıdır. Özet metni iki
yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığı ile 11 punto yazılmalıdır. Türkçe özet 150
kelimeyi geçmemelidir. Türkçe özetin altında en az üç en fazla beş kelimeden oluşan
Türkçe anahtar kelimeler yer almalıdır. Türkçe anahtar kelimelerden sonra bir satır
boşluk bırakılarak İngilizce başlık yazılmalıdır. İngilizce Özet (Abstract), İngilizce
başlığın altında yer almalıdır. İngilizce özet metnine ilişkin yazım kuralları Türkçe
özet metninde olduğu gibidir. Yazım dilinin İngilizce olması durumunda İngilizce
Özetten (Abstract) sonra Türkçe özet ve anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar
kelimelerin altına, çalışmalara ait Journal of Economic Literature (JEL)
sınıflandırma kodları eklenmelidir. Bu kodlar, anahtar kelimeler gibi 11 punto Times
New Roman ile yazılmalıdır. Yazarlar, çalışmalarına ait ilgili alanların bulundukları
kategorilere https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel sayfasından
erişebilirler.
5. Makalenin giriş kısmı Türkçe ve İngilizce özeti takip eden sayfadan başlamalıdır.
Makalenin metin kısmındaki ana başlık, numaralandırılarak sola hizalı (girintisiz)
olacak şekilde, tamamı büyük koyu harflerle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıklar ise bir
tab boşluk bırakılarak, sola hizalı, baş harfleri büyük, koyu harflerle yazılarak,
numaralandırılmalıdır. Ana, ara ve alt başlıklardan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır.
6. Tablolar, grafikler ve şekiller metin içerisinde ilgili alanda ve sayfa sınırlarını
aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Tablo ve grafik numarası ile adı ilk kelimenin
ilk harfi büyük olmak şartıyla tablo üstünde Times New Roman, 12 punto ve satır
aralığı tek olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır. Şekil adı ve numarası ise şeklin
altında verilmelidir. Tablo, şekil ve grafiklerin tek sayfada gösterilmesi ve diğer
sayfaya taşmamasına özen gösterilmelidir. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 810 punto aralığında olmalıdır.
7. Atıf ve Kaynak gösterimi, APA 6 (American Psychological Association) formatında
belirlenen düzenlemelere bağlı kalınarak hazırlanmalıdır. Bu kapsamda atıflar metin
içerisinde yapılmalıdır. Kaynak eserden olduğu gibi yapılan direkt (tam) alıntılar,
italik, tırnak içinde ve paragraf girintisi bir tab (1,25cm) olacak şekilde ayarlanmalı
ve paragraftan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında
dipnot şeklinde, 9 punto olarak verilmelidir.
8. Metin içinde atıflar aşağıda belirtilen formata uygun şekilde yapılmalıdır;
Tek yazarlı yayınlara atıf: (Yazar Soyadı, Yıl, s. sayfa numarası)

İki yazarlı yayınlara atıf: (Birinci Yazarın Soyadı ve İkinci Yazarın Soyadı, Yıl, s.
sayfa numarası)
Üç ve daha fazla yazarlı yayınlara atıf: (Birinci Yazarın Soyadı vd., Yıl, s. sayfa
numarası)
Birden fazla kaynağa atıf: (Yazar Soyadı, Yıl, s. sayfa numarası; Yazar Soyadı, Yıl,
s. sayfa numarası)
Kaynağın tamamı için atıf: (Yazar Soyadı, Yıl)
Yazar adı belirtilmemiş kaynaklara atıf: (Kurum ismi, Yıl, s. Sayfa numarası).
9. “Kaynakça” başlığı makalenin sonuç kısmını takiben kalın ve büyük harflerle,
numaralandırılmadan yazılmalıdır. Kaynakçada sadece atıfta bulunan eserler yer
almalıdır. Kaynakça, ilk yazarın soy ismi ve isminin ilk harfi dikkate alınarak
alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakçada alt girinti 1,25cm olarak ayarlanmalıdır.
Bir yazarın birden çok eseri varsa bu eserler kronolojik sırayla yazılmalıdır. Yazarın
aynı yılda birden çok eseri varsa bu eserlerin yayın yılının yanına a,b gibi harfler
eklenmelidir.
9.1.Kaynakçada yer alan tek yazarlı kitaplar için,
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın Adı. Basım Yeri:
Yayınevi.
9.2.Kaynakçada yer alan çok yazarlı kitaplar için,
İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., Diğer Yazarların
Soyadları, Diğer Yazarların Adlarının Baş Harfleri ve Son Yazarın Soyadı, Son
Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın Adı. Basım Yeri: Yayınevi.
9.3.Kaynakçada yer alan editörlü kitaplarda bölüm için,
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Bölümün Adı. Editörün
Adının Baş Harfi. Editörün Soyadı (Ed.), Kitabın Adı içinde (s. Bölümün Sayfa
Aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
9.4.Kaynakçada yer alan çeviri kitaplar için,
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın Adı. Çevirmenin
Adının Baş Harfi. Çevirmenin Soyadı (Çev.) Basım Yeri: Yayınevi.
9.5.Kaynakçada yer alan basılı makaleler için,
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı sadece ilk
harfi büyük olacak şekilde. Derginin Adı, Cilt(Sayı), sayfa numarası aralığı.
9.6.Kaynakçada yer alan elektronik makaleler için,
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı sadece ilk
harfi büyük olacak şekilde. Derginin Adı, Cilt(Sayı), sayfa numarası aralığı.
Erişim adresi:
9.7.Kaynakçada yer alan DOI numarası olan makaleler için,
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı sadece ilk
harfi büyük olacak şekilde. Derginin Adı, Cilt(Sayı), sayfa numarası aralığı. doi:
9.8.Kaynakçada yer alan yazarı belli teknik ve araştırma raporları için,
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Çalışmanın başlığı (Rapor No.
xxx). Yer bilgisi: Yayıncı.
9.9.Kaynakçada yer alan bir kurum tarafından hazırlanmış teknik ve araştırma
raporları için,
Kurum Adı. (Yıl). Çalışmanın başlığı (Yayın No. xxx). Erişim adresi:
9.10. Kaynakçada yer alan toplantı veya sempozyum bildirileri için,
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl, Ay). Bildiri başlığı. Xxxxx
Sempozyumunda sunulan bildiri, Yer bilgisi. Erişim adresi:
9.11. Kaynakçada yer alan yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri için,

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans
tezinin başlığı (Yayımlanmamış doktora tezi/yüksek lisans tezi). Kurum adı,
Yer bilgisi.
10. Yukarıda yer almayan kaynak gösterimleri için APA 6 formatında belirlenen
düzenlemelere bağlı kalınmalıdır. APA kaynakça oluşturma formatına
http://www.apastyle.org/ linkinden ulaşılabilinir.

