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YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI 
Yayın İlkeleri 
Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen 

yazıların daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak 
üzere başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması şartı aranır. 

Aynı durum ulusal veya uluslararası sempozyumlarda sunulan 
bildiriler ve lisansüstü tezler için de geçerlidir. Bu gibi yazılar, dipnotta 
belirtilmesi koşuluyla dergimizde yayımlanabilir. Bu konuda bütün 
sorumluluk yazara aittir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı 
belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan çalışmalar ile ilgili telif 
haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir. 

Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan 
yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve etik sorumluluk, makalenin 
yazarına aittir. 

Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan 
yazılar için telif ücreti ödenmez. Yazıların tüm hakkı yazara ve Kamu 
Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisine aittir. Dergiye yazı gönderen 
yazarlar bu şartları kabul etmiş sayılır. 

Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe, Almanca, 
Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde makale kabul etmektedir. 

Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, gönderilen 
yazılarda düzeltme yapma, yazıları hakem süreci başlatmadan editör ön 
incelesine göre reddetme ya da hakemlerden olumlu rapor alsa bile 
yayımlamama hakkına sahiptir. 

Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisine makale 
gönderen yazarların Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesini imzalamaları da 
gerekmektedir. 

Yazım Kuralları 
Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen 

makalelerin Aşağıdaki yazım kurallara uyması gerekmektedir. Aksi takdirde 
makaleler hakeme gönderilmeden reddedilir. İmla kurallarında Türk Dil 
Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır. Makale, 
“Microsoft Word” programında hazırlanmalıdır. Yazı karakteri Times New 
Roman, 12 punto ile ve 1,5 satır aralığıyla iki yana yasla olmalıdır. 
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1.    Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve büyük harflerle yazılmalı 
ve ikinci dildeki karşılığı küçük harflerle başlığın altında yer almalıdır. 

2.    Yazar Adı: Başlığın altına yazılmalı, görev unvanı, kurum adresi, 
e-posta ve ORCID üyelik bilgileri bir yıldızla soyadına eklenerek, ilk 
sayfanın altında verilmelidir. 

3.    Özet: En az 350-400 kelime olmalıdır. Özette kaynak, resim, 
tablo vs. bulunmamalıdır. Özetin hemen altında beş anahtar kelime 
verilmelidir. Özet ve Anahtar Kelimeler Türkçe ve ikinci dilde 
hazırlanmalıdır. 

4.    Makale Metni: Yazılar bilgisayarda 1,5 satır aralıkla ve 12 punto 
yazılmalı, kaynakça, Özet ve Abstract ile dipnotlar dâhil 6000 kelimeyi 
geçmemeli ve özgün olmalıdır. Makalelerde alıntı oranı % 30’u 
geçmemelidir.  Yazılar, MS Word programında ve Times New Roman yazı 
karakteri ile yazılmalıdır. Makale, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının 
hipotezi ortaya atılmalı, gelişme bölümü (ara ve alt başlıklarla 
desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, Sonuç 
bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır. 

5.    Kaynak Gösterme: Kaynak göstermede dipnot 
kullanılmamalıdır. Metin içinde (Kalkan, 2020:23) yazarın aynı yıl 
yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Kalkan, 2020a, Kalkan, 
2020b…) birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Tombuloğlu 2019, 
Uzman 2018, Çeliksoy 2020), çok yazarlı yayınlarda ilk yazar adı (Kalkan 
vd. 2019) verilmelidir. 

6.    Kaynakça: Makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre 
alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, 
yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise 
(2020a, 2020b) şeklinde gösterilmelidir. 

Kitap: Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi 
yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları “uzun yapıt” sayılır ve künyede eğik yazı ile 
gösterilir. Basılmış tezler de bu kategoriye girer. 

Bir yazar: Tek yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir. 
Kullanılan kaynakta yapıtın yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, künyede bu 
bilginin bulunması gereken yerde Yyy (yayım yeri yok), yayımlandığı yer 
belirtilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer 
almıyorsa ty(tarih yok) kısaltmaları kullanılır. 
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Yalçın, E. Semih. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları. 
Ankara: Berikan Yayınları, 2000. 

Topsakal, İlyas. İdil Bulgarları ve İslamiyet. İstanbul: Ötüken 
Neşriyat, 2019. 

Golden, Peter B. (2017). Türk Halkları Tarihine Giriş Orta Çağ ve 
Erken Yeniçağ’da Avrasya ve Ortadoğu’da Etnik Yapı ve Devlet Oluşumu. 
Çev. Osman Karatay. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 

İki (ya da üç) yazar: İki (ya da üç) yazara ait yapıtların künyesi şu 
şekilde gösterilir: 

Yalçın, E. Semih ve Koca, Salim. Mustafa Kemal Paşa’nın 
Anadolu’ya Geçişi. Ankara: Berikan Yayınevi, 2012. 

Üçten fazla yazar: Üçten fazla yazara ait bir kitabın künyesinde ya 
bütün yazar adları kitaptaki sırasıyla verilir ya da ilk yazar adından sonra ve 
diğer ifadesi kullanılır. 

Oğuz, M. Öcal ve diğer. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1. 
Ankara: Geleneksel Yayınları, 2006. 

Makale vd.: Tek tek şiir, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, 
konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel görüşme “kısa yapıt” sayılır ve 
başlıkları çift tırnak içinde yazılır. Ansiklopedi maddelerine yapılan 
göndermelerde madde adı ansiklopedide yer aldığı gibi yazılır (ör. “Özlü, 
Tezer”). Söyleşilerin ve yayımlanmamış tezlerin künye bilgileri aşağıdaki 
örneklerdeki gibi verilir. 

Kalkan, H. K. “Türk ve Alman Edebiyatında Edebi Metinlerin 
Sınıflandırılmasında Kullanılan Üst Başlıkların Karşılaştırılması”. 21. 
Yüzyılda Eğitim ve Toplum 5 (Aralık 2016): 199-212. 

Tombuloğlu, Tuba. “Kafkasya’nın Etnik ve Kültürel Yapısının 
Oluşumunda Türklerin Rolü”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: 
Ankara Üniversitesi, 2003. 

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt: “Seçilmiş Bibliyografya”da 
aynı yazarın birden fazla yapıtına yer verildiğinde yapıt adları tarih sırasına 
göre değil alfabetik sıraya göre listelenir. Böyle durumlarda yazar adı ve 
soyadı tekrar edilmez; bunun yerine (——. şeklinde) yan yana iki uzun çizgi 
ve bir nokta koyulur; ardından yapıt adı ve diğer bilgiler verilir. Aşağıdaki 
örnek izlenmelidir. 
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Topsakal, İlyas. Çar İskitler. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı, 2009. 

——. Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552-
1917). İstanbul: Türk Dünyası Vakfı, 2009 

Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin 
kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım 
tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: 
yazar adı; metnin başlığı; varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. 
Aşağıdaki örnek izlenmelidir. 

Yılmaz, Oğuz. “Propaganda makinesi Twitter” (04 Ağustos 2021) 10 
Ağustos 2021. https://www.turkgun.com 

Ses ve Görüntü Kayıtları: Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan 
göndermelerin künye bilgileri yazılırken, katkısı öne çıkarılacak kişinin 
(yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve adından 
sonra yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı (plak, 
videokaset, VCD, DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir. 

Çakmaklı, Yücel, yön. Kuruluş “Osmancık”. Sen. Tufan Güner, Tarık 
Buğra. Oyun. Cihan Ünal, Erol Taş, ve diğer. DVD. TRT, 1988. 

7. Dipnot: Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu 
ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak 
suretiyle yapılabilir. Dipnotlar, makaleden sonra ve kaynakçadan önce 
topluca yer almalıdır ve 10 punto yazılmalıdır. 

8. Yazıların Gönderilmesi: Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak 
hazırlanan yazılar, turkavsosyalbilimlerdergisi@gmail.com adresi 
üzerinden dergimize gönderilir. Eğer hakemler tarafından düzeltme istenmiş 
ise, yazar düzeltmelerin yapıldığı yeni biçimi aynı sisteme en geç bir ay içinde 
yüklemelidir. 

9. Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik 
olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu 
düzeltmelerde TDK Yazım Kılavuz ve Sözlükleri esas alınır. 
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