
Ek-1 

MAKALE YAZIM KURALLARI 

Yazım Dili 

Makalenin yazım dili Türkçedir. 

Makalede Türkçe ve İngilizce özetler ve anahtar kelimeler yer almalıdır. 

Yazım Kuralları 

Makalenin Yapısı 

Makalenin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir: 

1- Başlık, koyu karakterde büyük harflerle ortalı olarak yazılmalıdır. 

2- ÖZ (anahtar kelimeler eklenerek) 

3- İngilizce başlık ve İngilizce abstract (anahtar kelimeler eklenerek) 

4-Makale; çalışmanın amacını, kapsamını belirten bir ÖZ ve GİRİŞ ile ana metin bölümleri, 

SONUÇ ve KAYNAKÇA’yı içerecek şekilde düzenlenmelidir. 

ÖZ 

En az 250 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalıdır. Öz, 

makalenin ana fikrini ve katkısını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Özün altında bir satır boşluk 

bırakılarak en az 4, en çok 8 anahtar kelime alfabetik sıra ile verilmelidir. 

Ana Metin 

Makale, A4 boyutunda, üst/alt/sağ/sol 2,5 cm sayfa kenarlığı boşluğu bırakılarak, cilt payı 0 

cm olacak şekilde, paragrafın ilk satırı girintilenmeden, satır aralarında önce ve sonra 12nk 

1,5 satır aralığı ile ve 11 punto (Öz ve Abstract 10 punto ile) Times New Roman yazı 

karakteri ile MS Word programında yazılmalıdır. Yazılar en fazla 10.000 kelimeden 

oluşmalıdır. 

  

Bölüm Başlıkları 

Makalenin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere 

yazıda ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (Makale Türkçe ve İngilizce başlıkları, 

ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ, SONUÇ, KAYNAKÇA, EKLER) büyük harflerle; ara ve alt 

başlıklar ise ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle ve koyu (bold) yazılmalıdır. 

Ara başlıklar Romen rakamlarıyla I-II-III… şeklinde ara başlıkların alt başlıkları ise I.1-I.2-

I.3… şeklinde düzenlenmelidir. 



Örnek 1: 

II.Büyük Buhran ve Buhran Vergisi 

 II.1. Buhran Vergisinin Yasal Çerçevesi 

Şekil, Çizelge ve Resimler 

Şekiller, çizelgeler ve resimler birden başlayarak numaralandırılmalı ve açıklayıcı dipnotlara 

hemen altlarında yer verilmelidir. Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı aşmamalıdır. 

Alıntılar 

Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Tırnak içerisinde verilen ifadeler ayrıca italik olarak 

yazılmamalıdır. Üç satırı geçen alıntılar metnin sağından ve solundan 1 cm içeride ve 

10 punto büyüklüğü ile yazılmalıdır. 

Kaynak Gösterme 

Kaynaklar dipnot şeklinde yazılmalı, Times New Roman yazı biçimiyle 10 punto ve tek aralık 

olmalıdır. 

a- Kitap: Baş harfleri büyük olmak üzere önce yazarın adı, soyadı, kitabın adı (koyu 

karakterde), (varsa) Cilt, yayınevi, yayın yeri ve tarihi ve sayfa numarası verilmelidir. 

  

Örnek 2: 

Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1999, 

s.18. 

b- Makale: Baş harfleri büyük olmak üzere; yazarın adı, soyadı, makalenin adı (tırnak 

içinde), içinde yer aldığı yayının adı (koyu karakterde), Cilt, Sayı, yayın tarihi (varsa), yayın 

yeri ve yılı, sayfa numarası verilmelidir. 

Örnek 3: 

Abdurrahman Bozkurt, “Gelibolu Yarımadası’nda İtilaf Bloğuna Ait Harp Mezarlıklarının 

İnşası ve Statüsü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C XXVIII, S 84, Ankara 2013, 

s.57. 

Çok yazarlı kitap ya da makalelere atıf yapılırken ilk yazar adı mutlaka belirtilmeli, diğer 

yazarların adları araya virgül gelecek şekilde belirtilebileceği gibi ilk yazardan sonra “vd.” 

şeklinde belirtilmek koşuluyla yazılmayabilir. Ancak Kaynakçada bütün yazarların isimleri 

mutlaka yer almalıdır. 

Örnek 4: 



(İkiden fazla yazarlı) Durmuş Yalçın, vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt I, 7. Baskı, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2010, s.511. 

Mülakat ve röportaj tarzı görüşmeler, metin içinde ad-soyad ve tarih belirtilerek değinilmeli, 

ayrıca Kaynakçada da gösterilmelidir. 

Tekrarlanan atıflarda; soyadı, eser kitap ise a.g.e., makale ise a.g.m., yazılmalı ve sayfa 

numarası eklenmelidir. 

Saray, a.g.e., s.82. 

Bozkurt, a.g.m., s.5. 

  

Kaynakça 

Yazar soyadlarına göre ve alfabetik olarak sırayla yazılmalıdır. 

a- Kitap: Yazar(lar)ın soyadı, adı, kitabın adı (Koyu Karakterde), yayınevi, yayın yeri ve 

tarihi. 

Örnek 5: 

Bayındır Uluskan, Seda, Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları, Atatürk Araştırma 

Merkezi Yayınları, Ankara 2006. 

b- Süreli Yayın: Yazar(lar)ın soyadı, adı, makalenin başlığı (tırnak içinde), süreli yayının tam 

adı (koyu karakterde), Cilt, Sayı, yayın yeri ve tarihi, sayfa aralığı. 

Örnek 6: 

Tokluoğlu, Ceylan, “Ziya Gökalp: Turancılıktan Türkçülüğe”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, C XXVIII, S 84, Ankara 2013, s.103-142. 

c- Bildiri: Yazar(lar)ın soyadı, adı, bildirinin başlığı (tırnak içinde), sempozyumun veya 

kongrenin adı, düzenlendiği yerin adı, düzenlenme tarihi, 

Bildiriler, varsa editör(ler)in adı, Cilt, basımevi/yayınevi, yayın yeri ve tarihi, sayfa aralığı. 

Örnek 7: 

Şimşir, Bilal N., “Atatürk ve Avusturalya”, Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, 

Ankara, 12-16 Kasım 2007, Bildiriler, Cilt I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 

2010, s.35-73. 

 


