ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
Yayın hayatına Kasım 1984 yılında başlayan Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, güz ve bahar olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
Derginin Yayın Amacı
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki
konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin
bilgi ve belgelerle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayarak ulusal ve
uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşmaktır.
Derginin Konusu
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi,
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin konuları ele alan yakın dönem tarih
dergisidir. Derginin konusu, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içine doğduğu
siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı; beşerî ve
sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen araştırmaları,
değerlendirmeleri ve çalışmaları içermektedir.
Derginin İçeriğinde Yer Alacak Çalışmalar
- Alanında boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün makaleler;
- İncelenen konuları zengin bir kaynakçaya dayanarak değerlendiren,
eleştiren ve bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan araştırma,
inceleme ve derleme yazıları;
- XIX. yüzyıldan günümüze değin Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili konularda hazırlanan proje kapsamında geliştirilmiş
araştırmalar;
- Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili eser, şahsiyet ve ilmî
faaliyetleri tanıtan yazılar olmalıdır.
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Gönderilecek yazıların, daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış
veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bir bilimsel
kongrede sunulmuş bildiriler, yeni bilgi, belge ve yorum ilave edilmek kaydıyla ve
yeni haliyle çalışmanın özgün olduğunun belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.
Makalelerin Değerlendirilmesi
Gelen yazılar, yayın ilkelerine uygunluğu bakımından Yayın Kurulunca
incelendikten sonra, alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem
raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir
hakeme gönderilebilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl
süreyle saklanır.
Yazar(lar), hakemlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini
dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçelerini bildirme hakkına
sahiptirler. Yayıma kabul edilen ve edilmeyen makale/yazıların yazar(lar)ına
bilgi verilir ancak makale/yazı metinleri iade edilmez.
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Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına devredilmiş sayılır. Telif hakkı, yazılı,
görsel ve sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.
Yayımlanan makale/yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
Yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Yayımlanması kararlaştırılan makale/yazıların yazar(lar)ına ve hakemlerine,
telif ve inceleme ücreti yayın tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenir. Ücret
miktarı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif
Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre tespit edilir.
Yayınlanacak makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur.
Yazım Dili
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde, diğer dillerde
yazılmış makalelere de -Yayın Kurulu kararıyla- yer verilebilir.
Yayımlanacak makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri de, yazarları
tarafından tespit edilen anahtar kelimeler ile birlikte verilir.
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Yazım Kuralları
Makalenin Yapısı
Makalenin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen
gösterilmelidir:
1- Başlık, koyu karakterde büyük harflerle yazılmalıdır.
2- Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i (Latin/Türk harfleriyle); yazar ad(lar)
ı, soyad(lar)ı büyük olmak üzere normal karakterde ortalanarak yazılmalı,
yazarların görev yaptığı kurum ve e-posta adresleri dipnotta verilmelidir.
3- Özet (anahtar kelimeler eklenerek)
4- İngilizce başlık ve İngilizce özet (anahtar kelimeler eklenerek)
5- Makale, amaç, kapsam ve çalışma yöntemlerini belirten bir Giriş, ana
metin bölümleri, Sonuç ve Bibliyografyayı içerecek şekilde düzenlenmelidir.
Özet
75 kelimeden az, 200 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce
olarak ayrı ayrı yazılmalıdır. Özet, makalenin ana fikrini ve katkısını yansıtacak
nitelikte olmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 4, en çok 8
anahtar kelime verilmelidir.
Ana Metin
Makale, A4 boyutunda kâğıtların üzerine bilgisayarda 1.5 satır aralıkla
ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile MS Word programında
yazılmalıdır. Yazılar ortalama 3000-7000 kelimeden oluşmalıdır.
Bölüm Başlıkları
Makalenin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı
sağlamak üzere, yazıda ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.
Ana başlıklar büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük
olmak üzere küçük harflerle ve koyu (bold) yazılmalıdır.
Sayı: 100

649

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

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. Beş satırı geçen alıntılar metnin
sağından ve solundan 1,5 cm içeride ve 11 punto ile yazılmalıdır.
Kaynak Gösterme
Kaynaklar dipnot şeklinde yazılmalı, 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 1:
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Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını,
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 2:
Abdurrahman Bozkurt, “Gelibolu Yarımadası’nda İtilaf Bloğuna Ait Harp
Mezarlıklarının İnşası ve Statüsü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S 84,
Ankara 2013, s.57.
Çok yazarlı kitap ya da makalelere atıf yapılırken, ilk yazar adı belirtilmeli,
diğerleri için vd. harfleri kullanılmalıdır. Ancak bibliyografyada bütün yazarların
isimleri yer almalıdır.
Örnek 3:
İkiden fazla yazarlı: Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C I,
7. Baskı, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2010, s.511.
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Mülakat ve röportaj tarzı görüşmeler, metin içinde ad-soyad ve tarih
belirtilerek değinilmeli, ayrıca bibliyografyada 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 4:
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 5:
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 6:
Şimşir, Bilal N., “Atatürk ve Avusturalya”, Altıncı Uluslararası Atatürk
Kongresi, Ankara, 12-16 Kasım 2007, Bildiriler, C I, Atatürk Araştırma
Merkezi Yayınları, Ankara, 2010, s.35-73.

Sayı: 100
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Yazıların Gönderilmesi
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nde yayımlanmak üzere yayın ilkelerine
uygun olarak hazırlanmış yazıların başvuruları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumunun web sayfası üzerinde yer alan https://yaysis.ayk.gov.tr
uzantılı Yayım Takip Sistemi (YAYSİS) üzerinden yapılacaktır. Yazarlar Yayın
Kurulu’nca, esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapılabileceğini kabul
etmiş sayılırlar.

YAZIŞMA ADRESİ
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Cad. No:19 Balgat – Çankaya / ANKARA
Tel: (0 312) 285 65 11 – 285 55 12 – 284 34 18
Belgegeçer: (0 312) 285 65 73
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