SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
YAZIM KURALLARI

1. Dergi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bilimsel içerikli-hakemli yayınıdır ve
yılda 3 defa (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Dergide Sosyal Bilimler alanında yapılmış
araştırmalara yer verilir.

2.

Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması
zorunludur.

3.

Dergide makale yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve
Urducadır. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır.
Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

4.

2020 yılı ve sonrasında yapılacak ve dergimize gönderilecek çalışmalarda “anket, mülakat,
odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri
toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar” için,
çalışmaya başlamadan önce çalışmanın yapılmasına izin verildiğine dair Etik Kurul Kararı
alınmalı ve bundan sonra çalışma tamamlanmalıdır. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine
uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

5. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem
bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında,
bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi
gereklidir.

6. Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kağıda; üst ve alt kenarlardan 3,5 cm., sağ ve sol
kenarlardan 2,5 cm. boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı olarak “Garamond” karakterinde 11
punto olarak yazılmalı; tüm metin (kaynaklar ve genişletilmiş özet dahil) 10.000 kelimeden
fazla olmamalıdır.

7. Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı
büyük harfle ve koyu olarak çalışmanın ortasına gelecek şekilde “Garamond” yazı karakteriyle
16 punto olmalıdır. Başlığın hemen altına çalışmanın ait olduğu bilim dalı (örneğin işletme,
iktisat, uluslararası ilişkiler vb.) ve çalışmanın türü (araştırma / bildiri / tanıtım / derleme / olgu
sunumu) belirtilmelidir.

8. Çalışmanın başlığının hemen altında bir satır boşluk bırakarak yazar veya yazarların adları
yazılmalı; unvanı, çalıştığı kurum (üniversite), https://orcid.org/register adresinden alınan
yazar numaraları ve mail adresleri ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında
verilmelidir. Yapılan çalışma herhangi bir kurum tarafından destek görmüşse, makalenin ana
başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak destek veren kurumun adı aynı sayfada dipnot
olarak verilmelidir.

9. Çalışmanın özeti yazar ve yazar adlarından sonra bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
Çalışmanın Türkçe özeti en az 150, en çok 200 kelime olmalıdır. Özet “Garamond” karakterinde
ve 9 punto olarak yazılmalıdır.

10. Çalışmada en az 3 ve en çok 7 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeleri bulunmalıdır.
11. Çalışmanın İngilizce başlığı, özeti, anahtar kelimeleri ve çalışmanın türü yukarıda belirtilen
kıstaslar göz önünde bulundurularak Türkçe anahtar kelimelerden hemen sonra 1 satır boşluk
bulundurularak yazılmalıdır. Çalışmanın İngilizce özeti çalışmanın bir özeti olarak düşünülmeli
ve en az 150, en çok 200 kelime olmalıdır.

12.

Makalelerde 600-800 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet bulunmalıdır. Çalışmanın
İngilizce başlığı İngilizce özün üzerinde sunulmalıdır. Genişletilmiş özet, araştırma ile ilgili,
amaç, problem, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini kapsamalıdır. Genişletilmiş özetin altında,
çalışmanın içeriğini temsil eden 3-7 İngilizce anahtar kelime bulunmalıdır. Makalede İngilizce
genişletilmiş özet, kaynakça kısmından önce yer almalıdır. İngilizce genişletilmiş özet sadece
Türkçe makalelerde zorunludur. İngilizce makaleler için genişletilmiş özet istenmez.

12.

Çalışmanın ana metni, Giriş bölümü başta olmak üzere İngilizce anahtar kelimelerden
hemen sonra 1 satır boşluk bırakılarak yazılmaya başlanmalıdır. Çalışmada kullanılan
başlıklarda numaralandırma yapılmalıdır. Bütün başlıklar ilk harfi büyük olacak şekilde
yazılmalıdır. Çalışmada kullanılan başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

13. Çalışma boyunca yazılacak metin sırasında kullanılacak paragraf ölçüleri ise metin iki yana
yaslı olmalı, ilk satır 0,5 cm. ve en az 12nk satır aralığı kullanılmalıdır.

14.

Çalışmada kullanılacak şekiller ise 1’den itibaren numaralandırılarak isimlendirilmeli ve
şeklin altında yer almalıdır. Şeklin ismini hemen altında ise şeklin kaynakçası tam olarak
belirtilmelidir. Şekillerin kaynakçasında kullanılacak yazı karakteri 9 puntodur.

15. Çalışmada kullanılacak tablolar ise 1’den itibaren numaralandırılarak isimlendirilmeli

ve
tablonun üstünde yer almalıdır. Tablonun hemen altında ise tablonun kaynakçası tam olarak
belirtilmelidir. Tablolarda ve tablonun kaynakçasında kullanılacak yazı karakteri 9 puntodur.

16.

Dergimizde tez özetleri içerisinde, yayın politikası gereğince sadece doktora tez özetleri
yayınlanabilmektedir.

17.

Dergiye gönderilen çalışmalar, başvuru aşamasında beyan edilen intihal raporu
çerçevesinde değerlendirilir. Araştırma ve yayın etiğine uygun bulunmayan veya intihal riski
tespit edilen makaleler değerlendirilmeye tabi tutulmamaktadır. Bu çerçevede TURNITIN ya da
İThenticate tarama programlarınca tespit edilen benzerlik oranının %20’nin üzerinde olması
halinde, ilgili çalışma hakem onayı alsa bile yayımlanamaz. Eğer durum fark edilmeden çalışma
yayımlanmış ise durumun fark edilmesiyle birlikte, ilgili çalışmaya erişim engellenerek çalışma
yayım listesinden ve tam sayıdan çıkarılır. Yine rapor doğrultusunda makalelerin tek bir
kaynağa benzeşim oranı % 4 ve üzeri olamaz. Başvuru esnasında yazar(lar), çalışma ile birlikte,
TURNITIN ya da İThenticate raporunu sisteme yüklemelidir.

18. Dergimize makale gönderimi yalnızca DergiPark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Dergiye
makale gönderebilmek için DergiPark kullanıcı hesabına ve ORCID ID numarasına sahip
olunması gerekmektedir.

19. Dergiye gönderilecek
 Türkçe makaleler için;

Ana Başlık; Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar belirtilmeli ve e-posta
adresi verilmeli); Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Materyal
ve Metot; Bulgular ve Tartışma (veya Bulgular); Sonuç (veya Tartışma ve Sonuç); İngilizce
Genişletilmiş Özet ve Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.
 İngilizce makaleler için;
İngilizce ana başlık, Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar-corresponding
authorbelirtilmeli ve e-mail adresi verilmeli); Abstract; Keywords; Türkçe Başlık; Özet; Anahtar
Kelimeler; Introduction; Material and Methods; Results (or Results and Discussion); Discussion
and Conclusion (or Conclusion); References şeklinde düzenlenmelidir.

20. Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde Yazar soyadı, yıl ve sayfa numarası sistemine göre
belirtilmeli ve yazar isimleri baş harfi büyük diğer harfler küçük olarak yazılmalıdır. İki yazarlı
kaynak bildiriminde ve (makale İngilizce hazırlanmışsa and); üç veya daha fazla kaynak
bildiriminde vd., (makale İngilizce hazırlanmışsa et al.,) kısaltması kullanılmalıdır. Metin
içerisinde kullanılan kaynaklar, metin sonunda (kaynaklar kısmında) numara kullanılmadan
alfabetik sıraya göre verilmelidir.
Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakça yazımında APA 6 sürümü esas alınmalıdır.
Atıf ve kaynakçada Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA
6 Kuralları (Şencan ve Doğan, 2017) adlı kitaptan ve Purdue Üniversitesinin APA Rehberi’nden
yararlanılmalıdır.
 Tek yazar olması durumunda; (Hotamış, 2007, s. 35-37)
 İki yazar olması durumunda; (Hotamış & Bayhan, 2009, s. 65)
 İkiden fazla yazar olması durumunda; (Hotamış vd., 2006, s. 156)
 Birden fazla yazar ard arda verilmesi durumunda; (Hotamış, 2005; Hotamış & Bayhan,
2006; Karasan vd., 2007)

21. Aynı yazara ait aynı yıl yayınlanmış eserlerin metin içerisinde gösterimi (Hotamış, 2008a;
2008b) şeklinde olmalıdır.

22.

Yazar ismi belli olmadığı durumlarda, Türkçe kaynak için hem metin içerisinde hem de
kaynaklar bölümünde Anonim, yıl ifadesi kullanılmalıdır. Yazarı belli olmayan yabancı kaynak
ise, metin içerisinde Anon. yıl, kaynaklar bölümünde ise Anonymous yıl olarak verilmelidir.

23. İnternet kaynakları ise, metin içerisinde (Hotamış, 2003) yıl şeklinde verilmelidir.
Kaynaklar bölümünde ise, URL, yıl şeklinde gösterilip sayfa adresi açıkça yazılmalıdır.
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24.

Makale dergi editörlüğüne sunulmadan önce yazım kurallarına uygunluğu kontrol
edilmelidir.

25. Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazara aittir.
26. Metinle ilgili her türlü düzeltme yazar(lar) tarafından yapılır.

27. Dergiye gönderilecek makalelere ait ilk başvuru http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed
adresinden yapılmalıdır.

28. Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi
Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından
değişiklikler isteme hakkına sahiptir.

29. Dergi Yayın Kurulu, biçim ve dizayn açısından uygun bulduğu yazıları bilgisayar programı
tarafından random atanan üç hakeme gönderir, makaleler üç hakemden ikisinin kabul onayı ile
hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

30.

Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi’ne aittir. Yazar(lar) başvuru esnasında makale ile birlikte Telif Hakkı Anlaşması
Formunu da sisteme yüklemelidir.

31.

Yayın hakları saklıdır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin yazılı izni
alınmaksızın dergide yayınlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı elektronik, mekanik
kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya
teksir edilemez, özetlenemez ve yayınlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı
yapılmasını izin verilir.

