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YAZI ÇEŞİTLERİ
A. Araştırma Yazıları:
Daha önce herhangi bir dergi vb. ortamda yayınlanmamış toplanan özgün verilerin
değerlendirildiği, dergi yazı düzenine uyarak hazırlanmış araştırmalardır. Ana metin
bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 15 sayfayı geçmemelidir.
Araştırmadaki veri seti daha önce başka bir araştırmada kullanılmış ise bu yazı kaynaklar
bölümünde yer almalıdır.
Yapısı:
- Öz (Ortalama 250-300 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç
bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Gereç ve Yöntemler
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç
- Teşekkür
- Kaynaklar
B. Derleme (Gözden Geçirme) Yazıları:
Yukarda belirtilen alanlarda güncel bilgi içeren, hem yerli hem de yabancı kaynakların
tarandığı ve yazar/yazarların bilgiyi en yüksek düzeyde işlediği (analiz ve sentez)
yazılardır. Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik
gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir.
Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.
Başlık sayfası, özetler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, tablo/sekil/resim ve kaynaklar
bölümünü içerir. Ana metin konu ile bağlantılı alt başlıklara bölünebilir. Ana metin bölümü
(başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir.
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren
her türlü konu için son spor bilimleri literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir.
Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.
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Yapısı:
- Öz (Ortalama 250-300 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar
YAZI DÜZENİ
Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazılar Türk Dil Kurumu yazım kurallarına
uygun olmalıdır. Türkçe özel terimlerin İngilizce karşılığı parantez içinde belirtilmelidir.
İngilizce kullanılırken, İngilizce yazım kurallarına bağlı kalınmalıdır.
Başlık ve Yazar İsmi: Başlık 10-12 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 14 punto, cümle
düzeninde ilk harfi büyük harflerle, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış
makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce
başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir. Çalışmanın yazarının adı soyadı 10 punto,
soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adlar çalışmaya
katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır.
Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yer ve e-posta adresi; eğer araştırma bildiri, tez
çalışması veya bir projeden türetilmiş ise dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.
Öz ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet “Öz” başlığı altında, İngilizce özet “Abstract”
başlığı altında yazılmalıdır. Öz/Abstract başlığı 12 punto; özet metni, 9 punto
büyüklüğünde, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Times New Roman karakteri ile tek satır
aralığı ve tek sütun olarak yazılmalıdır. Hem Türkçe hem de İngilizce özet, amaç, denekler
hakkında bilgi, veri toplama araçları, verilerin analizi, özet bulgular ve sonuç ile ilgili
bilgilere yer vermelidir.
Türkçe özetin hemen altında “Anahtar Kelimeler”, İngilizce özetin hemen altında
“Keywords” başlığı ile verilmelidir. Anahtar sözcüklerin 3 ile 5 adet olması yeterlidir.
Anahtar sözcüler seçilirken başlıkta olmayan kelimelerin seçilmesi önemlidir.
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C. Ana Metin:
Yazılar standart A4 boyutlarda MS Word programında 12 punto, Times New Roman
karakteri ile yazılmalı, sayfanın her tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak ve 1.15 satır
aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır..
Bir araştırma makalesinde, sırası ile giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri yer
almalıdır. Gözden geçirme makalelerinde bu içeriğe dikkat edilmeyebilir. Ana metinde yer
alacak tablo, grafik, şekil ve resimler metin içinde uygun yerlerde gösterilmeli ve
numaralanmalıdır. Grafik, sekil ve resimler isimlendirilip, numaralandırılmalı ve altlarına
gerekli açıklama içeren yazılar eklenmelidir. Tabloların üstüne tablo numarası ve başlığı
yazılmalıdır. Tablo ve grafikler APA stiline göre hazırlanmalıdır.
D. Teşekkür:
Zorunlu olmayan ancak yazar/yazarların araştırmaya katkısı yazarlık düzeyinde olmayan
kişilere birkaç cümlelik teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları
açık bir şekilde yazılmalıdır.
E. Kaynaklar:
Yazının son sayfası KAYNAKLAR başlığından oluşmalıdır. Kaynaklar 10 punto ve tek satır
aralığı ile yazılmalıdır. Başvurusu yapılan yazıda; önemli, yeni ve/veya çalışmayı
doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir, ancak kaynak sayısı 60 adeti aşmaması
tavsiye edilmektedir. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek
Lisans

ve

Doktora

tezleri

hariç)

kaynak

olarak

kullanılmamalıdır.

Dipnot

kullanılmamalıdır. Bütün kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır.
1. Tüm çalışmalar Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakterinde iki yana
yaslı olacak şekilde yazılacaktır.
2. Çalışmanın başlığı kelimelerin BAŞ HARFLERİ BÜYÜK olacak biçimde 14 punto ve 1 satır
aralığında yazılmalıdır.
3. Çalışmanın Öz/Abstract başlığı büyük yazı karakterinde, bold ve 12 punto yazılmalıdır. Öz
(Abstract) metni 9 punto ve 1 satır aralığında olmalı ve 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır.
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4. Yazar isim/isimleri çalışmanın başlığının altına bold ve 12 punto olacak biçimde sola
yaslanarak sırasıyla yazılmalı ve akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazarların kurumları
isimlerinin altına sola yaslanarak sırasıyla yazılmalıdır.
5. Çalışmanın anahtar kelimeleri (keywords) Öz (Abstract) metninin sağ tarafında örnek
şablonda belirtildiği gibi hizalı şekilde 9 punto olmalı ve büyük harfle başlamalı, italik yazı
karakterinde ve en fazla 5 kelime yazılmalıdır.
6. Çalışmanın sorumlu yazarına ilişkin mail ve telefon bilgileri (tercihe bağlı) Öz/Abstract
bilgilerinin alt kısmında 9 punto ile dipnot olarak verilmelidir.
7. Çalışmanın metin kısmı 12 punto ile 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.
8.

Tablo, grafikler, şekiller vb. görsellerin yazı karakteri 10 punto (9-11 punto) olmalı ve APA
6 stiline göre hazırlanmalıdır.

Tablo 1: Model uyum kriterleri ve doğrulayıcı faktör analizi uyum değerleri (Başlıkta
sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalıdır)
Model
Uyum
Kriteri
CMIN/SD

Kabul Edilebilir
Uyum

Çalışma Bulguları

χ2/sd<3

χ2/sd<5

786.780/260=3.026

IFI

0.95 ≤ IFI

0.90 ≤ IFI

0.905

CFI

0.97 ≤ CFI

0.90 ≤ CFI

0.904

RMSEA ≤ 0.08

0.078

RMSEA

9.

İyi Uyum

RMSEA ≤
0.05

Çalışma: GİRİŞ, YÖNTEM (Araştırmanın Modeli, Çalışma grubu/Araştırma Grubu/EvrenÖrneklem, Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması, Verilerin Analizi), BULGULAR,
TARTIŞMA, SONUÇ, ÖNERİLER ve KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir ve her bölüm
başlığı bold, BÜYÜK harf ve 12 punto olmalıdır.

10. Çalışma, A4 sayfası formatında olmalı, metin uzunluğu şekil, grafik ve tablolar dâhil 25
sayfayı geçmemelidir.
11. Sayfa düzeni yapılırken her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
12. Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada Times New Roman karakterinde 11 punto
olmalıdır (İlk sayfada sayfa numarası görünmemeli).
13. Kaynaklar listesi, her bir çalışmanın ilk yazarın soyadının baş harfine göre alfabetik olarak
sıralanır.
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14. Metin içi kaynak gösteriminde birden fazla eserler, alfabetik sıra ile verilmelidir. Aynı
parantezde iki veya daha fazla çalışmanın gösteriminde, çalışma aralarına noktalı virgül
işareti konulur (Hutchins & Rowe, 2009: 120-125; Yıldız ve Güzel, 2015: 12-25; Yıldız,
2016).
15. Kaynakça da kaynak gösterimi:
Kaynaklar metni 10 punto ve 1 satır aralığında APA stiline göre yazılmalıdır.
** Kaynakçada ve metin içi kaynak gösteriminde 5 yazardan sonrası Türkçe kaynaklar için “ve
ark.” veya “et al.” olarak gösterilmelidir.
Dergiden alınmış ise:
Özsoy, S. (2014). Türkiye’deki spor basınında nefret söylemi. International Journal of Social
Science Research, 2(2),s.46-60.
Özsoy, S., ve Yıldız, K. (2014). Türkiye’deki spor basınında nefret söylemi. International Journal of
Social Science Research, 2(2),s.46-60.
Yousefi, Z., Abedi, M., Baghban, I., Eatemadi, O. & Abedi, A. (2011). Personal and situational
variables, and career concerns: Predicting career adaptability in young adults. The Spanish
Journal of Psychology, 14(01), 263-271.
16. Kitaptan alınmış ise:
Tek yazarlı
Yıldız, K. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojileri boyutuyla, spor ve iletişim. Ankara: Nobel, s.24-26.
İki yazarlı
Akyıldız Munusturlar, M., ve Argan, M. (2014). Ciddi ve kayıtsız boş zaman katılımcılarının kişilik
özellikleri ile boş zaman tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki. Ankara: Nobel, s.24-26.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 8. Basım. Ankara:
Seçkin, s.24-26.
Packianathan, C., & Alberto, M. (2006). Human resource management in Olympic sport
organizations. USA: MEMOS. p.87-91.
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17. Editörlü Kitaptan alınmış ise:
Uztuğ, F. (2003). İletişim engel ve etmenleri. İçinde U. Demiray (Eds). Meslek Yüksekokulları için
Genel İletişim (s, 196). Ankara: Pegem.
18. Anonim ise:
Anonim. (2000). Sporcu İstatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara: Yayın
No:180.
19. Bildiriler
Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler
kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
20. Tezler
Yıldız, K. (2015). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgüt içi iletişime etkisi: Türkiye Oryantiring
Federasyonu Örneği. ( Yayımlanmamış) Doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Bolu.
21. Elektronik kaynaklar
Bir Web Sitesinde Belirli Bir Sayfa
Spray, C.M, Wang C.K.J, Biddle, S.J.M & Chatzisarantis, N.L.D. (2006). Understanding
motivation in sport: An experimental test of achievement goal and self
determination theories. European Journal of Sport Science, 6(1): 43-51. [Available
online at:
http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2006_SprayWangBiddle
Chat_EJSS%20(1). pdf], Erişim tarihi: 30 Ağustos 2007. 6.
İnternet ortamında alınmış ise:
Gökçe,

D.

(2016).

FIFA

namuslu

düzene

geçiyor.

02.12.2016,

http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/188-denizgokce/4042-fifa.html şeklinde verilmelidir.
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Dergide Basılan ve İnternette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler
Yüksel, A. ve Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki
ilişki: yedi ülke örneği, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), 37-50, [Available online at:
http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C20S22013/37-50.pdf], Erişim
tarihi: 4 Ocak 2014.
22. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması olduğunda, kaynakça ile paralel bir
şekilde “a, b, c” gibi küçük harflerle sıralanır.
(Özsoy, 2016a)
(Özsoy, 2016b)
(Özsoy, 2016c)
23. Belirtilen kurallara uygun olmayan çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
24. Çalışmalara verilecek kabul ya da ret yanıtı bilimsel danışma kurulunun inceleme süresine
göre değişebilir.
*Yukarıdaki yayım kurallarına uygun ve detaylı yazım kuralları Örnek Makale Şablonu
(Example Template) için TIKLAYINIZ.

