
 
YAYIN VE YAZIM İLKELERİ 

GENEL KURALLAR 

1. Book Chapter projesi yılda 3 defa kitap yayınlanmaktadır. Kitapların basım tarihleri her dönem için web 

sayfamızda ilan edilmektedir. 

2. Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış, özgün ve nitelikli makaleler, tezden üretilmiş makaleler, 

derlemekler ve olgu sunumları yayımlanabilir. Tezden üretilmiş yazılarda hakem işleminden sonra başlığa 

* işareti verilerek dipnotuna çalışmanın hangi tezden üretildiği belirtilmelidir. 

3. Book Chapter projesinin editörleri, hakemleri ile yayıncısı, yazarların belirtmiş olduğu görüş ve 

düşünceler ile doğabilecek etik ihlallerinin ve her türlü hukuki sorunların sorumluluğunu kabul etmekle 

yükümlü olmayıp kitap projemizde yer alan yazılar yazar(lar)ına aittir. 

4. Yayımlanmak üzere sisteme yüklene yazılar alan editörleri tarafından ön değerlendirmeye alınır. Yazım 

kuralları itibariyle şartları sağlamayan çalışmalar iade edilir. Şartlara uygun olan çalışmalar, içerik 

açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Bu süreçte çift körleme hakemlik sistemi 

(double-blind peer review) kullanılır.  

5. Hakem veya editörlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz. Hakemler tarafından düzeltme 

istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(lar)a geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre 

içerisinde sisteme ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Eserin yayımlanmasına karar verilmesi 

durumunda yazarlar Telif Hakkı Devir Formu’nu doldurarak web sayfamızda ilgili kısma 

yüklemelidirler. 

6. Daha önce başka bir yerde yayımlanmış yazılar yayınlanmaz. Bu durumda bütün sorumluluk yazar/lara 

aittir. Tezden üretilmiş yazılarda hakem işleminden sonra başlığa * işareti verilerek dipnotuna çalışmanın 

hangi tezden üretildiği belirtilmelidir. 

7. Çalışmalar hakemlere gönderileceği için sisteme kaydedilecek çalışmalarda yazar adları 

bulunmamalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ekler ve kaynakça dâhil olmak üzere 30 

sayfayı geçmemelidir. 

 

SAYFA DÜZENİ  

Sayfa boyunu: 16X24 cm olmalıdır.  A4 boyut kesinlikle kullanılmamalıdır. 16X24 ebatlarında 

hazırladığımız şablonu web sayfamızdan indirebilirsiniz. Hazırladığınız yazınızı kopyalayıp boş şablona 

yapıştırdıktan sonra varsa şekilsel hataları düzeltiniz.  

Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.  

Yazı boyutu ana başlıkta 12 punto, ara başlıklar ve metinde 11 punto olmalıdır.  

Paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır. Satır aralığı tek olmalıdır.  

Üst Kenar Boşluk: 2 cm  

Alt Kenar Boşluk: 2 cm  

Sol Kenar Boşluk: 2 cm  

Sağ Kenar Boşluk: 2 cm 

 

 

 

 

 



 
YAZIM KURALLARI 

YAZI ANA BAŞLIĞI 

 (Sayfa Ortalanmalıdır. Yazı 12 punto, Times New Roman, kalın ve büyük harf şeklinde ve 12 punto 

büyüklüğünde yazılmalıdır)  

Türkçe yazılarda yazının İngilizce başlığı eklenmelidir. (Sayfa Ortalanmalıdır ve ana başlığın hemen 

altına yazılmalıdır.  İngilizce başlık 12 punto, Times New Roman, kalın, İtalik ve büyük harf şeklinde 

yazılmalıdır). İngilizce yazılarda Türke başlık yazılmamalıdır. 

 

Ad SOYAD 1** & Ad SOYAD 2*** & Ad SOYAD 3**** & Ad SOYAD 4***** 

(Sayfa Ortasına Gelecek Şekilde, Kalın, 12 Punto, Times New Roman, 1 Satır Aralığı, Adın İlk Harfi 

Büyük, Soyad Tamamen Büyük Harflerle) 

 Kitap bölümü olacağı için yazılarda abstract/özet olmamalıdır 

 

ARA BAŞLIKLAR 

Ara başlıklar 1 paragraf girintisi verilerek, 11 punto, kalın ve düz olmalı, büyük harfle yazılmalıdır.  

Metin içindeki diğer bütün kısımlar, 11 punto ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan 

yazılmalıdır. Yazılarda 1 paragraf girintisi verilmelidir. 

 

Tablo, Çizelge, Şekil, Grafik 
Tablo / Çizelge / Grafik / Şekil Başlıklarının İlk Harfleri Büyük Olmalıdır (11 Punto, Times New 

Roman, Sayfa Ortasına Gelecek Şekilde) 

 

Tablo 1: Örnek Tablo Nasıl Olmalıdır 

 xxxx yyyy 

aaa 124 15 

bbb 125 23 

Toplam 249 38 

Kaynak: Tablo bir yerden alındı ise atıf yapılmalıdır 

 

 

 

Kaynak Göstermedeki Genel Kurallar 

Atıf ve kaynakça gösteriminde, Sağlık alanındaki kitaplar için AMA sistemi, diğer alanlardaki 

kitaplar için ise APA 6 sistemi kullanılmalıdır. 

 


