Yayın İlkeleri ve Kaynakça Gösterimi

itobiad

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yayın İlkeleri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad) yılda 4 kez yayınlanan hakemli
akademik uluslararası bir dergidir. Dergide, insan ve toplum ile ilgili sosyal bilimlerin tüm
alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; sempozyum, seminer,
konferans, panel gibi bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri deneysel, betimsel ve
kuramsal çalışmalar; model önerileri, vb. yazılar yayınlanmaktadır.
Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına
karar verilmemiş olmalıdır.
Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dahil olmak üzere 35 dergi sayfasını (yedi
bin kelime) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (100-150 kelimeleri arasında) ile
anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.
Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayımlanabilir.
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım
kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel
yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem
raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor
vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı
doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan
çalışma yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili üç ay
içerisinde cevap verilir.
Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan
yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı
yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın
iade edilmez. Yazarların yayınlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından
kaldırılabilir. Yayınlanan yazılar Yayın Kurulu Kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif
ücreti ödenmez.
Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'ne
aittir. Dergide yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Aşağıda belirtilen yazım kuralları ve formata göre hazırladığınız yazılarınızı derginin ana
sayfasında bulunan İLETİ GÖNDER butonundan, sisteme üye olduktan sonra, göndermeniz
gerekmektedir.
Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ 4 cm ve sol
taraflardan 5 cm boşluk bırakılarak “en az, 12nk” satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu
tirelemesiz ve 10 punto “Palatino Linotype” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.(Detaylı ve
görsel bilgi için mizanpaj sayfasındaki “dergi sayfa düzeni örneği”ne bakılmalıdır.) Bununla
birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına
taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle
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tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot
ve kaynakça gösteriminde “MLA” veya “APA” sistemi kullanılacaktır.
Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları, soyadları, akademik
unvanları, çalıştıkları kurum belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (posta adresi,
telefon, faks ve e-posta adresleri) tam olarak verilmelidir. Yazının başlığı sola dayalı olarak
yazılmalı, boşluklarla beraber mümkünse toplam 100 karakteri aşmamasına özen
gösterilmelidir.
İTOBİAD Yayın Aralıkları ve Tarihleri
Ocak-Şubat-Mart (31 Mart)
Nisan-Mayıs-Haziran (30 Haziran)
Temmuz-Ağustos-Eylül (30 Eylül)
Ekim-Kasım-Aralık (31 Aralık)
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)
Kaynak Gösterim Kuralları
KİTAP
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Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır.
Müteakip atıflar şu şekildedir:
- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, s. 55.
- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, s. 73.
Tek Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet (2. bs., İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000), s. 33-34.
Kaynakça:
İnalcık, Halil, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, 2. bs., İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000.
İki ve Üç Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık, Selim Aslantaş, Bülent Arı, Adalet Kitabı (2. bs., İstanbul: Kadim Yayınları, 2012), s.
68.
Kaynakça:
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İnalcık, Halil ve Selim Aslantaş, Bülent Arı, Adalet Kitabı, 2. bs., İstanbul: Kadim Yayınları, 2012.
Üçten Fazla Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık v.dğr., Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (İstanbul: Eren
Yayıncılık, 2007), s. 18.
Kaynakça:
İnalcık, Halil v.dğr., Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi , İstanbul: Eren
Yayıncılık, 2007
Derleme
İlk Dipnot:
Halil İnalcık (ed.), Tanzimat (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011), s. 11.
Kaynakça:
İnalcık, Halil (ed.), Tanzimat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.
Çeviri
İlk Dipnot:
Allan Nevins, Henry Steele Commager, ABD Tarihi (çev. Halil İnalcık, Ankara: Doğu Batı
Yayınları, 2005), s. 11-12.
Kaynakça:
Nevins, Allan ve Henry Steele Commager, ABD Tarihi, çev. Halil İnalcık, Ankara: Doğu Batı
Yayınları, 2005.
Neşir
İlk Dipnot:
Derviş Ahmet Aşıki, Aşıkpaşaoğlu Tarihi (nşr. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
2011), s. 15.
Kaynakça:
Derviş Ahmet Aşıki, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, nşr. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
2011.
MAKALE
Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır.
Müteakip atıflar şu şekildedir:
- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, s. 3.
- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Problemi”, s. 3.
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Dergi içinde makale
İlk Dipnot:
İsmail Şahin, “Abdülhamid Dönemi Kıbrıs ”, Düşünen Siyaset Dergisi 27, (2010): 6.
Kaynakça:
Şahin,İsmail, “Abdülhamid Dönemi Kıbrıs”, Düşünen Siyaset Dergisi 27, (2010): 1-23.
Derleme içinde makale
İlk Dipnot:
Melek Fırat, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne
Olgular, Belgeler, Yorumlar, (ed.) Baskın Oran (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), c. I, 6. bs., s.178.
Kaynakça:
Fırat, Melek, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne
Olgular, Belgeler, Yorumlar, (ed.) Baskın Oran, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, c. I, 6. bs., s. 178193.
Çeviri Makale
İlk Dipnot:
Renato José de Oliveira, “ Platon’un Eğitim Felsefesi”, çev. İrfan Görkaş, İnsan ve Toplum
Bilimleri Dergisi 1, (2012): 168.
Kaynakça:
Oliveira, Renato José, “Platon’un Eğitim Felsefesi”, çev. İrfan Görkaş, İnsan ve Toplum Bilimleri
Dergisi 1, (2012): 168-173.
BİLDİRİ
İlk Dipnot:
Adem Sağır, “Sanal ile Gerçeklik Arasında Bir Kayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun
Sosyoloji", Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, Ankara, Aralık 9-10 2010 içinde (Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara 2011), s. 83.
Kaynakça:
Sağır, Adem, “Sanal İle Gerçeklik Arasında BirKayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun
Sosyolojisi”, Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu
Bildiriler Kitabı Aralık 9-10 2010, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi
Yayınları, 2011, s. 81-97.
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk Dipnot:
Ahmet Güç, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı, 1999), c. XXVII, s. 276.
Kaynakça:
Güç, Ahmet, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet
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Vakfı, 1999, c. XXVI, s. 276-280.
TEZ
İlk Dipnot:
Mustafa Yiğitoğlu, “Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri” (Yüksek
Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 48-51.
Kaynakça:
Yiğitoğlu, Mustafa, “Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri”, Yüksek
Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
İNTERNET-SİTELERİ
İlkDipnot:
Ekrem Özdemir, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012,
http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek.
Kaynakça:
Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012,
http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek
.
Not: İnternet kaynaklarında verileri, içerikleri değişen sayfalar için “son güncelleme tarihi”,
sabit yazılar için “son erişim tarihi” kullanılacaktır.
Not:

379
1.
2.
3.

Literatür incelemesi türünden çalışmalarda verilecek bibliyografyalarda yazarın önce
soyadı sonra adı verilmelidir.
Yazar yoksa ilk sıraya eser adı yazılır.
Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

Genel Kısaltmalar
b.: Bin, ibn
bkz.: Bakınız
bl.: Bölüm
bs.: Baskı
c.: Cilt
çev.: Çeviren
der.: Derleyen
ed.: Editör
h.: Hicrî
haz.: Hazırlayan
hk.: Hakkında
krş.: Karşılaştırınız
Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

m.ö.: Milattan önce
m.s.: Milattan sonra
nr.: Numara
nşr.: Neşreden
ö.: Ölümü
s.: Sayfa
s.nşr.: Sadeleştirerek neşreden
ş.: Şemsî
ts.: Tarihsiz
v.dğr.: Ve diğerleri
vb.: Ve benzeri
vd.: Ve devamı
vr.: Varak
y.y.: Yayın yeri yok
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Publication Guidelines for the Journal of the Human and Social Sciences Researches
(itobiad)
Journal of the Human and Social Sciences Researches (itobiad) , is a peer-reviewed
international journal published four times a year.
It is devoted to the publication of articles, translations, editions of manuscripts and their
translations, book and dissertation reviews, as well as assessments of symposiums, seminars,
conferences and panels.
The material submitted for publication may not be previously published or accepted for
publication by another publisher.
Articles may not exceed 35 pages (7,000 words), including appended material such as
pictures, charts and maps etc. Articles must be submitted with abstracts both in Turkish and
English (at least 100-150 words) along with key words (5-7 words).
Although the journal is published in Turkish, articles in foreign languages are also welcome.
The editorial board peruses the submitted material with regard to both form and content
before sending it on to referees. They may also consider the views of the advisory board. After
the deliberation of the editorial board, submitted material is sent to three referees. In order for
any material to be published, at least two of the referees must approve it. The revision and
improvement demanded by the referees must be implemented in order for an article to be
published. Authors are informed within three months about the decision regarding the
publication of their material.
Material submitted to the journal is not returned, even if it is not accepted for publication.
Authors assume the responsibility of the article with regard to the style, content, scholarly value
and legal aspects.
The material published in the journal is copyrighted; it cannot be used without proper
reference.
The material to be considered for publication must be uploaded, after being member of
itobiad, by Article SENT button.

شروط النشر لمجلة بحوث العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
) مجلّة أكاديميّة مح ّكمة وتصدر أربع مراتITOBIAT(  إن مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةü
.في السّنة
 تقوم المجلة بنشر مقاالت (مؤلفة ومترجمة) في جميع المجاالت اإلجتماعية والتي تحتوي على اإلنسانü
 والتعريف بالنشاطات العلمية من كتب وأطروحات، كما تقوم بنشر نصوص محققة مع ترجمتها،والمجتمع
.ومؤتمرات وندوات ومحاضرات وتقييمات علمية وفعاليات تجروبية وتصويرية ونظرية وغيرها
.الّ يكون المقال منشوراّ في أية مجلة أو مقدّما للنشر في أية مجلة
ّ  يجب أü
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الّ تزيد صفحات البحث على  ٣٠صفحة (ما يعادل  ١٠٠٠٠كلمة) بما فيها األشكال والخرائط
 üيجب أ ّ
والصور والجداول والمراجع .ويجب أن يحتوي البحث على ملخصّ وافّ باللغة التركية واإلنجليزية بحدود
( ١٠٠ – ٥٠كلمة) مع كلمات مفتاحية بحدود ( ١٠ – ٥كلمة).
 üلغة المجلّة هي التركيّة  ،ويمكن نشر بحوث باللغات األجنبية األخرى.
 üيتم فحص وتدقيق البحوث من حيث الشكل والمضمون من قِبل هيئة التحرير للمجلة ويرجع إلى رأي اللجنة
اإلستشاريّة في حالة اللزوم .وحسب النّتيجة يرسل البحث إلى مح ّكميْن .وتتم الموافقة على نشر البحث عند
الحصول على تقريرين إيجابيين من المح ّكميْن .وفي حالة إعطاء أحد المحكميْن تقرير سلبي يّرسل البحث
إلى مح ّكم ثالث .وحسب نتيجة تقرير المح ّكم الثالث تقوم هيئة التحرير على قبول أو رفض نشر البحث.
وسيتم إتخاذ قرار النشر حسب ترتيب النشر .وستكون تقريرات المح ّكمين سريّة .وتبلغ نتائج التقييمات
للمؤلفين لمدة أقصاها ثالثة أشهر.
 üيجب للكتّاب مراعات تقريرات هيئة التحرير والمح ّكمين .المقاالت التي تنشر في المجلة تّعتبر عن آراء
كتّابها وجميع المسؤوليات العلمية والحقوقية عليهم من حيث األسلوب والمضمون .هيئة التحرير لها الحريّة
في نشر األبحاث أو عدم نشره وال تعاد األبحاث إلى أصحابها سواءّ قبِلت للنشر أم ل ّْم تّقبل.
 üجميع حقوق التأليف لألبحاث الواردة في المجلة محفوظة  ،وال يمكن اإلقتباس قسماّ أو كلياّ دون اإلشارة إلى
البحث الوارد في المجلة.

 üيرسل نسختين مطبوعتين ورقياّ من المقالة المكتوبة حسب أسس اإلمالء والشكل الواردة
أدناه وكما يجب أيضاّ إرسال نسخة إلكترونية على قرص أو عن طريق اإليميل إلى عنوان
. itobiad@itobiad.com
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 üيجب أن يكون المقال مطبوعاّ على ورق أبيض حجم  A4وترك مسافة  2,5سم لكافة أبعاد
الورقة وتكون المسافة بين السطور  1,5سم وباستخدام نوع حرف Bookman Old Style
الّ يتجاوز أبعاد األشكال والصور والجداول وما
وبحجم خط  .12عالوة على ذلك يجب أ ّ
يشابهها من الرسوم حجم صفحة المجلة ومن أجل سهولة استعمالها يرشح أن تكون على
حجم  12 x 17سم .لذلك من الممكن استعمال حجم خط أصغر تحت األشكال والجداول
والصور .ويجب مراعاة العناصر التالية في المقال.
 üيجب كتابة اسم المقال باللغة التركية واإلنجليزية ؛ وتبيين إسم ولقب الكاتب ودرجته العلمية /
الجامعية واسم المؤسسة الموظف فيها .كما يجب لكاتب المقال أن يرفق معلوماته اإلتصالية
(عنوان المراسلة ،البريد األلكتروني ،الهاتف و الفاكس) كاملة .ويجب مراعاة كتابة عنوان
المقال محاذاة إلى اليسار وأن ال يتجاوز عدد األحرف في العنوان  100حرف إن أمكن ذلك.
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