[itobiad], 2019, 8 (3): 2351/2355

Yayın Esasları
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nde [itobiad], insan ve toplum ile
ilgili sosyal bilimler (Tarih-Kültür ve Sanat, İktisadi İdari Bilimler, Felsefe ve Dini
Araştırmalar ile Eğitim) 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.
Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayınlanabilir.
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad], Ocak-Şubat Mart /
Nisan, Mayıs, Haziran / Temmuz, Ağustos, Eylül / Ekim, Kasım, Aralık dilimlerinde
olmak üzere yılda 4 (Dört) sayı yayınlanmaktadır.
Yazıların Değerlendirilmesi
Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım
kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Çalışmalar intihal
taramasından geçirilir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından
değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının
olumlu olması durumunda çalışma Editör incelemesinden sonra yayınlanır;
hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazının yayınlanmasına
Editör veya Yayın Kurulu karar verir. Yayınlanma onayı alınan çalışma, yayın
sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem
içerisinde cevap verilir.
Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar.
Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın
kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar
yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazarların yayınlanan yazıları yayın
kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Yayınlanan yazılar Yayın
Kurulu Kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.
Yayınlanmış yazıların
her
türlü hakkı İnsan
ve
Araştırmaları Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanmış
gösterilmeden alıntı yapılamaz.
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Dergiye Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, öncelikle Editör, Editör Yardımcısı
ve Yayın Kurulunca incelenir. Sonrasında Hakemlere yönlendirilir. Hakemler 7
(Yedi) gün içerisinde Hakemliği kabul ettiklerini beyan eder. Hakemlerin gönderilen
yazıları değerlendirme süresi 30 gündür. İncelenen çalışmaların kesinlikle derginin
yayın politikasına uygun olması gerekmektedir. Hakemler ve Editör tarafından
yayınlanması kabul gören çalışmalar ise dergide yer alır.
Yazım Kuralları
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları [ISSN: 21471185]
Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve
yayımına karar verilmemiş olmalıdır.
1. Başlık: Makalenin İçeriği ile uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı
ve koyu harflerle 12 Punto Palatino Linotype Her Sözcüğünün Baş Harfi
Büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.
2. Yazar adı ve kurum bilgileri: Sisteme yüklenecek olan çalışma hakemlere
gideceğinden dolayı yazar ad ve kurum bilgileri yazılmamalıdır. Yazı yayınlanması
için onay aldıktan sonra son şekliyle yüklenmeden önce Ad-Soyad, Kurum Bilgileri
(TR&ENG), email ve Orcid ID şablonda belirtildiği üzere yazılmalıdır.
3. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 100, en
fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe-İngilizce özet bulunmalıdır. Öz içinde,
yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir.
4. Anahtar Kelimeler: Özün altında, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar
kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin Her Sözcüğünün Baş Harfi
Büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır.
5. Ana Metin: Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere
35 dergi sayfasını (8,000 sözcük) aşmamalıdır. 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 tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük
punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde “APA”” sistemi
kullanılacaktır.
6 Bölüm Başlıkları: Makalede, içerik ile uyumu sağlamak kaydıyla ana, ara ve alt
başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklar Her Sözcüğü Büyük Harfle yazılmalıdır.
6. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır.
Dergiye 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 tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük
punto ve tek aralık kullanılabilir.
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7. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek
olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara
uyulmalıdır.
Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. Teknik
imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak
şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler.
8. Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 3 satırdan az
alıntılar satır arasında; 3 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm
içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla 9 punto olarak yazılmalıdır. Dipnot
kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı
ve (Office Word) otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.
Alıntı
ve
Kaynakların
bakınız. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

ayrıntılı

bilgisi

için

Publishing Policies
Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad],
In this Journal, articles and translation articles, texts and translations made in the
fields of social sciences related to human and society (History, Culture and Art,
Economic Administrative Sciences, Philosophy and Religious Studies) symposiums,
seminars, conferences, panel discussions and evaluations of scientific activities such
as experimental, descriptive and theoretical studies; model recommendation, etc.
writings are published.
The material submitted for publication may not be previously published or accepted
for publication by another publisher.
Although the journal is published in Turkish, articles in foreign languages are also
welcome.
Journal of the Human and Social Sciences Researches 4 (four) issues are published
annually in January - February March / April, May, June / July, August, September /
October, November, December.
Evaluation of Articles
Written articles to be published in the journal will be reviewed by the editorial board
in terms of purpose, scope, content, method, and conformity to the writing rules. The
work goes through plagiarism. The appropriate letters will be sent to two referees in
the field to be evaluated in terms of their scientific competence.
If the referee reports are positive, the study is published after the editorial review; In
the event that one of the arbitrators reports negatively, the Editor or Editorial Board
decides to publish the article. The work for which approval of publication is received
is carried out at the time of publication. Referee reports are secret. The author (s) will
be responded to during his / her studies.
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.
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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.
Journal Articles sent for publication are first reviewed by the Editorial Board and
Editorial Board. It is then forwarded to the Referees.
They declare their acceptance of the refereeing within 7 (seven) days. The
submissions of the referees are 30 days of evaluation. The studies that are examined
must definitely be in accordance with the publication policy of the magazine. The
works accepted by the editor are published in the journal.
Writing Rules
Journal of the Human and Social Science Researches Writing Rules [ISSN: 21471185]
The material submitted for publication may not be previously published or accepted
for publication by another publisher.
1. Title of the Article: The title should suit the content and express, and should be
written in bold letters. in 12 Punto Palatino Linotype each word.
2. Author Name and Institution Information: Author name and institution
information should not be written as they will go to the study referees who will be
installed on the system. The article must be typed exactly as it appears in the Name,
Surname, Organization Information (TR & ENG), email and Orcid ID before
receiving the final approval.
3. Abstract: The article should include an abstract in Turkish at the beginning. The
abstract should explain the topic clearly and concisely in a minimum of 100 and a
maximum of 150 words. The abstract should not include references to sources,
figures and charts.
4. Keywords: Keywords of 5 to 8 words should be placed at the end of the abstract.
Each word of the keywords must be written in Capital letters and a comma must be
used between them.
5. Body Text: The texts sent, pictures, maps etc. should not exceed 35 journal pages
(8,000 words), including the attachments. Written letters should be written in A4 size
with white space at the top, bottom, right 4 cm and 5 cm from the left side with "at
least 12nk" line spacing, two sides, without line hyphenation and 10 points "Palatino
Linotype" font. (For detailed and visual information, the "journal page layout
example" should be looked at on the layout page.) However, the submitted tables,
figures, pictures, graphics and the like should not exceed 12x17 cm in order for the
magazine not to go beyond the page dimensions and to be easier to use. For this
reason, tables, figures, pictures, graphics and so on. smaller points and single spacing
can be used in the elements. The "APA" system will be used for footnotes and
references.
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6 Section Titles: In the article, main, intermediate and subtitles can be used in order
to provide compatibility with the content. These headings should be written in
Capitalized Word.
6. Tables and Figures: Tables should have numbers and captions. The tables, figures,
pictures, graphics and the like sent to the journal must not exceed 12x17 cm in order
for the magazine not to go beyond the page dimensions and to be used more easily.
For this reason, tables, figures, pictures, graphics and so on. smaller points and single
spacing can be used in the elements.
7. Pictures: Pictures should be attached to the articles scanned in high-resolution
print quality. The same rules for figures and tables apply in naming pictures.
The number of pages for figures, tables and pictures should not exceed 10 pages
(one-third of the article). Authors having the necessary technical equipment and
software may themselves insert their figures, drawings and pictures into the text
provided these are ready for printing.
8. Quotations and Citations:: Direct quotations should be placed in quotation
marks. Quotations shorter than 3 lines should be placed within the flowing text. If
the quotation is longer that 3 lines, it should be turned into a block quote with a 1.5
cm indentation on the right and left, and the font size should be 9 punto. Footnotes
and endnotes should be avoided as much as possible. They should only be used for
essential explanations and should be numbered (Office Word) automatically.
You
can
look
for
more
information
Resources. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
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