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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
A. YAYIN KURALLARI
1. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ulusal
hakemli dergi olup Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez
yayınlanmaktadır.
2. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi’ne
gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış
veya yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
3. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi’nde,
siyaset ve sosyal bilimler ile ekonomi alanında öncelikle
orijinal araştırmalar ile özgün derlemeler, kısa bildiri, çeviri
ve editöre mektup türünde Türkçe ve İngilizce yazılar
yayınlanır.
4. Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş
ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, bu
durum ilk sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir.
5. İlk başvuruda eser, bir dilekçe ekinde, biri orijinal ve üçü
yazar isimsiz olmak üzere toplam dört çıktı ve bir CD ile
birlikte KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Yayın Kurulu Başkanlığı’na elden ya da posta/kargo ile
ulaştırılmalıdır. Makaleler ayrıca elektronik ortamda
kmusekad@kmu.edu.tr adresine gönderilmelidir.
6. Basımına karar verilen ve düzeltme için yazarına
gönderilen eserde, ekleme veya çıkartma yapılamaz.
7. Yayına kabul edilen makalelerin son şekli, elektronik
ortamda kmusekad@kmu.edu.tr elektronik posta adresine ve
bir nüsha çıktı halinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu
Başkanlığına iletilir. Hakem süreci tamamlanan eserler geliş
tarihi esas alınarak yayınlanır. Yayınlanmayan yazılar iade
edilmez.
8. Bir yazarın derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir,
ikinci ve diğer isim sırasında bir olmak üzere en fazla iki
eseri basılabilir.
9. Yayınlanan makalelerdeki her türlü sorumluluk (bilimsel
etik kuralları, intihal vb.) yazar(lar)ına aittir.
10. Hakemlere gönderilme aşamasından sonra iki defa
makalesini geri çeken araştırıcıların makaleleri bir daha
dergide yayınlanmaz.

11. Yukarıda belirtilen
değerlendirmeye alınmaz.

kurallara

uymayan

eserler

12. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan
yazıların tüm yayın hakları KMÜ Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi’ne aittir.
13. Hazırlanan makaleler, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Ofisi, 70100 KARAMAN adresine gönderilmelidir.

B. YAZIM KURALLARI
1. Dergiye gönderilecek eser, A4 (210x297 mm) boyutundaki
birinci hamur kağıda üstten 2 cm. ve alttan 1.5 cm., soldan ve
sağdan 1.5 cm. ve cilt payı 0 cm olacak şekilde, makale
başlığı, yazar ad-soyad ve adresleri, özet, abstract, anahtar
kelimeler, keywords bölümleri tek sütun halinde, metin ve
kaynaklar bölümleri çift sütun halinde hazırlanmalıdır(Şekil
ve çizelgeler çift sütun formatında bozuluyor ise tek sütun
formatında verilebilir). Sütun araları 0.5 cm. olmalıdır.
Makaleler, dizgi düzeltme ve baskı işlemlerinin
hızlandırılması açısından Word 7 kelime işlemcide, Times
New Roman yazı tipinde ve tek satır aralığı ile yazılmalı ve
makale(referanslar ve kaynakça dahil), toplam 15 sayfayı
geçmemelidir. Sayfa numaraları sağ üst köşeye eklenmelidir.
2. Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce) kısa ve konuyu
kapsayacak şekilde olmalı, kelimelerin baş harfi büyük olmak
üzere küçük harflerle, 12 punto ve bold olarak yazılmalıdır.
Yazar adları makale başlığından sonra bir satır boş
bırakılarak 9 punto ve bold olarak kelimelerin baş harfi
büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adları sola dayalı
yerleştirilmeli ve ünvan kullanılmamalıdır. Adresler
kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde adların hemen
altında sola dayalı olarak 9 punto olarak yazılmalıdır.
Makalelerin metin bölümlerindeki ana başlıklar ile alt
başlıklar numaralandırılmalıdır (1. Giriş, 2. Materyal ve
Yöntem, 3. Bulgular ve Tartışma vb.).
Başlıklar paragraf başından başlamalı, kelimelerin ilk harfi
büyük olmak üzere küçük harfle yazılmalıdır. Tüm başlıklar
bold olmalıdır. Başlıklarda üstten bir satır boş bırakılmalıdır.
Paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır.
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3. Dergiye gönderilecek eser özet, abstract, giriş, materyal ve
metot, bulgular ve tartışma, sonuç, teşekkür (gerekirse) ve
kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Makalelerin metin
bölümleri tek satır aralığında ve 10 punto olarak yazılmalıdır.
4. Çizelge halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, çizim,
diyagram, grafik, harita vb.) şekil olarak adlandırılmalı ve
ardışık biçimde numaralandırılmalıdır. Her bir çizelge ve
şekil metin içinde uygun yerlere yerleştirilmeli, açıklama
yazılarıyla bir bütün sayılıp üst ve altlarında bir satır boşluk
bırakılmalıdır. Şekil ve çizelgeler iki veya tek sütun halinde
verilebilir. Ancak genişlikleri, tek sütun kullanılması halinde
15 cm’den, iki sütun olması durumunda ise 7.5 cm’den fazla
olmamalıdır. Şekil ve çizelge adları şekillerin altına,
çizelgelerin ise üstüne, ilk kelimelerin baş harfi büyük olacak
şekilde küçük harf ve 9 punto ile yazılmalıdır. Çizelge ve
şekil içerikleri ve varsa altlarındaki açıklamalar en fazla 8
punto olmalıdır.
5. Özet ve abstract 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 8 punto
ve bir aralık ile yazılmalıdır. “Özet” ve “Abstract” başlıkları
9 punto ile yazılmalıdır. Türkçe yazılan makalelerde
İngilizce, İngilizce yazılan makalelerde de Türkçe özetin
başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. 6 kelimeyi
geçmeyecek şekilde Türkçe özetin altına anahtar kelimeler,
İngilizce özetin altına da keywords yazılmalıdır.
6. Dergimizde APA atıf sistemi kullanılmaktadır. Kaynakça
yazının sonunda yer almalı, referans formatına uygun olarak
hazırlanmalıdır.
7. Eserde yararlanılan kaynaklar metin içinde yazar, yıl ve
sayfa numarası esasına göre (örnek: Engle, 1987: 438)
verilmelidir. Üç veya daha fazla yazarlı kaynaklara yapılacak
atıflarda makale Türkçe ise ‘ark.’, İngilizce ise ‘et al.’
kısaltması kullanılmalıdır. Aynı yerde birden fazla kaynağa
atıf yapılacaksa, kaynaklar tarih sırasına göre verilmelidir.
Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıfta
bulunulacaksa, yıla bitişik biçimde ‘a, b’ şeklinde
harflendirme yapılmalıdır(örnek: Çevik, 2011a: 52).
Yararlanılan eserlerin tümü ‘Kaynaklar’ başlığı altında
alfabetik sıraya göre numarasız ve 9 punto olarak
verilmelidir.
Yararlanılan kaynak makale ise;
Bahmani Oskooee, M. ve Malixi, M. (1987), “Effects of
Exchange Rate Flexibility on the Demand for International
Reserves,” Economics Letters, 23(2), 89-93.
Yararlanılan kaynak kitap ise;
Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., ve Gürbüz, F.,
(1987), Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları
II). Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay. No. 1021, 381 s., Ankara.
Yararlanılan kaynak kitaptan bir bölüm ise;
Ziegler, K.E. and Ashman, B., (1994), Popcorn. in: Specialty
Corns. Edited Arnel R. Hallauer. Publ. By the CRS Press,
189-223.

Yararlanılan kaynak bildiri ise;
Erol, H., (2007). “Yoksullkla Mücedelede Sosyal Güvenlik
Sistemlerinde ve Sağlık Politikalarında Dönüşüm”, IV.
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19-21 Ekim
207, Çanakkale, 815-830.
Anonim ise;
Anonim, 1993. Tarım istatistikleri Özeti. T.C. Başbakanlık
Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No:1579, Ankara.
İnternet ortamından alınmışsa;
http://www.newscientist.com/ns/980228/features.html
Erişim Tarihi: 01.01.2015)
olarak verilmelidir.
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