MAKALE YAZIM KURALLARI
Derginin yazım dili Türkçedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek
çalışmalar, orijinal araştırma veya derleme olabilir. Ancak daha önce hiçbir
yerde yayımlanmamışd olmalıdır.
Türkçe yazılar Adam Yayınları’nın Ana Yazım Kılavuzu, İngilizce özetler Oxford
Dictionary kurallarına uymalıdır.
Yazılar, elektronik kopya (CD veya e-posta) olarak editöre iletilmelidir. CD
üzerine yazarın ismi ve yazının kısaltılmış başlığı yazılmalıdır. Yazarlara ait
bilgilerin tümü (isim, adres, kurum, unvan, telefon, faks, e-posta adresi) yazıyla
birlikte iletilmelidir. Dergiye teslim edilen yazılar yazarlarına iade edilmez.
Bir makalenin uzunluğu ortalama 20.000 vuruş/karakter (boşluklar dahil)
olmalıdır.
Yazının ilk sayfasında, yeterli bilgiyi içeren bir başlık altında tüm yazarların
isimleri, çalıştıkları kurum ve adres bilgileri olmalıdır. Bu sayfada iletişimin
sağlanacağı yazar belirtilmelidir.
İkinci sayfada 200 kelimeyi aşmayan bir İngilizce özet bulunmalıdır.
Özetlerde, amaçlar, çalışmanın yöntemi, bulgular ve sonuçlar yer almalıdır.
İkinci sayfayı takip eden sayfalarda metin yer almalıdır. Metnin sonunda
kaynakça yer almalı, tablo ve şekiller ise her biri ayrı bir sayfada ve metin
içindeki akışlarına göre numaralandırılmış olarak yer almalıdır. Makalelerde
dipnot kullanılmamaktadır, gerektiğinde metnin sonunda son not
verilebilir.
Makalede kullanılacak görsel malzemeler dijital ise, jpg veya tiff formatında
olmalı, kısa kenarları 10 cm’den, çözünürlüğü ise 300 dpi’dan daha
düşük olmamalıdır. Dijital görseller metnin içine veya başka bir word
dosyasına kesinlikle yapıştırılmamalı, ayrı ayrı dosyalar olarak teslim
edilmelidir. Tüm görsel malzemelerin varsa metin içindeki yerleri belirtilmeli ve
açıklamaları mutlaka yer almalıdır. Dijital olmayan fotoğraflar dia pozitif veya
orijinal baskı olarak, çizim ve şekiller ise temiz kâğıt çıktısı olarak teslim
edilebilir.
Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, basım yılı olarak
verilmelidir. Aynı yazarın bir yıl içinde birden çok kaynağına referans
veriliyorsa, bunlara a, b şeklinde ek yapılmalıdır. Aynen aktarılan yazılar için
sayfa numarası verilmelidir. Kaynaklar metnin en sonunda soyadı sırasına ve aynı
yazara ait yazılarda kronolojik sıraya göre listelenmelidir. Kitap ve dergilerin
isimlerinin tümü yazılmalıdır. Kitap ve bildiri kitaplarının basımevi ve basım yeri
belirtilmelidir. Basılmamış bildiriler için sunulduğu yer ve bulunma koşulları
belirtilmelidir.
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Dergiye yazı teslimi ile yazarların, yazının özgün, daha önce
yayınlanmamış, başka bir yayın organına yayın için gönderilmemiş
olduğunu beyan ettikleri kabul edilir. Teslim edilen yazılarda kaynak
gösterilen, kullanılan, daha önce yayımlanmış malzeme, metin, tablo,
şekil ve benzeri için yazılı izin almak yazarların sorumluluğundadır.
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