
TTSM JOURNAL YAZIM KURALLARI 

TTSM JOURNAL’de yayınlanacak olan çalışmaların aşağıdaki yazım kurallarına 

uygun olması gerekmektedir. TTSM JOURNAL yayın ilkelerine ve aşağıda yer alan yazım 

kurallarına uygun olmayan çalışmaları hakemlere göndermeden reddetme hakkına sahiptir. 

Sorumlu yazar çalışmanın temel dilbilgisi kurallarına uygun ve akıcı bir ifade ile 

yazıldığından emin olmalıdır. Çalışmalar, tablo ve şekiller dahil toplam 24 sayfayı geçmemeli 

ve sayfa sayısının çift olmasına dikkat edilmelidir. Editör, makalenin kısaltılmasını isteyebilir. 

1-Kenar boşlukları: 

Sayfanın üst, alt, sağ ve sol kenar boşluğu 2.5 cm olarak ayarlanmalıdır. Cilt payı, sol kenar 

boşluğuna 0.5 cm olarak eklenmelidir. Ayrıca, birden fazla sayfa için arkalı önlü basım 

yapılacağından tüm belge için “karşılıklı kenar boşlukları” (dosya menüsünden/sayfa 

yapısı/birden fazla sayfa/karşılıklı kenar boşlukları) seçeneği işaretlenmelidir. Sayfada 

çerçeve, gölgelendirme vb. uygulamalar kullanılmamalıdır.  

2-Sayfa numaraları: 

Tüm sayfa altlarında sayfa numaraları sağ köşede olmalı, sayfa numaralarının önünde ve 

arkasında ayıraç, çizgi vb. karakterler kullanılmamalıdır. Metin içinde belirli bir sayfa 

numarasına atıf yapılmamalıdır. 

3-Yazı karakteri: 

Makale “Microsoft Office” program seti içerisinde yer alan “Word” programında yazılmalı, 

tamamında yazı tipi “Times New Roman” olmalı, yazı büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Ancak 

tablolar, şekiller ve formüller okunabilir olması şartıyla daha küçük punto (9 puntodan daha 

küçük olmamak koşuluyla) ile yazılabilir. 

4-Paragraf: 

Metinlerde “Birden çok ve 1.15” satır aralığı kullanılmalı, önce ve sonra için “6 nk” paragraf 

aralığı verilmelidir. “Enter” tuşu ile paragraf aralığı verilmemelidir. Paragraf başlarında girinti 

verilmemelidir. Paragraflar iki sütun olarak düzenlenmeli ve sütun aralığı 0.5 cm olmalıdır. 

5-Başlıklar: 

Makale başlığı: Kısa ve kapsayıcı olmalı, sayfanın üstünden 1 satır aşağıda olmak üzere 2. 

satırda yer almalı, 14 punto, her kelimenin ilk harfi büyük, koyu renkli ve sayfaya ortalı 

olacak şekilde yazılmalıdır. İngilizce başlık da aynı biçimde ve “Anahtar kelimeler” den sonra 

bir satır boşluk bırakılarak yazılmalı ve 11 punto olmalıdır. Bir araştırma kurumu ya da fonu 

tarafından desteklenen çalışmalarda, başlığa dip not (*) eklenerek, desteği sağlayan kuruluşun 

adı ve proje numarası vb. bilgiler çalışmanın ilk sayfasında ve sayfa sonunda belirtilmelidir. 

Ana bölüm başlıkları: 1. Giriş olmak üzere numaralanmalı, ilk harfleri büyük, koyu renkli ve 

iki yana yaslanarak yazılmalıdır. 

Alt bölüm başlıkları: 1.1. …………. şeklinde numaralanmalı, ilk harfleri büyük ve iki yana 

yaslanarak yazılmalıdır. 

“Kaynaklar” bölümüne bölüm numarası verilmemelidir. 

6-Yazar adları: 

Makale başlığından sonra bir boşluk bırakılarak yazarın/ların adı soyadı, unvan belirtilmeden 

12 punto, adının ilk harfi, soyadının ise tamamı büyük harf olacak şekilde, sayfaya ortalı ve 



aralarında boşluk bırakılarak yan yana yazılmalıdır. Yazarların unvanları ve çalıştıkları 

kurumların adı ve sadece sorumlu yazarın e-posta adresi dipnot şekline ilk sayfanın altında 

verilmelidir. Sorumlu yazar dipnota eklenmelidir.  

12-Dipnotlar: 

Dip notlar ardışık olarak numaralandırılarak sayfa sonunda yer almalı, 8 punto ile yazılmalı 

ve üstü çizili olarak verilmelidir. Çalışma içerisinde atıfta bulunulan referanslar dip not olarak 

bulunduğu sayfanın altına eklenmelidir. 

13-Bölümler: 

Makalelerde başlık ve bölüm sırası; Türkçe başlık, Yazar adları, Öz, Anahtar kelimeler, 

İngilizce başlık, Abstract, Keywords, JEL, Makalenin geliş ve kabul tarihi (TTSM JOURNAL 

tarafından doldurulacaktır) şeklinde olmalıdır. Bölümler ise; 1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 

3. Bulgular, 4. Sonuç şeklinde olmalıdır. Alt başlıklar 3 düzeyi (1., 1.1., 1.1.1.) geçmemelidir. 

Derlemelerde yazar(lar), Materyal ve Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümleri yerine konuya 

uygun başlık düzenlemeleri yapabilir. 

Bölüm başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır. 

Türkçe “Öz” ve İngilizce “Abstract” 250 kelimeyi geçmemelidir. Öz ve Abstract, çalışmanın 

amacını, yöntemini ve sonuçlarını içermeli ve tek paragraf olmalıdır. Öz ve Abstract’ın bir 

satır altına mümkünse başlıkta bulunmayan, çalışmanın içeriği ile doğrudan ilişkili ve 

dizinlenmeyi kolaylaştıracak en fazla 6 anahtar kelime yazılmalıdır 

14-Tablo biçimi: 

Tablolar hazırlanırken aynı ya da benzer veriler birden fazla tabloda sunulmamalı, 1-2 

cümlede özetlenebilecek veriler tabloya konulmamalıdır. Tablo içerisindeki metinler ve 

rakamlar 11 punto olmalıdır (Tablonun sayfaya sığmaması gibi zorunlu hallerde 9 veya 10 

punto olabilir). Tablolar 1’den başlamak üzere numaralandırılmalıdır. Tablo başlık ve verileri 

koyu olmamalıdır. Tablo başlıkları, tablonun içeriğini tam olarak yansıtacak şekilde tablo 

üzerine yazılmalı ve sonunda noktalama işareti kullanılmamalıdır. Tablo başlıkları ilk harfi 

büyük, diğerleri küçük olacak şekilde (tümce düzeni) yazılmalıdır. Tablolarda dikey dış 

kenarlık kullanılmamalı, dikey kenarlıkların kullanımından mümkün olduğunca uzak 

durulmalı, diğer tüm kenarlıklar siyah renkli, ½ nk kalınlıkta çizgi ile çizilmeli, tablo 

içerisinde renklendirme yapılmamalıdır. Tablolarda rakamsal veriler sağa, diğer bilgiler sola 

dayalı olarak yazılmalıdır. Tablolarda kaynak; hemen tablonun altına ve 9 punto ile 

yazılmalıdır. Tablolarda satır yüksekliği 0.5 cm, satır aralığı 1.15 nk olarak ayarlanmalı, 

paragraf arası boşluk verilmemelidir. 

Tablolar 7.5 cm'den daha az genişliğe sahipse iki sütun içerisinde, daha fazla genişliğe 

sahipse tek sütunda ve sayfa genişliğinin tamamını kaplayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

Tablonun sayfaya dikey olarak sığmadığı durumlarda yatay tablo kullanılabilir. Tablolara 

metin içerisinde "Tablo 1'de...." veya "(Tablo 1)" şeklinde atıf yapılmalıdır. 

15-Şekil biçimi: 

Grafikler, haritalar, diyagramlar, planlar, fotoğraflar vb. bu gruba girmektedir. Şekillerin 

başlık, yazı, biçim, kaynak gösterimi ve sayfaya yerleşim özellikleri tablolar ile aynı kurallara 

göre hazırlanmalıdır. Şekillerin etrafı ½ nk kalınlığında siyah renkli, tek çizgi ile çizilmeli ve 

arka fon rengi kullanılmamalıdır. 

 



16-Kısaltmalar, Semboller, Ölçüler ve Formüller: 

Makale başlığı ve diğer başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içerisinde kullanılan 

kısaltmalar ise kavramların ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir. Kısaltmalarda ve 

sembollerin kullanımında ilgili alanın evrensel kurallarına uyulması zorunludur. Tüm ölçü 

birimleri ise SI (Systeme Internationale)’ye göre yazılmalıdır. Desimaller, virgül ile değil 

nokta ile gösterilmeli (örneğin 9,86 değil; 9.86 olmalıdır), büyük sayılarda bin ayırımlarından 

kaçınılmalıdır (örneğin 10.000 veya 10 000 yerine 10000 veya 10 bin). Üslü sayılar 3.5x105 

örneğinde olduğu gibi gösterilmeli ayrıca çarpıyı temsil eden “x” işaretinin öncesinde ve 

sonrasında boşluk bırakılmamalıdır. İstatistik analiz sonuçlarının tartışma içinde yer alması ve 

olasılığın büyük harf ve italik yazılmış P ile gösterilmesi, P’den sonra bir boşluk bırakılmamış 

olması gerekir (Örneğin; P<0.05). Makalelerde formüller “Eşitlik” olarak adlandırılmalı, 

numaralandırılmalı, numara formülün yanında sağa yaslı olarak parantez içinde 

gösterilmelidir. Formüllere yapılan atıflar formül numarası ile yapılmalıdır. 

17-Ekler: 

Ekler var ise kaynaklardan önce verilmeli ve “Ek-1. Ek Adı” örneğinde olduğu gibi 

gösterilmelidir. 

17-Latince İsimler ve Kimyasallar: 

Makale başlığında yer alan Latince isimlerde otör adı kullanılmamalıdır. Özet ve makale 

metninde ise Latince isim ilk geçtiği yerde otör adıyla verilmeli, daha sonra geçtiği yerlerde 

uluslararası kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalıdır. Tüm Latince isimler italik olarak 

yazılmalı, ancak yazımda ve gösterimde ilgili alanın evrensel yazım kurallarına uyulmalıdır. 

Çalışmalarda kullanılan kimyasallar, çalışma konusu gerektirmedikçe ve zorunlu olunmadıkça 

ticari adlarıyla verilmemelidir. 

18-Kaynaklar: 

Metin içinde kaynaklara atıf “Soyadı (Yıl)'a göre..., Soyadı (Yıl) tarafından .... vb” 

sistematiğine göre yapılmalıdır. Okuyucunun dikkatini dağıtmamak için, kaynağın Türkçe 

veya yabancı olmasına bakılmaksızın iki yazarlı atıflarda “ve” (Soyadı1 ve Soyadı2 (YIL)'a 

göre..), ikiden fazla yazarlı atıflarda “ve ark.” (Soyadı1 ve ark. (Yıl) tarafından....) 

kullanılmalıdır. Birden çok kaynağa bir arada atıf yapılması durumunda kaynaklar birbirinden 

noktalı virgül ile ayrılmalı ve sıralama yıllara göre geçmişten günümüze doğru yapılmalıdır 

(Soyadı1, Yıl; Soyadı2, Yıl....). 

Kaynaklar bölümünde ki gösteriminde ise “Soyadı, Adının baş harfi(A)., Yıl.” olarak 

bildirilmelidir. 

İki  ve daha fazla yazarlı kaynaklar “Soyadı1, A1., Soyadı2, A2., …….., Yıl.” olarak 

kullanılmalıdır. 

Kitap için; 

Soyadı, A., Yıl. Kitabın Adı. Kurumu ve Basım Yeri, toplam sayfa sayısı s/pp. 

Editörlü kitapta kitabın bir bölümü için; 

Soyadı, A., Yıl. “Kitabın İçinde Yer Alan Bölümün Adı, sayfa aralığı”. Kitabın Adı (Eds: 

Soyadı1, A1., Soyadı2, A2.). Kurumu ve Basım Yeri, toplam sayfa sayısı s/pp. 

Makale için; 



Soyadı, A., Yıl. Makalenin Adı. Yayınlandığı derginin açık ve tam adı, Cilt (Sayı):, Sayfa 

aralığı. 

Bildiri kitabında yer alan bildiri için; 

Soyadı, A., Yıl. Bildirinin Adı. Kongre/Sempozyum Adı (Tarihi, Toplantının Yeri), sayfa 

aralığı. 

Tez için; 

Soyadı, A., Yıl. Tezin Adı. Tez Çalışmasının Gerçekleştirildiği Kurumun Adı, (Basılmamış) 

Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Yer, Sayfa sayısı. 

Elektronik kaynak için; 

Soyadı, A., Yıl. Çalışmanın Adı.http://www......, Erişim: 12.05.2009. 

Veri tabanından taranan bilgi için; 

Soyadı1, A1., Soyadı2, A2., Soyadı3, A3., Yıl. Çalışmanın Adı. Yayınlandığı Derginin Açık 

ve Tam Adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı,  Abstracted in ……. Abstracts, Yıl, Abstract No.   

 


