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21.03.2020 

ALAN EDİTÖRLERİ SÜREÇ KILAVUZU 

 

1- Editör tarafından alan editörüne sevk edilen makalenin incelenmesi 15 gün 

içerisinde tamamlanır.  Bu incelemede alan editörü üç türlü karar verilebilir: 

 Alan editörü sebebini yazara iletmek üzere ret kararı verebilir.   

 Makalede düzeltilmesi gereken hususlar belirtilerek düzeltme kararı verilebilir. 

 Makale belirtilen kılavuza uygun olması halinde yayınlanmasına onay kararı 

verilebilir. 

2- Alan editörleri yazıların etik ilkelere uygun olup olmadığını kontrol eder. Başlıca 

etik ilkelerimiz şunlardır: 

 Kaynakça ve dipnot kullanımının bilimsel esaslara uygun olması, 

 Sisteme yüklenen yayınların başka bir platformda yayınlanıp yayınlanmadığı 

noktasında alan editörünün aydınlatılması 

 İncelenen belgenin kişiye ait olup olmadığının kontrol edilmesi, 

 Yapılacak intihallerden yazarların sorumlu olduğunun ilgililere bildirilmesi 

3. Alan editörleri incelemelerinde sisteme yüklenen yayınların sitemizin genel yayın 

politikasına uygun olup olmadığını incelmesi gerekmektedir. Sitemizin genel yayın 

politikasının esası şunlardır:  

 Yayınların güncel siyasi tartışmalara ilişkin konular olmaması 

 Yayınlarda kişi hak ve özgürlüklerine hakaret içeren ifadelerin bulunmaması 

 Yayınların bilimsel bir özgünlük ve özelliğe sahip olması, 

 Yayınlarda herhangi bir suç unsurunu bulunmaması, suç ve suçluyu övücü 

içeriğe sahip olmaması 

       4. Sisteme özgün yüklenen yazılarda alan editörleri yazıların Ek 1 ve EK 2’de yer 

alan koşullara uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.  

       5. Alan editörü yayın formu: Bu form editöre ulaştırılmalıdır.  

KRİTER EVET KISMEN  HAYIR 

Sitenin Genel Yayın 

Politikasına Uygun Mu? 
   

Etik İlkelere Uygun Mu?    

Bilimsel Esaslar Uygun 

Mu? 
   

Not:  İhtiyaç duyulması halinde editörümüz ile irtibata geçebilirsiniz. İletişim bilgileri: 

Muhammed Aksu  

  İrtibat Telefon Numarası: 0542 255 6145 

 E- Posta: aksumuhammed@outlook.com 
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EK:1 Biçim Kuralları 

1. Yazı formatı Georgia yazı formatı olarak seçilmeli, sadece başlıklar Times New 

Roman yazı tipi, başlık biçimi 4 ve kalın olarak işaretlenmelidir.  

2. Makaleleriniz iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraf boşluğu bırakılmamalıdır. 

Makale içeriği 16px, dipnotlar 14px, olmalı başlıkların boyutu arttırılmamalıdır. 

3. Makaleleriniz de bariz imla hatalarından kaçınılmalı, incelemeye gönderilmeden 

önce bir kaç kez imla kuralları dikkatlice kontrol edilmelidir. 

4. Makalenizde belirli aralıklarla satır arası vermeyi unutmayın. Bu okunurluğu 

arttıracaktır. Tamamı tek paragraf gibi yazılan makaleler onaylanmayacaktır. 

5. Makale adınız sadece baş harfleri büyük olacak şekilde makale adı kısmına 

eklenmeli, makalenin eklendiği kısma tekrardan yazılmamalıdır. 

6. Makalenizin kalıcı bağlantı adresi dikkatle seçilmeli uzun bağlantı adları 

yazılmamalıdır. Kalıcı bağlantı adresi en fazla  4 yada 5 kelime olacak şekilde 

yazılmalıdır ideali 3 kelimedir.  

7. Makaleleriniz için ekleyeceğiniz öne çıkarılan görsel, makale içi görsel, pdf 

dosyaları makale adıyla yada  benzeri adlarla adlandırılmalıdır. 

8. 1 görselden sadece 1 tane yüklenmelidir. Aynı görselin iki kez yüklenmesi 

durumunda ortam dosyalarından ikinci eklediğiniz görseli siliniz.  
9. Öne çıkarılan görsel özenle seçilmeli, görselin boyutu orta boyut yada büyük 

boyut olmalı 1000*1000'i geçmemelidir. Makalelerinize eklediğiniz öne çıkarılan 

görseli anasayfadaki görünümüne bakarak kontrol ediniz. Eğer ki küçük olması 

sebebiyle kötü görünüyorsa öne çıkarılan görseli ortam dosyalarından   siliniz ve 

yenisini ekleyiniz. Öne çıkarılan görsel ayrıca sosyal medya paylaşımlarında 

görülecek görsel olacaktır. 

10. Uzun yazılara ortalama 700-800 kelimede bir sayfa arası eklenmeli yazı 

bütünlüğünü korumak adına bu değer daha düşük olmamalıdır. Bir sayfada bulunan 

kelime sayısı 1100 kelimeyi de geçmemelidir. Bu değerleri göz kararı 

belirleyebilirsiniz. 

11. Makaleleriniz yayımlamadan önce hem mobil görünümüne hem masaüstü 

görünümüne bakınız. Özellikle mobil görünümde enine doğru yapılan tablo, yazı 

ve içerikler görülmemektedir. 

12. Makalelerinizi ister APA ister MLA yöntemi ile yazabilirsiniz. 

13. Kaynakça belirtmeden önce "--- --- ---" üç adet tire işareti yapılıp entera basılarak 

kaynakça makaleden ayrılmalıdır. 

14. Makale içerisinde tamamı  büyük olacak şekilde harfler kullanılmamalıdır. 

15. Makalelerinizin altında bulunan arama motoru ayarlamaları özenle yapılmalıdır. Bu 

alanın iyi yapılandırılması, yazılarınızı Google'da üst sıraya çıkaracaktır. 

Ayarlamaların nasıl yapılacağını aşağıda bulunan videodan inceleyebilirsiniz. 

16. Makalenizin en sonuna bir adet boş satır bırakmayı unutmayın. Bu boş satır 

makalenizde paylaş butonlarının düzgün görüntülenmesini sağlayacaktır. 

17. Makalelerinizi inceleme için gönderdikten sonra düzenlemeye devam edebilirsiniz, 

düzenlemeleriniz bitmediyse makalenizi taslak olarak kaydedebilirsiniz. 

18. İnceleme için gönderdiğiniz makaleler yukarıda belirtilen biçim kurallarına 

uymaması durumunda ya da makalelerinizin akademik bir dille yazılmaması 

durumunda, gerekli düzenlemeler yapılana kadar bekletilir. Eksik kısımlarla ilgili 

editörler yazılarınızın başına açıklama metni ekleyebilir fakat eklenmediyse ama 

yukarıdaki biçim kurallarına makaleniz uyuyorsa editörler ile iletişime geçebilirsiniz.  
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EK:2 İçerik Kuralları 

1. Makaleleriniz sosyal bilimler alanında, güncel siyasetten uzak, bilimsel verilerle 

desteklenerek ve akademik bir dilde yazılmalıdır. 

2. Makalelerinizin bir amacı olmalı ve  bir sonuca ulaşmalıdır. Genel olarak giriş, 

gelişme ve sonuç dizilimine uygun olmalıdır. Sonuca bağlanmayan, başlığı içerikle 

uyuşmayan makaleleriniz içerik düzenlenene kadar onaylanmaz. 

3. Makalelerinizde en az 4 adet APA yada MLA sistemi kaynakçanıza referans 

vermeniz gerekmektedir. 

4. Öznel yorumlar, makalenizin içeriğinde bulunmamalı sadece sonuç kısmında 

makale içeriğinden yapılan çıkarımlar doğrultusunda yapılmalıdır. 

5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarınca alenen suç işlemiş, daha önce hüküm 

giymiş yada yargılanan kişiler hakkında bilimsel bir makale yazılabilir fakat bu 

kişilerin söylemleri ve eserleri farklı makalelerde kaynak olarak kullanılamaz 

yine bu kişileri öven içerikler oluşturulamaz. Bahsettiğimiz durum Türk Ceza 

Kanunu'nda Suçu ve Suçluyu Övmek başlığı altında cezayi uygulamaya tabidir. 

6. Türkiye Cumhuriyeti'ni, kurumlarını ya da yöneticilerini alenen hedef alan 

makaleler oluşturulamaz yine Türk Kültür Tarihinde muteber yer etmiş kişiler 

hakkında aşağılayıcı içerik oluşturulamaz. Bahsettiğimiz durum yine Türk Ceza 

Kanunu'nun ilgili maddelerince suç sayılmıştır.  

7. Akademik Kaynak Web Sayfası, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı yayın yapan 

bir düşünce kuruluşudur. 

 

 


