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AKADEMİK KAYNAK YAZAR KULLANICI YÖNERGESİ 

2017 yılından bugüne yayın hayatını başarılı bir şekilde sürdüren sitemiz, yenilikçi 

adımlar ile gelişmeye büyük önem vermektedir. 

Okuyucularımızın talepleri, yazarlarımızın katkıları ile site yayın politikasında zaman 

içerisinde güncellemeler yapılmaktadır. Yayın kapsamının genişlemesi ve yazar sayısının 

artması nedeniyle site tasarımında ve içeriğinde bütünselliğinin sağlanması için bazı 

düzenlemeler süreç içerisinde gerekli hale gelmektedir.  

 Site tasarımın sade, anlaşılır ve kolay erişebilir olması yayın politikamızın temelidir. 

Yazıların düzenli bir biçimsel özelliğe sahip olmasının yanında kullanıcı hesaplarının da 

belirlenen şekillere uygunluğu gerekmektedir.  

Bu nedenle tüm yazarlarımızın yönergede belirtilen esasları dikkate alarak gerekli 

düzenlemeleri yapmalarını rica ederim. 

Kaan AKMAN 

Akademik Kaynak  

Genel Yayın Yöneticisi 

 

1- Yazar Profil  Fotoğrafları 

 

Yazar profil fotoğrafları sitemizin iki kısmında görünmektedir. Bunlardan ilki ana 

sayfada yazıların yan bölümünde yer almaktadır. Diğer kısım ise 

https://www.akademikkaynak.com/yazarlar bölümündedir.  

Bu iki bölümde yer alan fotoğrafların biçimsel olarak kullanıcılar arasında 

benzerlik göstermesi gerek tasarım görselliğinin gerekse de site kurumsallığının 

sağlanması için oldukça önemlidir.   

Bu nedenle yazarlarımız yükleyecekleri fotoğraflarda şu hususları göz önüne 

almalıdır: 

 

- Kullanılan görsellerin bilimsel yayınların yayınladığı bir platformda yer alacağı 

bilincine sahip olmak,  

- Okuyucuların site ve yazar hakkında güvenlik kaygısı taşıması için görsellerde 

bulunan kişilerin yüzlerinin belirgin ve seçilebilir olması, 

- Kullanılan alanın boyutunun kısıtlı olması nedeniyle yüz kısmının alana sığacak 

şekilde fotoğrafların kırpılması, 

- Kullanılan fotoğrafın seçilemeyecek düzeyde uzak veya yakın olmaması, 

- Kullanılacak görsellerin arka planın sade olup, özçekim tarzı fotoğrafların 

kullanılmaması 
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2- Yazar Özgeçmiş Bilgileri 

 

Yazarlarımızın özgeçmişlerinin açık, anlaşılır ve uzmanlık alanlarını belirten bir 

içeriğe sahip olması okuyucularımızın soru, yorum veya katkılarının yazarlar ile verimli 

bir şekilde değerlendirilebilmesi için zorunludur.  

Sitemizde yazarlarımızın özgeçmiş kısımları iki bölümde yer almaktadır. 

Bunlardan ilki makale sonlarındaki kısa tanıtıcı bilgilerdir. Bir diğeri ise 

https://www.akademikkaynak.com/yazarlar bölümündeki yazarlarının fotoğraflarının 

tıklanması sonucu açılan detaylı özgeçmiş kısmıdır. 

 Bu iki bölümde de yazarlarımızın ortak biçimlerde kendilerini ve çalışmalarını 

tanıması kurumsallık politikası kapsamı gereğince zaruri bir ihtiyaçtır.  

Özgeçmiş bölümlerinin kişisel sosyal ağ hesabı olmadığı dikkate alınarak, rumuz, 

özdeyiş, slogan vb. unsurlara yer verilmemesine özen gösterilmelidir.  

Bu iki kısımdaki özgeçmişlerin düzenlenmesinden aşağıda belirtilen şekilde 

düzenlenmelidir. 

 2.1. Makale Sonlarına Yer Alan Özgeçmiş Bölüm Örneği 

 

XX/XX/XX tarihinde… doğdu. XX yılında ….Üniversitesi ….bölümünü 

tamamladı. XX tarihinde … Üniversitesi … Anabilim dalında ….. konulu tez çalışması 

ile yüksek lisans derecesi kazandı. Halen…. Üniversitesi … Anabilim Dalında doktora 

eğitime devam etmektedir VEYA halen… Üniversitesi …bölümünde öğretim 

üyesi/görevlisi olarak çalışmaktadır. VEYA halen kurumunda… görevinde yer 

almaktadır. 

 Temel Çalışma Alanları: yerel yönetimler, iktisat tarihi, Yeniçağ Tarihi 

 

2.2. Detaylı Özgeçmiş Bölümü 

 

 - Kişisel Bilgiler: 

 

 Ad- Soyad: 

 Doğum Yeri/Tarihi: 

 

               -Eğitim Bilgileri 

 

Önlisans:              ….  (xx-xx) 

Lisans:                   …. (xx-xx) 

Yüksek Lisans:     …. (xx-xx) 

Doktora:               …. (xx-xx) 
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- Bilimsel Çalışmalar 

Kitaplar: 

Kitap Bölümü: 

Makaleler: 

Bilimsel Sunumlar: 

Yüksek Lisans Tezi: ( Tamamlanmış/ Devam Eden) 

Doktora Tezi:  (Tamamlanmış/ Devam Eden) 

Diğer Yayınlar: 

 

 

- Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 

- İletişim Bilgileri 

E-mail: 

 

- Diğer (İsteğe Bağlı Kısım) 

 


