
YAZIM	KURALLARI	

Balkan	ve	Yakın	Doğu	Sosyal	Bilimler	Dergisi	(Balkan	and	Near	Eastern	Journal	of	Social	Sciences)	her	
yıl	 Ocak,	 Nisan,	 Temmuz	 ve	 Ekim	 aylarında	 olmak	 üzere	 4	 sayı	 olarak	 yayınlanan	 uluslararası	 alan	
indeksli,	hakemli,	akademik	bir	dergidir.	Dergimizde	yayımlanan	makaleler	Akademik	Teşvik	Ödeneği	
Yönetmeliği’ndeki	 Yayın	 faaliyet	 türündeki	 “SSCI,	 SCI-Exp,	 AHCI	 dışındaki	 alan	 indekslerindeki	
dergilerde	 yayımlanan	 tam	 özgün	 makale”	 statüsündedir.	 Dergide	 Türkçe,	 İngilizce	 veya	 Almanca	
olarak	 Balkan	 ve	 Yakın	 Doğu	 Ülkelerindeki	 sosyal	 bilimler	 alanındaki	 orijinal	 araştırma	 makaleleri	
yayımlanır.	Basılacak	eserlerin	daha	önce	hiçbir	yerde	yayınlanmamış	ve	yayın	haklarının	verilmemiş	
olması	gerekir.	Dergide	yayınlanacak	yazıların	her	türlü	sorumluluğu	yazar(lar)ına	aittir.		
	
Yayınlanmak	 için	 sunulan	makaleler	öncelikle	Dergi	 Editörler	Kurulu	 tarafından	ön	 incelemeye	 tabii	
tutulmaktadır.	 Dergi	 Editörler	 Kurulu,	 dergide	 yayınlanabilecek	 nitelikte	 bulmadığı	 makaleleri	
hakemlere	 göstermeden	 ret	 kararı	 verme	 hakkına	 sahiptir.	 Yazım	 kurallarına	 uymayan	 makaleler,	
düzeltilmek	üzere	 yazara	 iade	edilir.	Değerlendirmeye	alınan	makaleler,	 incelenmek	üzere	en	az	 iki	
ayrı	hakeme	gönderilir.	Dergi	Editörler	Kurulu,	hakem	raporlarını	dikkate	alarak	makalenin	yayınlanıp	
yayınlanmamasına	karar	verir.	Makaleler	online	olarak	dergi	web	sitesinden	indirilebilmekte	ve	ayrıca	
basıldıktan	sonra	yazarlara	basılmış	dergi	gönderilmektedir.		

Makalelerin	editor.bnejss@gmail.com	adresine	elektronik	posta	yoluyla	gönderilmesi	gerekir.	
	
Makale	Sunumu	:		

Makaleler,	Microsoft	Word	 programında,	 kenarlardan	 (alt,	 üst,	 sağ,	 sol)	 2,5	 cm.	 boşluk	 bırakılarak,	
Times	News	Roman	yazı	tipinde,	12	punto	ve	iki	satır	aralık	ölçüsü	kullanılarak	yazılmalıdır.	

Makale	Kapak	Sayfası,	Türkçe	Başlık,	Türkçe	Özet	ve	Anahtar	Kelimeler,	İngilizce	Başlık,	İngilizce	Özet	
ve	 Anahtar	 Kelimeler,	 Giriş	 Materyal	 ve	 Yöntem,	 Bulgular	 ve	 Tartışma,	 Sonuç	 varsa	 Teşekkür	 ve	
Kaynakça	bölümlerinden	oluşmalıdır.		

Kapak	Sayfası:	Türkçe	Başlık,	Yazar	ad(lar)ı,	adres(ler)i,	telefon	numara(lar)ı,	e-posta	adres(ler)inden	
oluşur.	Yazışmalarda	sorumlu	yazarın	kim	olduğu	belirtilmelidir.	

Özet	ve	Anahtar	Kelimeler:	Özet	ve	anahtar	kelimeler	Türkçe	ve	İngilizce	olarak	yazılmalıdır.	Türkçe	
ve	İngilizce	özetlerin	her	biri	200	kelimeyi	geçmemelidir.	Özetin	altına	küçük	harflerle	çalışmayı	en	iyi	
şekilde	tanımlayacak	en	az	üç	anahtar	kelime	(key	words)	ve	JEL	sınıflaması	yazılmalıdır.		

Metin	 içerisinde	 yer	 alacak	 ana	başlıklar	 ve	 alt	 başlıklar	 1.,	 1.1.,	 1.1.2.	 şeklinde	numaralandırılmalı,	
koyu	ve	sola	bitişik	olarak	yazılmalıdır.	

Giriş:	Bu	bölümde;	çalışma	konusu,	gerekçesi,	önceden	yapılmış	çalışmalar	ve	amacı	verilmelidir.		

Materyal	 ve	 Yöntem:	 Kullanılan	 Materyal	 ve	 Yöntem	 aynı	 başlık	 altında	 verilmelidir.	 Yeni	 veya	
değiştirilmiş	 yöntemler	 aynı	 konuda	 çalışanlara	 araştırmayı	 tekrarlama	 olanağı	 verecek	 nitelikte	
olmalıdır.		

Bulgular	 ve	 Tartışma:	 Bu	 bölümde	 elde	 edilen	 bulgular	 verilmeli,	 gerekirse	 tablo	 ve	 grafiklerle	 de	
desteklenerek	 açıklanmalıdır.	 Bulgular	 tartışılmalı,	 başka	 araştırmalarla	 benzerlik	 ve	 farklılıkları	
verilmeli,	nedenleri	tartışılmalıdır.		



Sonuç:	Elde	edilen	sonuçların	bilime	ve	uygulamaya	katkısı	önerilerle	birlikte	vurgulanmalıdır.		

Teşekkür:	Gerekli	ise	mümkün	olduğunca	kısa	olmalıdır.		

Dipnotlar:	 Makale	 boyunca	 dipnot	 sistemi	 kullanılmalıdır.	 Açıklama	 gerektiren	 durumlar	 için	
hazırlanan	dipnotlar	metnin	içinde	numaralandırılmalı	ve	atıf	yapılan	sayfada	yer	almalıdır.	Dipnotlar	
10	punto	ile	satır	aralıksız	Times	News	Roman	yazı	tipinde	yazılmalıdır.	

Tablo,	Grafik	 ve	 Şekiller:	 Tablo,	 grafik	 ve	 şekiller	metin	 içerisinde	 yer	 almalıdır.	Her	 tablo,	 şekil	 ve	
grafiğe	 bir	 başlık	 verilmelidir.	 Tüm	 tablo,	 şekil	 ve	 grafikler	 makale	 boyunca	 sırayla	
numaralandırılmalıdır	(Tablo	1,	Grafik	1,	Şekil	1	gibi).	

Formüller:	 Formüller	 numaralandırılmalı	 ve	 formül	 numarası	 formülün	 yanına	 sağa	 dayalı	 olarak	
parantez	içinde	gösterilmelidir.		

Kaynaklar:	 Atıf	 yapılan	 bütün	 kaynaklar,	 çalışmanın	 sonunda	 “Kaynakça”	 başlığı	 altında	
gösterilmelidir.	Kaynaklar,	makale	 sonunda,	alfabetik	olarak	 (yazarların	 soyadlarına	göre)	ve	orijinal	
dilinde	ve	aşağıdaki	örnekler	dikkate	alınarak	verilmelidir.	

	Makale:		

Yılmaz,	R.	(2011).	Para,	Banka	ve	Finansal	Piyasalar.	Balkan	ve	Yakın	Doğu	Sosyal	Bilimler	Dergisi,	1(1):	
43-55.	

Kitap:		

	Yılmaz,	R.	ve	Koyuncu,	C.	(2011).	Para,	Banka	ve	Finansal	Piyasalar.	Tekirdağ:	Arsead	Yayın	Dağıtım.	

Kitapta	Bölüm:		

Yılmaz,	R.	(2011).	Para,	Banka	ve	Finansal	Piyasalar,	(Ed.)	C.	Koyuncu,	s.	43-55.	Tekirdağ:	Arsead	Yayın	
Dağıtım.	

Internet:		

ARSEAD	(2011).	Para,	Banka	ve	Finansal	Piyasalar.	www.	arsead.com.tr	

Kaynakların	Metin	İçinde	Verilişi:		

Kaynaklara	 yapılan	 göndermeler	 metin	 içinde	 parantez	 arasında	 gösterilmeli	 ve	 sırasıyla	 yazarın	
soyadı	ve	tarih	yazılarak	verilmelidir.	Örneğin;	 tek	yazar	olması	durumunda	(Yılmaz,	2009),	 iki	yazar	
olması	 durumunda	 (Starr	 ve	 Yılmaz,	 2009),	 yazar	 ikiden	 fazlaysa	 (Koyuncu	 v.d.,	 2009)	 şeklinde	
yazılmalıdır.	Aynı	yazarın	aynı	yılda	birden	fazla	yayını	metin	içinde	kaynak	gösterilirse	a	ve	b	olarak	
ayrılmalıdır	 (Yılmaz,	 2009a)	 ve	 (Yılmaz,	 2009b).	 Birden	 fazla	 kaynak	 gösterilecekse	 göndermeler	
birbirinden	noktalı	virgülle	ayrılmalı	ve	tarih	sırasına	göre	verilmelidir	(Yılmaz,	2009;	Kubaş,	2010).	


