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THE FEAS JOURNAL YAZIM KILAVUZU 

1- İdeal uzunluk – 800-2000 kelime.  

Makalenizin yeterince kısa veya uzun olması Editör Ekibimiz 

tarafından dikkate alınan önemli bir kriterdir. 

2- Üslup – Nefret dili kullanımından ve vandalizmden uzak durun.  

Nefret dili içeren vandalist bir üslup ile yazılmış makaleler editör 

ekibimiz tarafından hoş karşılanmamaktadır. 

3- Kaynak ve Referanslar – Özellikle eleştiri yazılarında kaynak 

ve referanslarınızı açıkça gösterin.  

Yazınızda spesifik bir konu hakkında eleştiri yapıyorsanız güvenilir 

kabul edilen kaynak ve referanslarınızı yazının sonuna özenle 

ekleyin. Bilimsel verilere dayanmayan eleştiri yazıları Editör 

Ekibimizce incelenmemektedir. 

4- Konu Seçimi – Gündem önce gelir! 

The FEAS Journal siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, 

tarih vb. birçok alanda yazı kabul etmektedir. Ancak Dünya ve 

Türkiye gündemi ile ilgili yazıların yayım sırasında daima önceliği 

vardır. 

5- Biçim Kuralları 

5.1. - Kelimelerin cümle içinde kullanımı, kısaltmalar ve noktalama 

işaretleri için en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. 

5.2. - Times New Roman 12 punto kullanınız. Başlık yazımı için 

Times New Roman 16 punto tercih ediniz. Seçilen başlıklar 

okuyucu da net bir fikir uyandırmalı, uzun olmamalıdır. 

Başlığın tamamı büyük harf ve koyu yazılmalıdır. 
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5.3. - Akademik makale formatına uygun olarak, açık ve anlaşılır 

bir anlatım yöntemi tercih edilmelidir. Çalışılan konunun ve 

amacın kapsamından çıkacak detaylara girilmemelidir. Makalenin 

hazırlanma aşamasında bilimsel yöntemler ön planda tutularak; 

çalışmanın konusu, amacı, sonuç kısımları yeterli ölçüde ve 

sistematik bir biçimde yazılmalıdır. 

 

6- İntihal, Atıflar ve Referanslar 

6.1. – Atıflar için sıklıkla kullanılan APA 6. Sürümü 

kullanılmalıdır. Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen 

sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa 

numarası sırasıyla verilmelidir. Örnek: (Gelvin 2016: 28) 

Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf 

eklenmek suretiyle ayırt edilir. Örnek: (Akın 2003a: 34), (Akın 

2003b: 67) 

6.2. - Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için 

kullanılır ve “DİPNOT” komutuyla otomatik olarak verilir. 

Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın 

yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: 

(Kaya 2000: 15) ( Kaynak olarak kullandığınız haber sitelerini 

yazarken, eriştiğiniz son tarih de yazılmalıdır.) Örnek: https//… 

Son Erişim Tarihi : 12.04.2021 

6.3. - Makalede kullanılan bütün kaynaklar Kaynakça kısmına 

dahil edilmelidir. Makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda 

bahsedilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemektedir. 

Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre (Soyadı 

Kanunu’ndan öncekiler için yazar adı esas alınır.) alfabetik olarak 

verilmelidir. Eser adları italik yazılmalıdır. 


