KİTAP YAZIM KURALLARI:
1. Kitabın size ait pasajını yazarken bilgisayarınızı word programına göre ayarlayınız.
Dosyanın sayfa yapısı kısmına girdikten sonra, A4 sayfa düzenine üstten 2.5, alttan
2, soldan ve sağdan 2.5 cm boşluk veriniz. Alt bilgi kısmını da 2 cm’ e getiriniz. İlk
sayfadan başlamak üzere sayfanın sağ alt kısmına sayfa numarası veriniz.
2. Yazımda Times New Roman karakteri 12 p ile ve tek satır aralığı ile yazınız.
Bölümünüz en fazla…sayfa olarak hazırlanmalıdır.
3. Paragraf aralarına boşluk koymayınız, ancak paragraf başlarında ilk kelime
başlangıcına 2 cm giriş boşluğu açınız.
4. Resim, tablo ve grafiklerin girmesi gerektiği yere boşluk bırakıp o resim veya
tablo’nun numarasını yazınız (Örneğin Tablo 1). Resimleri yüksek kalitede
hazırlanmış halde ayrı bir ek olarak ya da CD’ye yüklenmiş olarak veriniz. Resim ve
şekil alt yazıları ile tablolarınızın her birini tablo numara ve başlıkları ile birlikte ayrı
sayfalara kayıt yaparak gönderiniz.
5. Pasajların ana başlığını bold ve büyük harf yazınız. Birinci alt başlığı bold stilde, ilk
harf büyük, diğerleri küçük olarak yazınınız ve sonuna “:” getiriniz. İkinci alt başlığı
üstteki ile aynı ve normal karakterde (bold olmayan) ancak altı çizili yapınız “:” ile
bitiriniz. Üçüncü alt başlıkta italik yazı kullanınız, “:” ile bitiriniz.
6. Numaralandırmalarda tek numaralandırmalarda 1, 2, 3, 4... karakterlerini, ikili
numaralandırmalarda I, II, III.., sonra 1, 2, 3, 4... karakterlerini kullanınız. Eğer üçlü
numaralandırma gerekiyorsa son olarak a, b, c, d..., kullanınız, dörtlü
numaralandırma gerekiyorsa son olarak i, ii, iii, iv... karakterlerini kullanınız. Her
karakterden sonra sadece “.” koyunuz. Karakterleri bold yapmayınız.
7. Referanslar metin içinde kullanılış sırasıyla numaralanarak dizilmelidir. Metin içinde
referans “(1)” şeklinde düz yazı karakteri ile işaretlenmelidir. İkiden fazla referans
varsa bu durum “(1-4)” olarak belirtilmelidir.
8. Tablo veya grafikler eğer bir kitaptan veya yayından alınmışsa mutlaka başlığı veya
alt yazısında bu referans olarak belirtilmelidir. Başka kaynaklardan alınan fotoğraflar
veya çizim şekiller o yayıncının yazılı izni olmadan basılamaz. Bu durumu mutlaka
editörlerinize bildiriniz.
9. Fotoğraflarınız jpeg ile yüksek kalitede kayıt yaparak gönderebilirisniz.. Yüksek
çözünürlükte fotoğraflar CD içinde veya yüksek kalitede ayrı bir dosya halinde yazı
ekinde posta ile gönderilebilir.
10. Referans kullanımı şöyle olmalıdır:
Dergi Makaleleri
Standart makale: Yazar ya da yazarların soyadı, adının ilk harfi (.) makalenin adı (.)
derginin adı (İndex Medicus’a göre kısaltılmış biçimiyle), yıl (;) cilt numarası (:) ilk ve
son sayfa (.)
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Kitaplar için: Yazar ya da yazarların soyadı, adının baş harfi (.) kitabın adı (.)
kaçıncı baskı ya da cilt olduğu (.) yayınlandığı şehir (:) yayın evi, baskı yılı (:) sayfa
(.)
Kitap bölümleri için: Konu yazarının soyadı, adının baş harfi (.) konu adı (.) In (:)
kitap yazarlarının soyadı, adının baş harfi (.) kitabın adı (.) yayınlandığı şehir (:)
yayın evi, baskı yılı (:) ilk ve son sayfa (.)
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