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A)Yollamalar, Kaynakça ve Dipnotu
A)References, Bibliography and Footnotes
1.Metin içinde yapılacak yollamaIar ayraç içinde (Yazar,kaynağın
yayımlandığı yıl, sayfa numarası sırasıyla) gösterilecektir. Kaynakça
da bu yolIama sistemine göre düzenlenecektir. Aşağıda farklı
nitelikte kaynakların metin içinde ve kaynakçadaki yazılış biçimleri
gösterilmektedir:
1.The references which will be made in a text should be shown in
parenthesis (The author, the year when the reference was published:
page numbers, respectively). The bibliography should be organised
according to this referencing system. The different forms of references
from different resources in a text and bibliography are as follows:
130

a)Tek yazarlı kitaplar ve makaleler
a)Books and articles with a single author
Kaynakçada:Tilly, C. (2001), Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin
Oluşumu (Ankara:İmge Yayınları,1. Baskı) (Çev.K.Emiroğlu).
In the bibliography:Tilly. C. (2001), Zor, Sermaye ve Avrupa
Devletlerinin Oluşumu (Ankara: İmge Publications, 1st Edition) (Trans.
K.Emiroğlu)
Metin içinde yollamada:... (Tllly,2001:120).
Reference in the text: …(Tilly, 2001:120).
Kaynakçada:Robinson, William I. (2001), “Social Theory and
Globalization: The rise of a transnational state” Theory and Society
30:157-200.
In the bibliography: Robinson, William I. (2001). “Social Theory
and Globalization: The rise of a translational state” Theory and Society
30:157-200.
Metin içindeki yollamada: ...(Robinson, 2001:170).
Reference in the text: …(Robinson, 2001:170).

b)İki yazarlı kitaplar ve makaleler
b)Books and articles with two authors
Kaynakçada:Hirst, Paul/Thomson,Grahame (2000), Küreselleşme
Sorgulanıyor (Ankara:Dost Kitabevi) (Çev.Ç.Erdem E.Yücel).
In the bibliography: Hirst, Paul/Thomson, Grahame (2000)
Küreselleşme Sorgulanıyor (Ankara: Dost Bookstore) (Trans.Ç.Erdem E.
Yücel).
Metin içindeki yollamada:...( Hirst/Thomson, 2000:80).
Reference in the text: …(Hirst/Thomson, 2000:80).
Kaynakçada: Robinson, William I./Harris, Jerry (2000), “Towards
A Global Ruling Class? Globalization and the Transnational Capitalist
Class”, Science and Society (Cilt:64,Sayı.1) 11-54.
In the bibliography: Robinson, William I./Harris, Jerry (2000),
“Towards A Global Ruling Class? Globalization and the Transnational
Capitalist Class”, Science and Society (Volume:64, Issue.1) 11-54.
Metin içindeki yollamada:...(Robinson/Harris,2000:40).
Reference in the text: …(Robinson/Harris.2000:40).
c)İkiden çok yazarlı kitapIar ve makaIeler
c)Books and articles with more than two authors
Kaynakçada:Heitmeyer,Wilhelm/Müller,Joachim/Schröder,Helmut
(1997),VerIockender FundamentaIismus (Frankfurt:Suhrkamp
Verlag).
In the bibliography: Heitmeyer, Wilhelm/Müller,Joachim/Schröder,
Helmut (1997), Verlockender Fundamentalismus (Frankfurt: Suhrkamp
Verlag).
Metin içindeki yollamada:...(Heitmeyer vd.,1997:171).
Reference in the text: …(Heitmeyer et all.,1997:171).
d)DerIeme yayınIar içinde yer alan makaIeIer
d)Articles in the collections
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Kaynakçada: Boratav, Korkut (2000), “EmperyaIizm mi? KüreselIeşme
mi?” Tonak, E. Ahmet (Der.), KüreselIeşme (Ankara:İmge Yay.):15- 25.
In the bibliography: Boratav, Korkut (2000), “Emperyalizm mi?
Küreselleşme mi?” Tonak, E. Ahmet (Col.) Küreselleşme (Ankara: İmge
Publications.): 15-25.
Metin içindeki yollamada: ...(Boratav,2000:21).
Reference in the text: …(Boratav, 2000:21).
e)Yazarsız yayınIar ya da diğer kaynakIar
e)Publications without authors or others
Kaynakçada: DİE (1996), İstatistik GöstergeIer 1923-1995, (Ankara).
Metin içindeki yollamada: ...(DİE,1996:141).
In the bibliography: DİE (1996), İstatistik Göstergeler 1923-1995,
(Ankara). In the text:…(DİE, 1996:141).
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f)Bunların dışında adı uzun resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde
yapıIacak yolIamaIarda kısaltmaIar kulIanılmaIıdır. Örneğin Yüksek
Öğretim Kanunu (YÖK), MilIi Eğitim Temel Kanunu (METK) gibi.
f)In case of references to publications with very long names or to the
legislation within the text, abbreviations should be used. For example,
Yüksek Öğretim Kanunu (YÖK), Milli Eğitim Temel Kanunu (METK), etc.
2)Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnotu kullanılmalıdır. Ancak,
sayfa düzeninde yarattığı sorunlar dolayısıyla dipnotu olabildiğince az
kullanılmalı ve yazının sonuna eklenmelidir.
2)For extra explanations other than references, footnotes should be
used. However, due to the problems that footnotes create in the page
order, they should be used as minimum as possible and should be
added to the end of the text.
B)Yazının yazılacağı bilgisayar programları, Font ve Harf
Büyüklükleri
B) Computer programmes to be used for writing the text, Font
and Character Sizes

1)Yazı PC’de hazırIandıysa “Word for Windows”un değişik versiyonIarında
(2.0-7.0), AppIe Macintosh’ta hazırIandıysa Microsoft Word’un değişik
versiyonIarında (4.0- 5.1) “save” edilmiş bir diskette ve aynı zamanda 3
nüsha A4 boyutunda bilgisayar çıktısı olarak verilmelidir.
1)If the text is written on a PC, it should be submitted with different
versions of “Word for Windows” (2.0-7.0) or if prepared in Apple
Macintosh, it should be submitted with different versions of Microsoft
Word (4.0-5.1) as saved in a diskette and as 3 hardcopies in A4 size.
2)Yazının ana bölümlerinde 12 punto, dipnotu, özet kaynakça, tablo gibi
bölümIerinde ise 10 punto harf büyükIüğünün ve Times New Roman
karakterinin kullanılması gerekmektedir.
2)In the main part of the text, the font size should be 12. However, in
the abstract, bibliography or in tables, the font size should be 10. The
typesetting should be Times New Roman.
3)YazıIarda 800-1000 karakteri aşmayacak hem Türkçe hem İngilizce
özet yer almaIıdır.
3)There should be an abstract both in Turkish and English languages
which will not exceed 800-1000 characters.
4)Orta başlık yazı alanının ortasında, yan başlık yazı alanının sol
kenarında, girintisiz, kalın ve paragraf başlığı satırbaşından itibaren yazılır.
Orta ve yan başlıklarda kelimelerin tamamı büyük harfle başlar, paragraf
başlıklarında sadece ilk kelime büyük harfle başlar ve metin devamında
gelir. Başlıklarda numaralandırma ve harflendirme yapılmamalıdır.
4)Mid-title should be written in the centre/middle of the writing space,
side title should be should be written on the left side of the writing space,
in unindented and bold, and the paragraph title should be indented. All
of the words in mid and side titles should be written in capital, the first
word should be started with capital letter in the paragraph titles and
the text continues in this way. No numbers or letters should be used in
the titles.
C) Yayımlanma Koşulları
C) Conditions of Being Published
1)Dergiye gönderilecek yazıIar başka bir yerde yayımlanmamış ya
da yayımIanmak üzere gönderilmemiş olmaIıdır. Eğitim Bilim TopIum
Dergisi yayımlanan yazıların bütün yayın haklarına sahiptir.
1)The articles to be sent to the journal should not be published in other
journals or not be sent in order to be published. Journal of Education
Science Society has all rights of publishing the articles published.
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2)Bir yazının dergide yayımIanması hakem kuruIu’nun konu alanı ile
ilgiIi üyelerinden ya da yayın kurulu’nun yeniden belirleyeceği ilgili
bilimcilerden en az üç hakeme yollanıp çoğunluğunun olumlu kararı ile
yayınlanır.
2)The article is sent to at least three referees from the scientists
determined by the relevant members of the editorial board of referees
or the publishing board and the majority and the article is published in
the Journal with the majority verdict.
3)Hakem kuruIu tarafından öneriIen değişikIikIer benimsenmezse, yazı
yazar(lar)ı tarafından geri çekiIebiIir. Ayrıca, böyIe durumIarda yayın
kuruIu yazıyı geri çekme ya da başka hakeme göndermek konusunda
tam yetkilidir.
3)The article may be withdrawn by the author in case the changes
recommended by the editorial board of referees are not adopted.
Furthermore, the publishing board is fully authorized to withdraw the
article or send it to another arbitrator.
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4)Derginin hakemli bölümünde yer alacak makaleler hakem önerilerine
uyularak düzeltilmek zorundadır. Düzeltme yapılmayan yazılar hakemli
bölümden çekilmiş sayılır.
4)The articles to be published in the refereed part of the Journal should
be corrected in compliance with the referee recommendations. The
articles which are not corrected are considered to be withdrawn from
the refereed part.
5) Hakemli yazılarda bilimsel anlatımın gerektirdiği öğelere ve ölçütlere
uyulur. Bunun dışında kaldığı düşünülen yazılar hakemsiz bölümde
(TARTIŞMA) değerlendirilir.
5)It is required to comply with the elements and criteria for the scientific
expression. The articles which are considered to not meet this condition
are evaluated in the non-refereed part (DEBATE).
6) TARTIŞMA yazıları
6)DEBATE articles
a-Yaklaşık 5 sayfayı geçemez,
a-It cannot exceed approximately 5 pages.

b-Yayın Kurulu’nun incelemesinden geçerek yayımlanır,
b-It is published after being reviewed by the Publishing Board.
c-Yazıda yer alan/alacak iddiaları açıklayan/destekleyen belgelerin
bibliyografik kimlikleri Kaynakça’da ya da Dipnotlar bölümünde mutlaka
belirtilir. Ya da belgenin aslı/fotokopisi konulur.
c-Bibliographic identities of the documents explaining/supporting the
claims which are/are to be in the article should be definitely stated in
the Bibliography or Endnotes or the original/photocopy of the document
is submitted.
7)(1) ay içerisinde Yayın Kurulu ile herhangi bir şekilde iletişim kurmayan
ve bu süre içersinde Hakem Değerlendirme Raporu göndermeyen
hakemlerin değerlendirmeleri dikkate alınmaz ve anılan yazı için yeni
hakem belirlenir.
7)The evaluations of the referees, which do not make contact with
the Publishing Board and not send Referee Evaluation Report within
(1) month, are not taken into consideration. Thus, a new referee is
determined for the mentioned article.
8)Düzeltilmesi için yazar(lar)ına gönderilen makaleler (1) ay içerisinde
hakemlerin değerlendirmelerine uyularak düzeltilir ve EĞİTİM BİLİM
TOPLUM DERGİSİ Yayın Kurulu’na ulaştırılır.
8)The articles which are sent to their authors for correction should be
corrected according to the evaluations of the referees within (1) month
and should be delivered to the Publishing Board of The JOURNAL OF
EDUCATION SCIENCE SOCIETY.
9)Yazarlar ile yazının hakem kurulu arasındaki ilişki Yayın Kurulu
tarafından sağlanır.
9)The correspondence between the authors and the editorial board of
referees is ensured by the Publishing Board.
10)Yazılardaki tüm değişiklikler yazarları tarafından yapılır.
10)All of the changes in the articles should be made by their authors.
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11)Hakem Kurulu’ndan geçen ve son biçimi verilen yazılar üzerinde
değişiklikler yapılamaz. Her ne nedenle olursa olsun yazısını
yayımlamaktan vazgeçen bir yazar, yazısını başvurudan sonra en çok 15
gün içerisinde yazısını geri çekebilir.
11)No change is made on the articles which are accepted and finalised
by the Editorial Board of Referees. The author who waives to publish
his article for any reason may withdraw his article within 15 days at
maximum after the application.
12)Yazıların 7000 sözcüğü aşmaması önerilir.
12)It is recommended that the articles do not exceed 7000 words.
13)Yazının yayımlanması durumunda beş adet dergi yazar(lar)a
gönderilir.
13)5 copies of the Journal will be sent to the author(s) in case the
article is published.
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* Web sayfamızda yayınlanmaktadır.
*It is published on our Website.
* Yayın Yönetim Yeri / Editorial Office
Cinnah Cad. Willy Brandt Sokak No: 13
06680 Çankaya / ANKARA
Tel : +90.312 439 01 14 (pbx)
Fax / Belgegeçer : +90.312 439 01 18
Web : http://www.egitimbilimtoplum.com.tr
E-mail : bilgi@egitimbilimtoplum.com.tr

