YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli
bir dergidir.
Dergimize gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu’nca değerlendirilir ve
uygun görülen yazılar, hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu görüşü
ile yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir. Hakem değerlendirme süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.
Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davetli yazılar, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır ya da yazarına iade edilir.
Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergiye gönderilecek yazılarda, Türkçe ve İngilizce özet ile 3-6 arasında
anahtar kelime yer almalıdır. Yazılar Times New Roman karakteriyle 12 punto
ve 1,5 satır aralığında, sol yana yaslı ve sayfanın tek yüzüne basılmalıdır.
Yazılar, dergimizin, dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta
adresine ya da derginin,
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adresine iki nüsha halinde gönderilir.
Gönderilecek yazılardaki tablolar ve şekiller metin içinde, başlık ve sıra
numarası ile yer almalıdır.
Yararlanılan kaynaklar makalenin sonunda ayrı bir sayfada, KAYNAKÇA
başlığıyla, yazar soyadlarına göre alfabetik sıraya düzenlenmelidir.
Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psychological Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir.
Buna göre;
Metin içindeki atıflar, yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,
Dominelli (2002: 66)
Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;
(Şahin, 2010: 67) şeklinde yazılmalıdır.
Metinde ikiden fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken ilk seferinde
bütün isimler kullanılmalı; (Carr ve Chen, 2004: 9) aynı yayına daha sonra
yapılan atıflarda sadece birinci isim yazılmalı, diğer yazarlar için “ve diğerleri”ibaresi kullanılmalıdır. (Houston ve diğerleri (1979).
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Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.
Kaynakça’da kitaplar, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Başlık, Baskı, Basıldığı Yer, Yayınevinin İsmi’ni içermelidir
Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara, Gazi Kitabevi.
Makaleler, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Makalenin Başlığı, Derginin İsmi,Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.
Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered Perspectives on the Danish Model”, Journal of Social Sciences, Vol.3, No.2, ss.88-93.
İki yazarlı kitaplar ve makaleler, metin içindeki atıfta (kitap);
(Tuncay ve Ekmekçi,2015:112).
Kaynakça’da:
Makal, A. Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de kadın Emeği,
Ankara, İmge Kitabevi.
Metin içindeki atıfta (makale);
(Tiryaki ve Tatar, 2000:125).
Kaynakça’da:
Tiryaki, Derya ve Mehtap Tatar (2000) “Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1),103-132. şeklinde gösterilir.
Kurum Yayınları; metin içindeki atıfta,
(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No).
Kaynakça’da;
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012) Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik,
Ankara. Şeklinde gösterilir.
İnternetten alınan dökümanlar ise,
http://www.geohive.com/earth/his_history1.aspx Erişim: 12.06.2014 sıralamasıyla gösterilmelidir.
Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.

