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Notes for Contributors

Sayfa Düzeni: A4
Kelime Sayısı:
-Dipnotlar ve referanslar dâhil, özet hariç en az 6500, en fazla 9000. Yayın kurulu, uygun gördüğü
durumlarda kelime sayısı bu sınırın üzerinde olan metinleri kabul etme hakkını saklı tutar.
-Özet en fazla 250 kelime olmalıdır.
-Tablo ve şekiller için sözcük sayımı kapladıkları yere göre belirlenecektir; tablo kaldırıldığındaki
sözcük sayımı göz önünde bulundurulmaksızın yarım sayfalık tablo 250 kelime olarak sayılacaktır.
-3000 kelimeden az metinler yayın kurulu tarafından uygun görülürse Yorum olarak basılmak için
değerlendirilir.
-Dava incelemeleri 3000 kelimeden fazla olmamalıdır. Dava incelemeleri hakem sürecine tabidir.
-Kitap incelemeleri 2000 kelimeyi aşmamalıdır. Kitap incelemeleri yayın kurulunun kararıyla basılır.
Tablo/Grafik/Resim Genişliği: 12 cm.
Page Setup: A4
Word Count:
-Minimum 6500, maximum 9000 words, including footnotes and references; without the abstract. The
editorial board holds the right to accept longer manuscripts if it finds appropriate.
-The abstract should be 250 words, maximum.
-Word count for tables and figures will be determined according to their space: half page will be
regarded as 250 words; regardless of the word count when the table is removed.
-Manuscripts less than 3000 words will be considered for publication as Commentary, if found
appropriate by the editorial board.
-Case reviews should not be more than 3000 words. Case reviews will be subjected to peer review.
-Book reviews should not exceed 2000 words. They will be published upon decision by the editorial
board.
Table/graph/image width: 12 cm.
Paragraf Düzeni / Paragraphs
- Satır aralığı: 1
- Alıntı Paragraflar: Sağ ve soldan 1 cm. içeride
- Line spacing: 1
- Cited paragraphs should be indented 1 cm in both sides.
Yazı Şekli / Fonts
- Font: Times New Roman (12)
- Alıntı paragraf: Times New Roman (10)
- Başlıklar dışında kalın (bold) karakter kullanılmamalıdır.
- Sadece makalenin adında bütün karakterler büyük kullanılmalıdır.
- Bölümlerde numaralandırma yapılmamalıdır.
- Bölümlerde takip edilecek sıralama aşağıdaki gibidir (tüm başlıklarda kelimelerin ilk harfleri büyük
yazılmalıdır):
Ana bölüm (kalın)

Alt Bölüm (italik)
Alt bölümün altında bölüm (kalın+italik)
- Font: Times New Roman (12)
- Cited paragraph: Times New Roman (10)
- Bold fonts should only be used in the title and subtitles.
- CAPS LOCK should only be used in the title of the paper.
- Numbering should not be used in subtitles.
- Subtitles should be in the following format (the first letters of all words in the subtitles should be
capital letters):
Level 1 Subtitle (bold)
Level 2 Subtitle (italic)
Level 3 Subtitle (bold+italic)
Alıntılar / Citations
-Bibliyografik referanslar yazar-tarih sistemine göre –gerekli olduğu yerde sayfa numaralarıyla birlikte
– verilmelidir. Örneğin: (Cini, 2000) ve (Cini, 2000: 21).
-Referanslar makalenin sonunda alfabetik olarak sıralanmalıdır (Röportajlar aşağıda gösterildiği gibi
referansların sonunda ayrı bir şekilde verilmelidir).
-Yazarlar bütün referansların tam olduğundan (tekrar eden yazar isimleri de dâhil) ve metin içinde var
olduğundan emin olmalıdır. Bibliyografik referanslar için aşağıdaki örneklere bakınız.
-Yazar ismi mevcut değilse: (Makale başlığı; yıl: sayfa)
-Bibliographical references must be cited using the author-date system, with page numbers where
necessary. For example: (Cini, 2000) and (Cini, 2000: 21).
-References must be listed alphabetically at the end of the article (interviews should be listed
separately at the end of the references as shown below).
-The authors should make sure that all references are complete (including recurring author names) and
must appear in the text (and vice versa). For examples of the bibliographical references see below.
-If author name is not available: (Article Title, year: pages)
Dipnotlar / Footnotes
-Satır aralığı tek olmalı (10pt), ardıl olarak numaralandırılmalı ve referans yerine kullanılmamalıdır.
-Dipnotlar çok uzun olmamalı ve sayıları minimumda tutulmalıdır.
-Yazar son not kullanmamalıdır.
-Must be single-spaced (10pt), numbered consecutively, and must not be used for references.
-Ideally, footnotes should not be too long and their number should be kept to a minimum.
-The authors should not use any endnotes.
Hukuk Makaleleri İçin Özel Kurallar / Special rules for articles on EU Law
-Davalara referans vermek için Taraf ismi v. Taraf ismi (Yıl) ya da (Taraf ismi v. Taraf ismi, Yıl)
sistemini kullanınız.
Örneğin: van Gend en Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration (1963) ya da (van Gend en
Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, 1963).
-Antlaşmalara referans vermek için, Antlaşmanın Adı (İmza Yılı, Madde No. ve Paragraf No) ya da
(Antlaşmanının Adı, İmza Yılı, Madde No. ve Paragraf No) kullanınız.
Örneğin: Avrupa Birliği Antlaşması (1992, Md. J.8, Para. 1) ya da (Avrupa Birliği Antlaşması, 1992,
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Md. J.8, Para.1).

-For citing court cases use Name v. Name (Year) or (Name v. Name, Year).
For example: van Gend en Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration (1963) or (van Gend
en Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, 1963).
-For citing treaties, use Name of Treaty (Signature Year, Article Number and Paragraph Number) or
(Name of Treaty, Signature Year, Article Number and Paragraph Number).
For example: Treaty on the European Union (1992, Art. J.8, Para. 1) or (Treaty on the European
Union, 1992, Art. J.8, Para. 1).
Diğer Bilgiler / Other Information
- 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış özet ve 4-5 anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak
eklenmelidir.
- Makalenin başka bir dergi ya da yayın tarafından basım aşamasında olmaması gerekmektedir.
- Yayın kurulunun onayına tabi olarak revize edilmiş ve güncellenmiş özel raporlar ya da çalışma
raporları hariç, başka bir yerde basılmış bir makale değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
-İki veya daha fazla yazarlı yayınlara referans verirken “&” yerine “ve” bağlacı kullanılmalıdır.
-Tarihler 1994-1998 olarak değil, 1994-98 şekilde verilmelidir.
-Birden ona kadar olan sayılar yazıyla, 11 ve sonrası haneler rakamlarla verilmelidir.
-“Yüzde” ibaresi yerine % kullanılmalıdır.
-Metin içinde geçen yabancı kelimeler italikle verilmelidir (acquis communautaire, Gesselschaft,
dispositif).
-Metin içindeki alıntılar çift tırnak (“”) ve tek satır aralığı ile verilmelidir.
-Metin içindeki bölümler numaralandırılmamalıdır.
-Metin içinde “ibid” kullanılmamalıdır.
-Denklemler sağa hizalanmış bir şekilde parantez içinde numaralandırılmalıdır. Denklemlerden sonra
metin tamamen sola hizalanmış şekilde başlar.
- Tablo içerikler: Tablo 5: Türk Üniversite Öğrencilerinin AB’ye Karşı Tutumu %. şeklinde
sunulmalıdır. Tablonun kaynakları:
Kaynak: Yazarın Araştırması.
Kaynak: Eurostat (2011).
Kaynak: Eurostat (2012) ve Avrupa Komisyonu (2013) temel alınarak yazarın kendi
oluşturduğu tablo.
Şeklinde sunulmalıdır.
-Tabloya dair notlar aşağıdaki gibi verilmelidir:
Notlar: Tablo 5deki dört madde birleştirilmiş ve 0-10 ölçeğine dönüştürülmüştür.
-An abstract (max. 250 words) should be submitted both in Turkish and English as well as 4-5
keywords.
-Papers submitted should not be under consideration in any other journal or publication.
-Articles published elsewhere before are not taken into consideration with the exception of revised and
updated special reports or working papers subject to approval by the editorial board.
- In references to two or more authored articles, please use ‘and’ and not “&”.
-The authors should use British English spelling and should pay attention to the instructions stated
below.
-Use -ize, -ization, -ized, -yze and not –ise, -isation, -ised, -yse.
-Hyphenate words such as co-operate and policy-making.
-Dates should be set out as 1994-98 and not 1994-1998.

-Numbers from one to ten should be spelled out, but digits should be used for 11 onwards.
-Use %, and not per cent.
-Italics should be used for foreign words (acquis communautaire, Gesselschaft, dispositif).
-Place quotes in double inverted commas, with single inside.
-Do not number sections.
-Do not use “ibid” in text.
-Equations: These must be numbered in parenthesis, ranged right. Text starts full left after.
-Table contents must be presented as: Table 5: Attitudes of Turkish University Students towards the
EU (%). The sources of the table must be presented as:
-Source: Authors’ Survey.
-Source: Eurostat (2011).
-Source: Authors’ own table based on Eurostat (2012) and European Commission (2013)
-Notes on the table must be presented as: Notes: The four items in Table 5 were combined and
transformed into a 0-10 scale.

Kaynakça / References:
Dergi Makaleleri/Journal Articles:
Format

Örnek/ Example

Yazar Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl) “Makale Başlığı”, Dergi Adı,
Cilt(Sayı No): Sayfa aralığı.
Author Surname, First letter of Author forename. (Year) “Title of the
Article”, Title of the Journal, Volume(No): pages.
1 Yazar/Author
Oktar, S. (2002) “Euro Bölgesinin Para Politikası”, Marmara Avrupa
Araştırmaları Dergisi, 10(1): 81-95.
2 Yazar/Authors
McCright, A.M. and Dunlap, R.E. (2003) “Defeating Kyoto: The
Conservative Movement’s Impact on U.S. Climate Change Policy”,
Journal of Social Problems, 50(3): 348-373.

Baskı Öncesi Çevrimiçi Yayınlanmış Dergi Makalesi/Journal Article Published Online Ahead of
Print:
Açıklama/Explanation

Format

Örnek/ Example

Full reference info should be provided, including the date the article was
published online and the digital object identifier (DOI) number.
Makalenin çevrimiçi basıldığı tarih ve DOI numarası dahil tam referans
bilgisi verilmelidir.
Yazar Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl) “Makale Başlığı”, Dergi Adı,
Çevrimiçi Yayınlanmış, gün/ay/yıl, DOI numarası.
Author Surname, First letter of Author Forename. (Year) “Title of the
Article”, Title of the Journal, published online, dd/mm/yy, DOI number.
Richmond, O.P. (2014) “The dilemmas of a hybrid peace: Negative or
positive?”, Cooperation and Conflict, basım öncesi çevrimiçi
Yayınlanmış, 12 Haziran 2014, DOI: 10.1177/0010836714537053.
Richmond, O.P. (2014) “The dilemmas of a hybrid peace: Negative or
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positive?”, Cooperation and Conflict, published online ahead of print, 12
June 2014, DOI: 10.1177/0010836714537053.

Kitaplar/Books:
Format

Örnek/ Example

Yazar Soyadı, Adının baş harfi., İkinci Yazar Soyadı, Adının baş harfi. ve
Üçüncü Yazar Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl) Eser Adı, (Basım
Yeri:Yayınevi).
Author Surname, First letter of Author forename. Second Author
Surname, First letter of Author forename. (Year) Title of the Book,
(Location: Publisher).
1 Yazar/Author:
Aydın-Duzgit, S. (2012) Constructions of European Identity: Debates and
Discourses on Turkey and the EU, (Hampshire and Newyork: Palgrave
Macmillan
2 Yazar/Authors:
Hix, S. and Høyland, B. (2011) The Political System of the European
Union, 3rd edn, (New York: Palgrave Macmillan).
3 Yazar/Authors:
Bozkurt, E., Özcan M. ve Köktaş A. (2011) Avrupa Birliği Hukuku
(Ankara: Asil Yayınları).

Kitapta Bölüm/Chapter in a Book:
Format

Örnek/ e.g

BölümYazarının Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl) “Bölüm Başlığı”, Kitabın
Editörünün adının baş harfi. Editörün Soyadı (der.) Eser Adı, (Basım
Yeri:Yayınevi) sayfa aralığı.
Surname (of the Author of the Article), First letter of Author forename.
(Year) “Title of the Chapter”, in First letter of the forename of the Editor
of the Book, Surname of the Editor (ed.), Title of Book, (Location:
Publisher), page numbers.
Özcan, G. (2004) “Türkiye Dış Politikasında Algılamalar, Karar Alma ve
Oluşum Süreci”, F. Sönmezoğlu (der.) Türk Dış Politikasının Analizi,
(Istanbul: DER Yayınları) s. 829-894.
Kymlicka, W. (2010) “The rise and fall of multiculturalism? New debates
on inclusion and accommodation in diverse societies”, in Steven
Vertovec and Susanne Wessendrof (ed.s), The Multiculturalism Backlash
European discourses, policies and practices, (London and New York:
Routledge) pp. 32-49.

Derleme Kitap/Edited Book:
Format

Örnek/ e.g

Editörün Soyadı, Adının baş harfi. (der.) (Yıl) Kitabın Adı, (Basım
Yeri:Yayın Evi).
Editor’s Surname, First letter of editor forename. (ed.) (Year) Title of the
Book, (Location: Publisher).
Özer, Y. (der.) (2006) Tek Kutuplu Dünyada Yaşamak – Gerçekler,
Yanılgılar ve Beklentiler, (İstanbul: SODEV).
Goldstein, W. M. and Hogarth, R. (eds) (1997) Research on Judgement
and Decision Making, (Cambridge: Cambridge University Press).

Çalışma Raporu/ Working Paper:
Format

Örnek/ e.g

Yazar Soyadı, Adının baş harfi. [Yazar yoksa Raporu Hazırlayan Kurum]
(Yıl) “Raporun Adı”, Çalışma Raporu Seri Adı (varsa rapor sayısı), Raporu
Hazırlayan Kurum / bölüm/ birim, Yayınlayan Kurum, Basım Yeri.
Author Surname, First letter of Author forename. [in case there is no author
and the Publication is published by an institution; Name of Institution]
(Year) “Title of the Report”, Title of the Working Paper Series (number, if
applicable), Name of the Institution/Department/Branch, Location.
İKV (2009) “2009 İlerleme Raporunun Değerlendirilmesi’”, İKV
Değerlendirme Notu, İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul.
Voltolini, B. (2012) “The role of non-state actors in EU policies towards
the Israeli-Palestinian conflict”, Occasional Paper 99, European Union
Institute for Security Studies, Paris.

Konferans Bildirisi/ Paper Presented at a Conference:
Format

Yazarın Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl) “Bildiri Başlığı”, Konferans
Bildirisi, Konferans Adı: “Konferans Teması”, Konferansın Yeri,
Düzenlendiği Şehir, Tarih.
Author Surname, First letter of Author forename. (Year) “Title of the
Paper”, paper presented at Name and “Title”of the Conference, Venue, City,
Date (dd-dd month)
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Köksal, A. (2011) “İmtiyazlı Ortaklığa Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım:
Türkiye Farklı mı?”, Konferans Bildirisi, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2. Lisansüstü Öğrenci Konferansı:
“Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Türkiye Çalışmaları”, Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul, 8-9 Nisan.

Örnek/ e.g

Wibben, A. T. R. (2014) “Narrative, Identity & Security: A Feminist
Approach”, paper presented at the Millennium Annual Conference 2014:
“Quo Vadis IR: Method, Methodology and Innovation”, London School of
Economics and Political Science, London, 17-19 October.
İnternet Siteleri/ Websites:
Açıklama/Explanation

Format

Yazar (ya da kurum), sayfa, başlık, ve metne verilen tüm numaralar, metnin
tarihi (ya da ilgili ay) ya da internet sitesinin en son güncellenme tarihi dahil
tam referans verilmelidir. Ağ adresi açılı parantezler içinde, erişildikleri
tarihle birlikte verilmelidir.
Full reference should be given including the author (or the host institution),
page, title, any numbers given to the text, date (or month) of the document
or date of the last update of the website, web address given in angle
brackets, and the date accessed.
İnternet Sitesi Adı (Yıl) “Belge Başlığı”, Sitede verilen Tarih (Gün ve ay),
<Ağ adresi>, (Erişim Tarihi – Gün Ay Adı Yıl)
Name of the Website (Year) “Title of the Document”, date provided on the
website, <web address> (Date accessed – dd Month yy)

Örnek/ e.g
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı (2011) “Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi”,
1 Temmuz, <http://www.ab.gov.tr/index.php?p=111&l=1> (30 Eylül 2013)
Republic of Turkey, Ministry for European Union Affairs (2014), “Turkey's
European Union Strategy – Determination in the Political Reform Process
Continuity in Socio-Economic Transformation Effectiveness in
Communication”,
September
2014.
<www.abgs.gov.tr/files/pub/turkeys_new_eu_strategy.pdf> (3 October
2014)

Resmi Belgeler/ Official Documents:
Açıklama/Explanation

For articles on subjects other than EU law, treaties can also be cited in the
same format given below.
AB Hukuku dışındaki makaleler için de antlaşmalara aşağıda gösterilen
formatta referans verilebilir.

Format

Belgenin Yayıncısı (Yıl) “Belge Başlığı”, Belge Numarası, (varsa Belge
Serisinin Adı), Tarih (Gün Ay Adı Yıl).
Issuing Institution (Year) “Title of the Document), Number of the Document,
(Title of the Document Series, if applicable), date (dd Month yy).

Örnek/ e.g
T.C. Resmi Gazete (1995) “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun”, 22311, 12 Haziran 1995.
European Union (2012), ‘Consolidated versions of the Treaty on European
Union and the Treaty on the Functioning of the European Union’, Official
Journal of the European Union, C326/1, Volume 55, 26 October 2012.
European Union (2009), “Council Decision 2009/1004/CFSP of 22 December
2009 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3
and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific
measures to combat terrorism”, Official Journal of the European Union, L
346/58,
23
December
2009,
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:346:0058:0060:EN:
PDF>, (30 September 2013).

Doktora Tezi/PhD Thesis:
Format

Yazar Soyadı, Adının Baş harfi. (Yıl) “Tez Başlığı”, yayımlanmamış
Doktora Tezi, Üniversite, Yer.

Örnek/ e.g

Author Surname, Name’s first letter. (Year) “Title of the thesis”, unpublished
PhD thesis, University, Location.
Kutoğlu, T. (2005) “Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Tüketim
Mallarında Ayıp ve Bu Yönden Tüketicinin Korunması”, yayımlanmamış
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul.
Green Cowles, M. (1994) “The Politics of Big Business in the European
Community: setting the Agenda for a New Europe”, Unpublished PhD
Thesis, American University, Washington, DC.

Davalar/Court Cases:
Format

Taraf İsmi v. Taraf İsmi [Yıl], Mahkeme Adı, Dava Tarihi, Dava
Numarası.
Name v. Name [Year], Name of the Court, Date, Number of the Case.
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Örnek/ e.g

Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen [1963],
ABAD, 5 Şubat 1963, Case 26/62, ECR 1.
Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen [1963],
ECJ, 5 February 1963, Case 26/62, ECR 1.

Antlaşmalar/Treaties (only for articles on EU Law):
Format

Antlaşma Adı (Yıl), Antlaşma maddesi, Paragraf.
Name of Treaty (Year), Article, Paragraph.

Örnek/ e.g

Avrupa Birliği Antlaşması (1992), Madde J.8, Para. 1
Treaty on the European Union (1992), Art. J.8, Para.1.

Röportajlar/Interviews:
Açıklama/Explanation

Format

Must be cited separately, at the end of the References section. The
citation must include information about the subject of the interview, the
date of the interview, and the name of interviewer (if different from the
author), adding city/state/country/institution as appropriate.
Referanslar bölümünün sonunda ayrı olarak alıntılanmalıdır. Röportaja
dair referans, röportajın konusunu, röportajın tarihini, görüşen kişinin
adını (eğer yazardan farklı ise), uygun görüldüğü takdirde
şehir/ülke/kurum bilgilerini de kapsamalıdır.
Görüşülen Kişi Numarası (Yıl) Görüşme Konusu, Tarih (Gün Ayın Adı
Yıl), Röportaj yapılan kurum, Yer.
Number of the Interviwee (Year), Subject of the Interview, Date (dd
Month yy), Name of the Institution, Location.

Örnek/ e.g
Görüşülen Kişi 1 (2012) Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ve
Türkiye, 15 Haziran 2012, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Ankara, Türkiye.
Interviewee 1 (2012) Common Security and Defence Policy and Turkey,
15 June 2012, Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Ankara,
Turkey.

