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Vakıfl ar Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Her 
yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve Haziran sayısında yayımlanır. Dergi, 
Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurtiçi ve dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks 

kurumlarına ve abonelere, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

Vakıfl ar Dergisi, Vakıf kurumu ve vakıf kurumu ile ilgili kültürel zenginlikleri, vakıf yolu 
ile teşekkül etmiş kültür varlıklarını, Vakıfl arın tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler 
içerisinde ortaya koymakta, Vakıfl arla ilgili olarak, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları 
kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlamaktadır.

Vakıfl ar Dergisi’nde, sosyal bilimler alanında, vakıf ve vakıf kültürünün tarihî ve güncel 
problemlerini ve ilişkili alanlara dair meseleleri bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm 
önerileri getiren yazılara yer verilir. 

Vakıfl ar Dergisi’ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale 
olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer 
görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır. Vakıf ve vakıf kültürü ile ilgili belge, eser ve 
şahsiyetleri tanıtan, yeni etkinlikleri duyuran yazılara da yer verilir. 

Makalelerin Vakıfl ar Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde 
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir 
toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. 

Yazıların Değerlendirilmesi

Vakıfl ar Dergisi’ne gönderilen yazılar, önce Yayım Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk 
açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim 
edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. 
Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli 
tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu 
takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek 
nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. 
Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul 
edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. 

Hakem incelemesinden geçmiş yazılar, “Hakemli Yazılar” olarak, kitap tanıtımı, proje, tanıtım, 
çeviri vb. yazılar ise “Değerlendirme ve Tanıtım Yazıları” bölümünde yayınlanır.

Vakıfl ar Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazılara telif ücreti ödenir. Yayınlanan 
yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğrafl ardan, 
kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 

Vakıflar Dergisi
Yayın İlkeleri
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Yazım Dili

Vakıfl ar Dergisi’nin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Uluslararası geçerliliği olan dillerde 
hazırlanmış olan makalelere Yayın Kurulunun uygun bulduğu çerçevede yer verilir. 

Yazım Kuralları

Makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir: 

1. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harfl erle yazılmalıdır. 
Aday makalenin başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.

2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı koyu, adresler ise normal 
ve eğik karakterde harfl erle yazılmalı; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve 
e-posta (e-mail) adres(ler)i belirtilmelidir.

3. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 75, en fazla 150 
kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, 
şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, 
en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Makalenin sonunda, yazı 
başlığı, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi bulunmalıdır. 

4. Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman 
yazı karakteri ile, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk 
bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Araştırma ve İnceleme makaleleri 10.000 
kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harfl erle 
yazılmalıdır. Metinde tırnak işareti içinde eğik harfl erin kullanılması gibi çifte vurgulamalara 
yer verilmemelidir.

5. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar 
kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, 
kaynaklar ve ekler) büyük harfl erle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfl eri büyük, koyu 
karakterde yazılmalı; alt başlıkların sonunda iki nokta üst üste konularak aynı satırdan devam 
edilmelidir.

6. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler 
kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak 
için kullanılmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak koyu ve dik yazılmalı; tablo 
adı ise tablo numarasının altına, tam sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi  büyük olmak üzere eğik 
yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller siyah beyaz 
baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde 
yazılmalıdır. Şekil numarası koyu ve eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından 
sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır. Aşağıda tablo ve şekil örnekleri 
sunulmuştur.
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Tablo 1: 

Katılımcıların Mezun Oldukları Lise Türlerine Göre Öğretmenliğe Atanma Durumları

Atanma 
Durumu

Mezun Olduğu Lise Türü
Toplam

GL AL SL AÖL KMLÇGE
f % F % f % f % f % f %

Atandı 143 44.1 102 53.7 143 46.6 97 49.7 14 20.9 499 46.1
Atanamadı 181 55.9 88 46.3 164 53.4 98 50.3 53 79.1 584 53.9
Toplam 324 100 190 100 307 100 195 100 67 100 1083 100

Şekil 1. Yapı yerlerini gösteren çizimler.

7. Resimler: Yüksek çözünürlüklü ( en az 300 dpi) baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek 
olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. 
(Örnek : Resim 1. Sulu Han)

 Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak 
şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkâna sahip olmayanlar, bunlar için 
metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını 
yazabilirler.

8. Alıntı ve Göndermeler: Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, 
beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 
satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki 
şekilde yazılmalıdır. 

(Köprülü 1944), (Köprülü 1944: 15).

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:

(Gökay vd. 2002). 

Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı; yalnız açıklamalar için başvurulmalı 
ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi 
kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır.

Kaynaklar kısmında ise, birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da belirtilmelidir. 

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi 
yazılmalıdır:

“Tanpınar (1976: 131), bu konuda ….”
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Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların adı; yazarı belirtilmeyen 
ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır. 

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir: 

“Köprülü (1926) .....” (Çelik 1998’den).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda 
da belirtilmelidir.

9. Kaynaklar: Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekillerden 
birinde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış 
tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde 
gösterilmelidir.

Kitaplar İçin;

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi . (yıl). Kitap adı, Basıldığı Yer : Yayınevi.

Tekin, C. (1988). Orhon Yazıtları, Ankara : TDK Yayınları.

Makaleler için;

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi . (yıl) Makale adı. Süreli yayının tam adı, Cilt numarası, (Sayı 
numarası), Sayfa aralıkları.

Aytekin, O. (1999). Eski Türklerde Toplumsal Siyaset Anlayışı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, 1999/1 (8), 81-101.

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar 
arasında da verilmelidir: 

www.tdk.gov.tr/bilterim (15.12.2002)

Yazıların Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, biri orijinal, diğer ikisi fotokopi 
olmak üzere (fotokopilerde yazarı tanıtıcı hiçbir bilgi olmamak kaydıyla) üç nüsha olarak, 
yazılabilir CD ile birlikte Vakıfl ar Genel Müdürlüğü adresine gönderilir. Yazarlarına raporlar 
doğrultusunda geliştirilmek ve/veya düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, gerekli düzenlemeler 
yapılarak yazılabilir CD ve orijinal çıktısıyla en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır. Görsel 
malzemeler renkli ise çıktıları da renkli ve üç nüsha olarak gönderilmelidir. Yayın Kurulu, yazılarda 
esasa yönelik olmayan düzeltmeler yapabilir. 

Yazışma Adresi:
T.C. BAŞBAKA NLIK

Vakıfl ar Genel Müdürlüğü
Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı 

Vakıfl ar Dergisi Atatürk Bulvarı. No:10  06050 Ulus / ANKA RA  / TÜRKİYE
Tel: (0312) 5096000• Faks: (0312) 324 47 22

 e-posta:vakifl aryayin@yahoo.com • yayin@vgm.gov.tr  •  web: www.vgm.gov.tr 
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