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YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM 

KURALLARI 

1. YAYIN İLKELERİ 

1. Yayın hayatına 2000 yılında başlayan Rekabet Dergisi, Rekabet 

Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 

Rekabet Dergisi’nde, rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı 

alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları 

ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir.  

2. Rekabet Dergisi’nde yayımlanmak üzere 

rekabetdergisi@rekabet.gov.tr adresine gönderilen yazılar daha önce 

başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere 

gönderilmemiş olmalıdır. Dergimize gönderilen makaleler, Turnitin 

intihal programı aracılığı ile taranıp, intihal raporları editörlerimiz 

tarafından incelenmektedir. İncelemede, intihal oranı, intihal 

raporunun içeriği ile birlikte değerlendirilmektedir. Başka eserlerin 

yanı sıra yazarın önceki çalışmalarından intihal yapması da kabul 

edilmemektedir. Değerlendirmede intihal yönünden olumsuz bulunan 

makaleler yazara iade edilir. 

3. Yazarlar, yazılarıyla birlikte, iletişim adresi, telefon ve 

elektronik posta bilgilerini sunmalıdır. Gönderilen yazılar, editörler 

tarafından içerik ve “Makale Yazım Kuralları” başlığı altında belirtilen 

kurallara uygunluk bakımından değerlendirilir. Ardından, yazarın ismi 

gizlenerek konu hakkında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden 

gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine 

veya yazardan düzeltme istenmesine karar verilecek ve bu durum 
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yazara en kısa sürede bildirilecektir. Gerekli durumlarda üçüncü bir 

hakemin görüşüne başvurulabilir.  

4. Rekabet Dergisi’nde yayımlanacak her bir yazı karşılığında 

yazarına telif ücreti olarak net 5.000TL ödenir. Ayrıca 10 adet dergi 

yazara ücretsiz olarak gönderilir. 

2. MAKALE YAZIM KURALLARI 

1. İlk sayfada şu bilgiler yer almalıdır: 

a) Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (Siyah ve tümü 

büyük harf  

karakterinde), 

b) Yazarın adı, çalıştığı kuruluş ve yazarın ORCID 

numarası 1  (Yazı başlığının hemen altında, sayfanın sağına 

yanaştırılmış olarak yazar adı belirtilmeli ve soyadın sonuna bir 

yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta ise yazarın çalıştığı kuruluş 

unvanı ile koyu yazı karekteriyle ORCID numarası belirtilmelidir), 

c) 200 kelimeyi aşmamak üzere Türkçe ve İngilizce özet, 

d) Türkçe ve İngilizce olarak en az beş anahtar kelime. 

2. Yazılar, kaynakça bölümü dahil olmak üzere çift aralıklı olarak 

12 punto Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır. Dipnot ve 

tablolarda ise 10 punto harf büyüklüğü kullanılmalıdır. Dipnotlar 

numara sırasıyla sayfa altında gösterilmelidir. Tablo ve şekillere 

numara verilmeli; başlıkları üstünde, kaynakları ise altında yer 

almalıdır. 

3. Kısaltılacak isim ilk defa kullanıldığında, kısaltılmadan ve 

parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalıdır. 

                                                 
1 ORCID, Open Researcher and Contributor ID’nin kısaltmasıdır.  ORCID numarasını 

almak için  http://orcid.org adresinden ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 
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4. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak 

belirtilmelidir. 

5. Metin içerisindeki başlıklar, “Giriş” ve “Sonuç” hariç olmak 

üzere harf ya da Roma rakamı kullanılmaksızın aşağıdaki şekilde 

düzenlenmelidir: 

1.  KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF 

1.1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük 

1.1.1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük 

6. Açıklama notları sayfa altında dipnot şeklinde ifade edilmelidir. 

Metin içinde gönderme yapılan bütün kaynaklar ise kaynakça başlığı 

altında gösterilmelidir. Kaynakça alfabetik sıraya göre hazırlanmalıdır. 

Bir yazarın birden çok eserine başvurulmuşsa bu durumda yakın tarihli 

eser sonra gösterilmelidir. Bir yazarın aynı tarihli birden çok eseri 

varsa, yayın tarihleri sonuna “a”, “b”, “c” gibi harfler eklenmelidir.  

Kaynakçadaki ve metin içindeki kısaltmalar aşağıdaki tabloya göre 

yapılmalıdır. 

Açıklama Türkçe İngilizce 

Sayfa (Page) s. p. 

Sayfalar (Pages) ss. pp. 

Editörlü Kitap (Edited Books) içinde in 

Editör  Ed. Ed. 

Editörler Ed. Eds. 

Çeviren Çev. Trans. 

Bölüm böl. chap. 

Diğer Yazarlar vd. et al. 

Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar ve kaynak gösterimi için  

American Psychological Association (APA) tarafından 

yayımlanan Kılavuzun 6. sürümünde yer alan kurallara uymalıdır2. 
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Gönderme yapılırken ve kaynakça düzenlenirken uyulması gereken 

biçim kurallarına aşağıda yer verilmiştir: 

 
2 Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:  

• Basics of APA Style Tutorial; 

(http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm) 
• APA Formatting and Style Guide; (http://owl.english.purdue.edu/owl/re     

source/560/01/) 
• Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting  

 (http://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf) 

Metin İçinde Kaynak Gösterimi 

a. Tek Yazarlı Eser:  

Metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı, eserin yayın tarihi 

ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir. 

Genel bir alıntı söz konusu ise (Metin 2005) ya da Metin’e (2005) 

göre; doğrudan alıntılarda ise (Metin 2005, s. 44), Metin’e (2005, s.  

101) göre 

b. İki Yazarlı Eser: 

İki yazarlı bir çalışmayı metin içinde kaynak gösterirken her iki 

yazarın soyadlarına yer verilmelidir:  

(Kılıç ve Akgün, 2010, s. 33) ya da Kılıç ve Akgün’e (2010) göre c. 

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Eser: 

Metin içinde ilk kez atıf yapıldığında tüm yazarların soyadları verilir; 

sonraki yerlerde sadece ilk yazarın soyadı verildikten sonra ‘‘vd.’’ 

eklenir. Yazım dili İngilizce ise “vd.” yerine “et. al.” yazılır: 

Kaynak ilk geçtiğinde (Özgümüş, Adaklı& Çelenk, 2004) sonraki 

geçişinde (Özgümüş vd., 2004) olarak yer alır.  

d. Aynı Konu ile İlgili Birden Fazla Atıf  Yapılması 

Durumunda: 
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Atıflar tarih sırasına ve aynı tarihteki atıflar isme göre alfabetik 

olarak sıralanmalıdır: (Karataş ve Küçükçene, 1990; Deluga, 1995; 

Brockner, Siegel, Daly, Tyler & Martin, 1997; Francisco, 2000; İşbaşı, 

2000) 

e. İkincil Bir Kaynaktan Alıntı:  

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır; fakat bazı 

güçlükler nedeniyle bu kaynağa ulaşılamamışsa göndermede metin 

içinde alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. 

- Bacanlı’nın (1992) (akt. Özden, 1996) çalışmasında... 

- Seidenberg’s study (1996) (as cited in Peter, 1993)  

f. Yazarı Belli Olmayan Yayınlar: Raporlar vb.: Metin içindeki 

ilk  

göndermede:  

Sayfa numarası belli ise (OECD, 2017, s. 84); belli değilse OECD 

(2017). 

g. İnternetten Alınan Kaynaklar: 

Metin içi göndermelerde makale başlığı, bölüm başlığı ya da bir web 

sayfasının adı çift tırnak içinde dergi, kitap, broşür ya da rapor başlığı 

ise italik olarak yazılır. 

“Hacettepe Üniversitesi Bilgi”, 2010 

Kaynakça 

a.Tek Yazarlı Kitap: 

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik 

ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı 

Yeri: Yayınevi.  

Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem Akademi 

Yayıncılık. 

b. İki ya da Daha Fazla Yazarlı Kitap: 
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İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci 

Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı 

italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. 

Yer: Yayınevi. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma 

yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

c. Gözden Geçirilmiş ya da Genişletilmiş Baskılar: 

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik 

ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde 

(Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.  

Korkmaz, A (2013). Dil bilgisi terimleri sözlüğü (Gözden geçirilmiş 

genişletilmiş 5. baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi. 

d. Yazarı Belirsiz Kitaplar:  

Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle 

küçük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.  

The 1995 NEA almanac of higher education. (1995). Washington DC: 

National Education Association. 

e. İki ya da Daha Fazla Ciltten Oluşan Kitaplar: 

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik 

ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. 

cilt). Baskı Yeri: Yayınevi. 

Moran, B. (1995). Türk romanına eleştirel bir bakış (3. cilt). İstanbul: 

İletişim. 

f. Çeviri Kitaplar:  

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik 

ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. 

(Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: 

Yayınevi.  
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Jones, C. I. (2001). İktisadi büyümeye giriş. (Ş. Ateş, İ. Tuncer, Çev.) 

İstanbul: Literatür Yayınları. 

g. Makaleler: 

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). 

Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel 

isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk 

Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde (Sayı), Sayfa Numara Aralığı. 

doi: xxxxxx (Varsa) 

Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional 

dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: 

General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258  

h. Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:  

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik 

olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim 

değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). 

Kurumun Adı, Kurumun Yeri. 

Sarı, E. (2008). Kültür kimlik ve politika: Mardin’de kültürlerarasılık. 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

i. Editörlü Kitapta/Derlemede Bölüm: 

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. 

İçinde Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), 

Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle 

küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi. 

Oktar, S., & Eroğlu, N. (2015). Petrolün ilk küresel krizi: 1973 krizi. 

İçinde N. Eroğlu, H. İ. Aydın (Ed.), İktisadi krizler ve Türkiye ekonomisi 

(ss. 177-190). Ankara: Orion Kitabevi. 
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Raz, N. (2000). Aging of the brain and its impact on cognitive 

performance: Integration of structural and functional findings. In F. I. 

M. Craik, T. A. Salthouse (Eds.), Handbook of aging and cognition (2nd 

ed., pp. 1–90). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

j. Yazarı Belli Olmayan Yayınlar, Raporlar vb.: 

OECD (2005). Competition Law and Policy in Turkey, OECD,  

Paris. 

k. Kongre veya Sempozyum Bildirisi: 

Leclerc, C. M., & Hess, T. M. (2005, August). Age differences in 

processing of affectively primed information. Poster session presented at the 

113th Annual Convention of the American Psychological Association, 

Washington, DC. 

l. İnternet Kaynakları:  

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). 

Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri 

kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, 

yazının linki. 

DPT. (2004). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı (2001–2005) 2004 yılı 

programı destek çalışmaları. Erişim Tarihi: 12.02.2005, 

http://ekutup.dpt.gov.tr/program World Economic Forum (2012). 

Quality of science and math education. Retreived August, 13 2018 from 

http:// 

www3.weforum.org/docs/FDR/2012/15_Pillar_2_Business_enviro

nment_FDR12.pdf 


