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YAYIN İLKELERİ

EDITORIAL PRINCIPLES

Dil Araştırmaları dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Bahar ve Güz
olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.
Dört sayıda bir dizin oluşturulur. Dergide “kör hakem” uygulaması yapılmakta
olup her yıl Güz sayısında o yılın hakemlerine yer verilir. Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve yurt
dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks kurumlarına, abonelere ve ilgililere
gönderilir.
Dil Araştırmaları dergisinin amacı,
genel Türk dili, genel dil bilimi, tarihî
ve çağdaş Türk lehçeleri alanlarındaki
özgün çalışmalara bir ortam hazırlamak ve bu yolla söz konusu alanlardaki
araştırmaları ilgili kamuoyuna duyurmaktır.
Araştırmaya dayalı, alanında bir
boşluğu dolduracak ve daha önce hiçbir
yerde yayımlanmamış özgün yazılar ile
bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler
(bu durum açık bir şekilde belirtilmek
şartıyla), alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve eleştiri yazıları Dil Araştırmaları dergisinde yayımlanır.
Dil Araştırmaları dergisine gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından
derginin yayın ilkelerine uygunluk bakımından değerlendirilir. Yayın Kurulunun
uygun bulduğu yazılar, alanında çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. İki hakemden olumlu rapor alan
yazılar yayımlanır. Hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz ise, yazı
üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemle-

The journal of Dil Araştırmaları is
an international refereed journal and it
is published twice a year as spring and
fall seasons. An index is prepared and
published at the end of each fourth issue.
“Blind reviewing” is applied and the referees of the year are included in the fall
issue. Each issue is forwarded to national/ international libraries and international indexing institutions determined by
editorial board and to subscribers and the
concerned.
The aim of Dil Araştırmaları is to
pave a way for original studies in the
fields of general Turkish Language, linguistics, historical and modern Turkish
Dialects and to inform the public opinion
about these studies.
The original articles which base on
research and have not been published
elsewhere, papers presented at conferences (provided that it is clearly stated),
introductive and critical writings that will
make contributions to the field are published in the journal of Dil Araştırmaları.
Articles forwarded to Dil Araştırmaları are first reviewed by the editorial board in terms of journal’s publishing
principles. Those regarded as acceptable
are initially sent to two referees who are
well-known for their studies in the fields.
Articles are published if the two referees
sent affirmative reports. If one of the reports is affirmative and the other is negative, it is forwarded to a third referee.
Names of the authors are not sent to the
referees. and names of the referees are
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re yazar adı gönderilmez ve hakemlerin
isimleri gizli tutulur. Gelen raporlar beş
yıl süreyle saklanır. Yazarlar hakemlerin
eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar; katılmadıkları hususlar varsa,
gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dil Araştırmaları dergisine
kabul edilmeyen yazılar istek hâlinde yazarlarına iade edilir.
Dil Araştırmaları dergisinin yayın
dili Türkiye Türkçesidir. Yayın ilkelerine
uygun olmak şartıyla İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça yazılar ile diğer Türk
lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve
tanıtmalar da yayımlanabilir.

also kept secret. The reports are kept for
five years. If the authors disagree with
a point, they are entitled to object with
their justifications. Articles which are not
accepted for publication can be returned
to their authors if requested.
The publication language of Dil
Araştımaları is Turkey Turkish. English,
German, French, Russian or other Turkish dialects can be included in the issues
if they are appropriate to the submission
guidelines of Gazi Türkiyat. Furthermore, translated articles and reviews can
be published.
However, articles in other Turkish
dialects may be published upon the decision of the Editorial Board in each issue.

Yazım Kuralları
1. Başlık: 12 punto, koyu, büyük
harflerle yazılmalıdır.
2. Yazar Adı: Başlığın altında sağ tarafta, ad küçük ve soyadı büyük harflerle,
koyu yazılmalı; unvan, görev yapılan kurum ve e-posta adresi italik olarak bir yıldız işareti ile soyadına dipnot düşülerek
ilk sayfanın altında verilmelidir.
Makale yazarı, adını ve soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını açıkça belirtmelidir. Yazar, kendisiyle
iletişim kurulabilecek açık adres, telefon
numarası ve elektronik posta adresini Yayın Kuruluna bildirmelidir.
3. Özet: Yazının başında, Türkçe ve
İngilizce özet (en fazla 200 kelime) mutlaka bulunmalıdır. Özet içinde kaynak,
şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır. Özetin hemen altında en fazla on kelimelik
anahtar kelimeler yer almalıdır. Özet ve
anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlanmalıdır.
4. Makale Metni: Yazılar, A4 boyutundaki kâğıtlara, MS Word programında
Times New Roman yazı karakteriyle, 11
punto, tek satır aralığıyla, sayfa kenar-

Writing Rules
1. Title: The title should be written
in bold, minisculely with 12 type size.
2. Name of the Author: It should be
written with the name small and surname
minisculely and bold, under the title and
on the right side. Academic position, institution and e-mail address should be
written in italics with an asterisk as a
footnote to the surname at the bottom of
the first page.
3. Abstract: The article should include an abstract in Turkish and English
(in maximum 200 words) at the beginning of the text. There should be no reference, figures and charts etc. There should
be key words, consisting of maximum
ten words, under the abstract. Abstracts
and key words should be written in Turkish and English.
4. Main Text: The article should be
written in MS word program in Times
New Roman, 11 type size and 1 line on
A4 format papers. There should be 3 cm
space on the margins and pages should
be numbered. Articles should not exceed
10 000 words. The examples in the text
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larında 3’er cm. boşluk bırakılarak ve
sayfalar numaralandırılarak yazılmalıdır.
Gönderilen yazılar, 10 000 kelimeyi geçmemelidir. Metinde geçen örnekler eğik
harflerle, anlamlar tırnak içinde ve düz
olmalıdır. Yazılarda Türk Dil Kurumunun yazım kuralları geçerlidir. Yazar özel
bir font kullandıysa, yazıyla ile birlikte
bu fontları da göndermelidir. Ayrıca yazıda kullanılan resim, şekil vb. için numaralar verilmelidir.
5. Kaynak gösterme: Metin içinde atıflar soyadı ve tarih ve/veya sayfa
olarak parantez içinde (Hacıeminoğlu
1991), (Hacıeminoğlu 1991: 30) şeklinde gösterilmelidir. Üç satırdan az alıntılar
satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan
uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir. Atıfta bulunulan tezlerin hangi
üniversitede, hangi akademik derece için
ve hangi tarihte yapıldığı belirtilmelidir.
Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli (9 punto) ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.
6. Kaynakça: Kaynaklar, metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik
olarak, 10 punto, tek satır aralığıyla ve
aşağıdaki biçimde yazılmalıdır. Eser adları yatık, makale adları tırnak içinde ve
diğer bilgiler örneklerdeki gibi verilmelidir. Bir yazarın birden fazla yayını olması
durumunda, kaynaklar yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı
yılda basılmış yayınlar ise 2008a, 2008b
şeklinde olmalıdır.
ECKMANN, Janos (1988). Çağatayca El Kitabı (Çev. Günay KARAAĞAÇ),
İstanbul: İÜEF Yayınları.
ERCİLASUN, Ahmet B. (1984). Kutadgu Bilig- Fiil, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
ERCİLASUN, Ahmet B. (2007).
“Türkçenin En Eski Komşuları”, Maka-

should be in italic, the meanings should
be in quotation marks and not in italic.
The articles must confirm to the writing
rules of The Turkish Language Association. If the author had used a special font
type, he should forward it with the article. Besides, the pictures and figures etc.
in the article should be numbered.
5. Citations: References within the
text should be given with name and date
and/or page in parentheses (Hacıeminoğlu 1991), (Hacıeminoğlu 1991: 30). Citations less than 3 lines should be typed
between lines and in quotation marks;
citations more than 3 lines should be
typed with indent of 1 cm in block, 9
type size and with 1 line space. At which
university, for which academic position
and when the cited dissertations are prepared should be stated. Footnotes should
be numbered at the bottom of the page
(with 9 type size), and be used only for
explanations.
6. References: References should be
typed at the end of the text in alphabetical
order of the authors’ surnames, with 10
type size and 1 line space as follows. The
works that are not referred in the article
should not be given in references. The
name of the author should be written for
each of the references by the same author, the names of the works should be
in italic, the names of the articles should
be in quotation marks and other information should be as in the examples. If there
are more than one reference by the same
author, then they will be listed according
to their publication date; references of the
same author published in the same year
will be shown as 2008a, 2008b.
ECKMANN, Janos (1988). Çağatayca El Kitabı (Çev. Günay KARAAĞAÇ),
İstanbul: İÜEF Yayınları.
ERCİLASUN, Ahmet B. (1984). Kutadgu Bilig- Fiil, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
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leler (Haz. Ekrem ARIKOĞLU), Ankara:
Akçağ Yayınları, s. 41-62.
KARAHAN, Leylâ (1997). “Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Üzerine”, Türk Dili,
S. 549 (Eylül), Ankara, s. 209-213.
KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları.
Yazıların Gönderilmesi

ERCİLASUN, Ahmet B. (2007).
“Türkçenin En Eski Komşuları”,
Makaleler (Haz. Ekrem ARIKOĞLU),
Ankara: Akçağ Yayınları, s. 41-62.
KARAHAN,
Leylâ
(1997).
“Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Üzerine”, Türk
Dili, S. 549 (Eylül), Ankara, s. 209-213.
KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları.

Belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, internet veya yazışma
adresimize gönderilmelidir. Yazarlara raporlar doğrultusunda geliştirilmek veya
düzeltilmek üzere gönderilen yazılar,
gerekli düzenlemeler yapılarak en geç bir
ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır.
Yazı işleri, esasa yönelik olmayan küçük
düzeltmeler yapabilir. Yukarıdaki kurallara uymayan makaleler yayımlanmaz.
Yayımlanan makalelerin fikrî ve ilmî, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/ çevirmenlerine aittir.

How to Forward Articles
The articles prepared in accordance
with the principles should be sent to the
e-mail or to correspondence address. The
articles returned to the authors for correction and improvement should be sent
back to the Journal not later than one
month. Minor editing may be done by
Editorial Board. Articles not prepared in
accordance with the principles above will
not be published. The scientific and mental responsibility of the published articles
and legal responsibility of the translations belong to the authors/translators.

Yazışma adresi

Correspondence Address
dilarastirmalari@gmail.com
www.dilarastirmalari.com

dilarastirmalari@gmail.com
www.dilarastirmalari.com
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