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YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Soma MYO Teknik
Bilimler Dergisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu tarafından
yılda iki kez yayımlanır. Dergide, Meslek Yüksekokulları Teknik Programlarında yeralan
anabilim dallarıyla ilgili konularda özgün ve nitelikli çalışmalar, yabancı dillerden Türkçe’ye
çeviriler ve güncel tez özetleri yayımlanabilir.
Dergiye gönderilen eserlerde aranacak yayın ilkeleri ve yazım kuralları aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.
1-) Dergiye gönderilen yazı ve makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve
yayın hakları verilmemiş olmalıdır.
2-) Dergide yayınlanacak yazı ve makaleler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve
Almanca’dan herhangi biriyle yapılabilir. Ancak Türkçe hazırlanan çalışmalarda Türk Dil
Kurumunun belirlediği kurallar esas alınmalıdır. Çalışmanın başında Türkçe başlık ve en fazla
200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet ile en fazla 10 tane anahtar sözcük verilmelidir.
3-) Dergide yayımlanacak çalışmaların biçim sırası
- Türkçe başlık
- Özet
- Anahtar sözcükler
- İngilizce özet
- İngilizce anahtar sözcükler
- Metin
- Kaynaklar
- Ekler
şeklinde olmalıdır.
4-) Çalışmanın başlığı sol üst kenardan 6 cm. aşağıdan yazılmalıdır. Başlığın sağ alt
tarafına yazar veya yazarların adları akademik ünvanlarla birlikte yazılmalı çalıştığı kurum,
iletişim ve elektronik posta adresleri ise adların yanına konulacak dipnot işaretleriyle sayfa
altına verilmelidir. Eğer çalışma başka bir kurumdan destek aldıysa başlık yanına verilecek
dipnotla sayfa altına ilgili kurum yazılmalıdır.
5-) Dergiye gönderilecek yazı ve makaleler MS Word programında yazılmış üç kopya
olarak e-posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir.
6-) Çalışmalar ekleriyle birlikte 15 sayfayı geçmemelidir.
7-) Metin yazımı A4 boyutundaki kağıda tek aralıklı olarak times new roman tur
karakteriyle 10 punto, dipnot ve açıklamalar 8 punto ile yazılmalıdır. Başlıklar 12 punto koyu,
özet ve dipnotlar tek ara ile yazılmalıdır. Sayfa boyutları sol 5 cm, sağ 4 cm, üst 7 cm ve alt 5
cm. olacak şekilde ayarlanmalıdır.
8-) Metin içindeki alıntı ve aktarma yoluyla kullanılan kaynaklar; parantez sistemine
göre soyadı, yılı ve sayfası olacak şekilde metin içinde cümle bitiminde gösterilmeli ve ayrıca
kaynakçada da yer almalıdır. Açıklama ve diğer dipnotlar numaralandırma esasına göre
metnin sonuna eklenmelidir.
9-) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Soma MYO Teknik
Bilimler Dergisi ulusal hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen yazı ve makaleler ilgili
alandaki en az iki hakeme gönderilir. Oy birliği sağlanamazsa üçüncü bir hakeme
gönderilerek sonuca karar verilir. Yazı ve makalelerin içeriğinden yazarlar ve hakemler
sorumludur.
10-) Yazı ve makalesi yayımlanan her yazara derginin ilgili sayısından 1 adet
gönderilir. Ayrıca telif ücreti ödenmez.
11-) Dergi yayın ilkelerine, yazım kurallarına ve bilimsel araştırma yöntemlerine
uygun olmayan yazı ve makaleler yayın kurulunca dikkate alınmaz.

