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TEKNİK DERGİ YAZIM KURALLARI
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve
baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 (210 x 297 mm) boyutlu kağıda, Word
ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir
aralıkla yazılmalı, kağıdın sol ve sağ yanında 40 mm, üst ve alt yanlarında 52.5 mm
boşluk bırakılmalıdır.
2. Çizimler ve çizelgelerle birlikte, makaleler 25 sayfadan, teknik notlar 6 sayfadan daha
uzun olmamalıdır.
3. Yazı, kağıda basılmış bir örneğiyle birlikte, elektronik ortamda (CD veya e-posta eki)
gönderilmelidir.
4. Metin yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü
tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir.
5. Başlık kısa (en çok 10 kelime) ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Bölümler (i) öz ve anahtar kelimeler, (ii) abstract and keywords (İngilizce başlık, öz ve
anahtar kelimeler), (iii) ana metin, (iv) semboller, (v) teşekkür (gerekliyse) ve (vi)
kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Öz (ve Abstract) çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve ulaşılan sonuçları kısaca
tanımlamalı ve 100 kelimeyi aşmamalıdır. Gerekli görüldüğünde, öz (ve abstract) yazara
sorulmadan yeniden yazılabilir. En az üç tane anahtar kelime verilmelidir. Başlık, Öz ve
İngilizce başlıklı Abstract birinci sayfaya sığdırılmalı, birinci sayfanın altında on satır boş
bırakılmalı ve ana metin ikinci sayfadan başlatılmalıdır.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralanmalıdır (TS1212).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; herbir sembol ilk kullanıldığı yerde
tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan önce) tüm semboller alfabetik sıra
ile (önce Latin, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralanmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar siyah-beyaz olmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine
yerleştirilmeli, herbirine numara ve başlık verilmeli ve başlıklar çizim ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarası ile kaynak
belirtilmelidir.
14. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar
belirtilmelidir.
15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin
içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:
Kaynak makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, makalenin tam
başlığı, derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları, yıl.

Örnek : Naghdi, P. M., Kalnins, A., On Vibrations of Elastic Spherical Shells. J. Appl.
Mech., 29, 65-72, 1962.
Kaynak kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, kitabın adı, cilt
numarası, varsa editörü, yayınlandığı yer, yayınlandığı yıl.
Örnek : Kraus. H., Thin Elastic Shells, New York. Wiley, 1967.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, bildirinin adı,
konferansın adı, yapıldığı yer, yıl.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, derecesi, sunulduğu kurum,
yıl.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, raporun adı, türü,
numarası, kuruluşun adı, yayınlandığı yer, yıl.
16. Başlık karakterleri, başlık altı ve üstü boşlukları, şekil ve çizelge başlıkları gibi ayrıntılar
için geçmiş sayılardaki yazılar örnek alınmalıdır.
17. Teknik Dergi’de yayımlanmış bir yazı ile ilgili tartışma yazıları, en fazla iki sayfa olmalı,
değinilen noktaları somut ve kısa biçimde ifade etmeli, yazarı değil içeriği eleştirmeli ve
nezaket kurallarına uygun bir dille yazılmalıdır. Yazar yanıtları da yukarıda belirtilen
ilkelere uygun olmalıdır.
18. Ayrı bir sayfada düzenlenmiş bir bilgi notu yazı ile birlikte gönderilmelidir. Bilgi notunda,
(i) yazar adları, iş ve ev adresleri ile telefon numaraları, (ii) yazarların kısa birer
özgeçmişleri ve (iii) yazarlarca imzalanmış olan “Bu yazının tümüyle özgün bir çalışmanın
ürünü olduğunu ve daha önce, bu veya buna benzer bir biçimiyle, hiçbir yerde
yayımlanmadığını, dürüstlük içinde bildiririm.” notu bulunmalıdır.

TEKNİK DERGİ YAYIN İLKELERİ
Teknik Dergi, Ocak 1990’dan beri, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Türkçe dört sayı
ve Aralıkta Digest adlı İngilizce bir sayı olmak üzere, düzenli olarak, yılda beş sayı
yayımlanan, inşaat mühendisliğinin bütün alanlarını içeren, Science Citation Index Expanded
(Genişletilmiş Bilimsel Atıf Endeksi) kapsamında bilimsel ve teknik bir dergidir. Derginin yayın
ilkelerinden başlıcaları aşağıda özetlenmektedir:
1. Yalnızca özgün bilimsel araştırma çalışmalarını ve ilginç mühendislik uygulamaları
yansıtan yazılara yer verilir. “Özgünlük” kapsamı içinde, çalışmanın ya yeni bilgi üretmiş
olması veya varolan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması, ya da yeni bir yöntem
geliştirmiş veya bilinen bir yöntemi elle tutulur bir ölçüde ilerletmiş olması koşulu aranır.
2. Bilimsel çalışmaların öndeğerlendirme sonuçlarını aktaran yazılar ile bilimsel içeriği
makale için yeterli görülmeyen, ancak okuyucuya yararlı bilgi aktarabileceği düşünülen
yazılar, “teknik not” olarak yayımlanabilir.
3. Her Aralık ayında yayımlanan “Digest” adlı İngilizce bir yıllıkta o yıl yayımlanmış olan
yazılar arasından, bilimsel niteliği göz önünde bulundurularak seçilen yazılara yer verilir.
Bu yıllıkta yer alabilecek nitelikte olduğu düşünülen yazıların bir kez de İngilizce olarak
düzenlenmesi yazardan ayrıca istenir.
4. Yayım tarihinden başlayarak üç ay içinde, okurlardan alınan tartışma yazıları, Yayın
Kurulu’nca değerlendirildikten sonra, yazarın yanıtı ile birlikte yayımlanır.

5. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iki veya üç danışman tarafından değerlendirilir;
kabul-red kararı Yayın Kurulu tarafından verilir. Yazıları değerlendiren danışman adları
yazarlara bildirilmez. Yeterli görülmeyen yazıların danışman önerileri doğrultusunda
geliştirilmesi genel yaklaşımdır. Amaçlanan düzeye eriştirilemeyen yazılar reddedilir. Red
gerekçeleri açıklanmaz.
6. Yazardan, yazının daha önce “dergi makalesi veya kitap bölümü olarak yayımlanmamış”
olduğunu belirten imzalı bir bildirim alınır. Yayın Kurulu, yazının ufak tefek değişikliklerle
başka bir dergide/kitapta yayımlanmış olduğu ya da intihal vb bir başka etik ihlali
bulunduğu kanısına ulaşırsa, yalnızca o yazı değil, o yazarın hiçbir yazısı yayımlanmaz.

