
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAZIM KURALLARI 

-     Yazı başlığı Garamond 22 punto ve italik olarak yazılmalıdır.  

- Makalenin tüm alt başlıkları 11 punto Garamond’la yazılmalıdır. Başlıklar 

numaralandırılmamalıdır. Paragraflar 0.5 cm girinti ile yazılmalıdır.   

- Yazılar 1.1 satır aralığı ile 11 punto, Garamond karakteri ile yazılmalı, alıntı veya notlar sayfa 

altında yer alan dipnotlarda aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde belirtilmelidir.  

Örnek: Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 150. (İlk atıfta Yayınevi veya basıldığı matbaa varsa 

mutlaka, ayrıca ilgili eser ilk baskı değilse kaçıncı baskısı olduğu da 

belirtilmelidir.),  

- Eserin ikinci veya devam atıflarında ise: Lewis, age., s. 200. şeklinde olmalıdır. 

Makaleler-Bildiri alıntılması ise: Suat İlhan, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma 

Merkezi Dergisi, Cilt VII, Sayı 19, Kasım 1990, s. 7 (Cilt, Sayı, Yıl, mutlaka yazılmalı) 

İlgili Makalenin tam sayfa aralığı Kaynaklar içinde belirtilmelidir.  

- Makalenin ikinci atıflarında, İlhan, agm… Sayfa içinde yer alan 3,5 satırı geçen alıntılar 

girintili paragrafta, 10 punto ile yazılmalıdır. Metin içinde veya sonunda ek halinde görsel, 

tablo ve çizelge kullanılabilir.  

Dipnotların yazımında yazarlar şu hususlara özellikle dikkat etmelidir:  

- Örnek: s. 7 [arada bir boşluk bırakılmalı sonra sayfa numarası yazılmalıdır]; Örnek: 

agm. [aralara nokta konulmamalı ve düz yazılmalıdır]; Örnek: age. [aralara nokta 

konulmamalı ve italik yazılmalıdır.] 

- Türkçede Türk Dil Kurumu’nun yürürlükteki yazım kılavuzuna uyulması 

gerekmektedir. Dolayısıyla inceltme ve uzatma işaretleri, nisbî (î) kullanımına uyulmalıdır; 

aslî, millî, fikrî gibi, kâr, mebusân vs.  

- Yararlanılan kaynaklar, metin sonunda yazarların soyadına göre alfabetik olarak 

yazılmalı, aynı yazarın birden fazla eseri olduğu takdirde yayım tarihine göre sıralanmalıdır.  

- Kaynaklarda eserler/kitapların gösterilmesinde şu yol izlenmelidir:  

   - Örnek: LEWIS Bernard (1993) Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin KIRATLI, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.   

   - Kaynaklarda Makaleler/Bildiriler ise: [Makale Yazarı], Soyad Ad (Makalenin 

yayınlandığı dergi/Gazetenin, Bildiri Kitapları, edisyon kitapların basım yılı) Makalenin 

başlığı (koyu veya italik yazılmamalı, tırnak “ ” içine alınmamalı), Eser adı (Kitap, Dergi 

vb.İtalik olmalı), [(Dergi ise) cilt numarası ve Sayı], Sayfa tam aralığı belirtilmelidir. 

Kaynakların gösteriminde yazarlar şu hususlara özellikle dikkat etmelidir:  

Soyad ile ad, ad ile yayın yılı ve yayın yılı ile eser ismi arasına virgül veya nokta 

konulmamalıdır.  

- Örnek: İLHAN Suat (1990) Türk Çağdaşlaşması, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 

Cilt VII, Sayı 19 (Kasım).  

       - Arşiv Kaynakları’nın kullanımında, ilgili arşivin (yerli veya yabancı) standart bir 

kısaltması var ise ona itibar edilmelidir (özellikle T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 

Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi ve Genelkurmay ATASE Arşivi için), fakat ilk atıfta bu 

kısaltma yapılmadan uzun açılımı (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 

Osmanlı ve Cumhuriyet ve ATASE arşivlerinin varsa arşiv rehberleri esas alınmalıdır,  

http://tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu/


- Örnek: Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Dahiliye, Kalem-i Mahsus Müdüriyeti, BOA 

DH.KMS) mutlaka verilmelidir. Arşiv malzemesinde belgenin ayrıntılı künye bilgisi 

verilmelidir. (Belge tanımlaması, Belge tarihi yazılmalıdır.).  

    - Yazar eğer özel şahıs ve kendi arşivinden bir belge kaynak kullanıyorsa, belge/lerin 

tasnifli veya tasnifsiz olduğunu belirtmeli, tasnif tarafından yapılıyor ise kendi kısaltma 

tasarrufunun uyarısını yapmalıdır.  

    - Araştırma döneminin süreli yayınları kullanıldığında, ilgili gazete/dergiden bir 

makale veya yazı alıntılamasında ve bunun kaynaklarda gösterilmesinde şu kurala 

uyulmalıdır:  

- Örnek Dipnotlarda; Yusuf Akçura, “Muallime Dair”, Türk Yurdu, Gün Ay (ismi) Yıl, 

s…  

    - Kaynaklarda Makalalerin gösterilmesinde makaleler tırnak içine alınmamalıdır; 

AKÇURA, Yusuf (1913/veya Hicrî) Muallime Dair, Türk Yurdu, Gün Ay (ismi), s…,  

    - Gazetenin tümü referans alınıyorsa yine aynı şekilde gösterilmelidir:    

  - Örnek: Türk Yurdu (1913) Gün, Ay.  

    - Kaynaklar kısmında Arşiv Kaynakları, Kitaplar, Makaleler ve Tezler, Gazete ve 

Dergiler, İnternet Kaynakları başlıkları 11 punto Garamond karakteri ile yazılmak 

kaydıyla ayrı ayrı tasnif edilmelidir. 

 


