
SEMİNER YAZIM KURALLARI 

1. Hazırlanan çalışmaların İngilizce başlığı, en çok 100 kelime uzunluğunda İngilizce ve Türkçe özetleri ile JEL 
Classification Code yer almalıdır. Anahtar kelimeler İngilizce ve Türkçe olarak belirtilmelidir. 

2. Yazılar, A4 boyutunda kağıdın bir yüzüne bir buçuk (1,5) satır aralığı kullanılarak, Times New Roman 
karakterinde, 12 punto ile yazılmalıdır. 

3. Giriş ve sonuç başlıkları hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümler numaralandırılır, her numaradan sonra ilgili 
bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır. 

4. Bölümler sırasıyla (1., 2., 3., …) şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların altındaki diğer alt bölümler; 
1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1., 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.1.2., gibi birden çok haneli olarak numaralandırılır. 

5. Makalelerde makale başlığı dahil tüm başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılır. 

6. Bölüm başlıkları ile tablo, grafik ve şekil başlıkları koyu yazı karakteriyle yazılır, bunun dışında içerikte, dip 
notlarda ve kaynakçada koyu yazı karakteri kullanılmaz.  

7. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer 
almalı, kaynaklar ise tablo ve şekillerin altına yazılmalıdır.  

8. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın altına ve sayfa yönüne göre sağa/sola yaslı 
yazılır. 

9. Tarihler; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır (Örn: 22/10/2009). Yüzdeli ifadelerde ise 
yüzde işareti (%) ile rakam arasında boşluk bırakılmaz (Örn: %34). 

10. Rakamlarda ondalık kesirler virgülle, dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplar 
halinde noktayla ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın sağında yer almalıdır. 
Denklemlerin türetilişi, yazıda açıkça gösterilmemişse, yazı danışma kurulu üyelerinin değerlendirmesi için, 
türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada verilmelidir.  

11. “Kaynakça” bölümü , APA (American Psychological Association, 2001: 5. baskı) kurallarına uygun olacak 
şekilde aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi ve alfabetik sırayla yapılmalıdır: 

Kitaplar:  
Kenen, P.B. (1989), The International Economy, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.  
Dergiler:  
Langeheine, B. ve Weinstock, U. (1985), “Graduate Integration”, Journal of Common Market Studies, 23(3), 185-
97.  
Derlemeler:  
Krugman, P. (1995), “The Move Toward Free Trade Zones”, P. King (der.), International Economics and 
International Economic Policy : A Reader içinde, New York: McGraw-Hill, Inc., 163-82.  
Diğer Kaynaklar:  
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2001), 2002 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler, Basın 
Duyurusu, 2 Ocak, Ankara, <http://www.tcmb.gov.tr>.  
Chang, R. (1998), "The Asian Crisis", NBER Discussion Paper, 4470, National Bureau of Economic Research, 
Cambridge, Mass. 

12…. Dergisinde kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde, sayfa numaralarını da içererek, aşağıda 
gösterildiği gibi yapılmalıdır: 
 
……..belirtilmiştir (Alkin, 1982:210-5). 
..........Griffin (1970a:15-20) ileri sürmektedir. 
(Gupta vd., 1982:286-7). 
(Rivera-Batiz ve Rivera-Batiz, 1989:247-9; Dornbusch, 1980:19-23). 

http://efdergisi.omu.edu.tr/www/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=42#apa#apa
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