Endüstri Mühendisliği Dergisi –Yazı Kuralları
Yazı Dili. Makaleler Türkçe ya da Đngilizce olarak hazırlanır. Duru bir dille yazılır.
Yazı Formatı. “Times New Roman” yazı karakteriyle, 11 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla ve
kenarlarda 3 cm’lik boşluk bırakılarak yazılır. Metin tek kolon halinde ve sözcükler
bölünmeden yazılır. Satırlarda boşluk ayarı yapılmaz.
Başlık. Başlık özlü ve bilgi vericidir, formül ve kısaltma içermez. Đki dilde, Türkçe ve
Đngilizce olarak hazırlanır.
Yazar isimleri ve bilgileri. Yazar soyadları büyük harflerle yazılır. Adların altına yazarların
çalıştığı kurumların adresi yazılır. Adres-yazar ilişkisi, yazar soyadının sonuna ve ilgili
adresin önüne üst simge olarak koyulacak rakamla (sırasıyla “1”, “2” gibi) belirtilir. Posta ve
e-posta adresleri eksiksiz yazılır.
Đletişim Yazarı. Đletişim yazarının adı açıkça belirtilir.
Özet ve Anahtar Sözcükler. Çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçları, genel hatlarıyla
anlatılarak bir özet hazırlanır. Özetin tek başına kullanılacağı ve indekslerde yer alacağı
düşünülerek, çalışmanın özünü yansıtacak şekilde 50 ile 150 arasında sözcükle yazılmalıdır.
Özet'in altına en az üç en çok beş anahtar sözcük yazılır. Özet ve anahtar sözcükler, iki dilde
Türkçe ve Đngilizce olarak hazırlanır.
Tablo ve Eşitlikler. Tablolar, matematiksel ifadeler ve eşitlikler yazıda kullanılan sözcükişlemci yazılımı ile yaratılır. Başka bir kaynaktan resim formatında kopyalanmaz. Resim
formatında kopyalama işlemi zorunluysa, kaynak dosya basımdan önce dergiye iletilir.
Konu Başlıkları. Makale, Teknik Not ve Uygulama türü yazılarda konu ve bölüm başlıkları
aşağıdaki formata göre numaralandırılır.
1. KONU BAŞLIĞI
(Açıklamalar. Başlık ortalanır, numaradan sonra nokta koyulur, sözcükler büyük harfle ve
koyu yazılır.)
1.1 Alt Konu Başlığı
(Açıklamalar. Başlık sola dayanır, sadece iki rakam arasına nokta koyulur, sözcükler
büyük harfle başlar, koyu yazılır.)
1.1.1 Alt Alt Konu Başlığı
(Açıklamalar. Đkiden çok alt başlık kullanmaktan kaçınılır.)
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Tablo ve Şekil Başlıkları. Tablolar ve şekiller ayrı sıra numaralarıyla işaretlenir. Başlıklar
aşağıdaki formatlara uygun hazırlanır.
Tablo 1. Tablonun Başlığı
(Açıklamalar. Başlık sola dayanır ve tablonun üzerine yerleştirilir. Numaradan sonra
nokta koyulur, sözcükler büyük harfle başlar.)
Şekil 1. Şeklin Başlığı
(Açıklamalar. Başlık sola dayanır ve şeklin altına yerleştirilir. Numaradan sonra nokta
koyulur, sözcükler büyük harfle başlar.)

•

Sayı Formatı. Türkçe yazımda kesirli sayı ayracı olarak “,” (virgül), binlik hane (üç sıfır)
ayracı olarak “.” (nokta) karakterleri kullanılır. Örnek: 2,23; 12.356,2
Đngilizce yazımda ise kesirli sayı ayracı olarak “.” (nokta), binlik hane (üç sıfır) ayracı
olarak “,” (virgül) karakterleri kullanılır. Örnek: 2.23; 12,356.2
Beş veya daha fazla basamaklı sayılarda binlik hane ayracı kullanılır. Dört basamaklı
sayılarda binlik ayracı kullanılmaz. Örnek: 4234 (dörtbinikiyüzotuzdört)
1 – 9 arası sayılar yazı ile 10 ve daha büyük sayılar rakamla yazılır.
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Yüzdelik Đşareti. Türkçe yazımda yüzde (%) işareti sayının önünde (Örnek: %15) Đngilizce
yazımda arkasında (Örnek: 15%) yer alır.

•

Matematiksel Đfadeler. Matematiksel ifadelerde geçen tüm harf ve semboller yatık olarak
(italik) yazılır. Đfadede yer alan rakamlar ve noktalama işaretleri (parantez, iki nokta üst
üste, eşitlik gibi) italik yazılmaz. Örnek: f ( x1 ) = 2 x1 + 5
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Yazım Kılavuzu ve Terimler. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü ve yazım kılavuzu
(http://tdk.org.tr) teknik terimler için ise “Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi
Terimleri Sözlüğü” (Çetinkaya, 2007) esas alınabilir.

•

Atıflar (Göndermeler). Tek yazarlı eserler için yalnızca yazarın soyadı ve parantez içinde
yayının yılı belirtilir. Örnek: Yılmaz (1997).
Đki yazarlı eserler için yazarların soyadları “ve” bağlacı ile sırasıyla yazılır. Örnek: Yılmaz
ve Kaya (2003).
Üç ve daha çok yazarlı eserler için birinci yazarın soyadı ve “vd.” ifadesi kullanılır.
Örnek: Yılmaz vd. (2001).
Bir cümle içinde aynı yazara ait farklı tarihlerde yayımlanmış birden çok eser için,
soyadından sonra tarihler kronolojik sırada gösterilir. Bir yazarın aynı yıl içinde çıkmış
birden çok eseri için yıldan sonra harf sırasıyla ayrım yapılır. Örnek: Kaya (1996a, 1996b,
1999). Eğer atıf parantez içinde yer alıyorsa yıl parantez içine alınmaz. Örnek: (Yılmaz
vd., 2001; Kaya, 1997).
Đnternet adresleri için de benzer bir yol izlenir. Örnek: Beckers ve Siermann (1995),
Türkiye Đstatistik Kurumu (2006).
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Kaynaklar. Yazar soyadlarına göre alfabetik sırada yazılır. Dergi isimleri kısaltılmaz.
Örnekler aşağıda verilmiştir.
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