Ç İ M E N T O İ Ş V E R E N M A K A L E YAY I N K O Ş U L L A R I

1.

Çimento İşveren Dergisi, hakemli bir dergi olup

loların altındaki notlar bu materyalleri ana metne

Öztürk ve Göcekli (2004)...; Öztürk, Gö-

iki ayda bir yayınlanmaktadır. Makaleler Türk-

bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını

cekli ve Girgin (2004)... gibi.

çe ya da Türkçe ve İngilizce dillerinde gönde-

taşımalıdır. Tablo ve grafiklerin A4 kağıt boyu-

rilebilir.

tunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmaları

๏๏

2.

Çimento İşveren Dergisi’ne gönderilen maka-

olması şart olup, okunmayan tablo ve grafikler

leler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış

olması durumunda makale yazara iade edilir.

arasında ise, kaynağa metin içinde ilk
geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur: Örneğin:

ve yayınlanmak üzere başka bir yayına sunulmamış olmalıdır. Çimento İşveren Dergisi’ne

11.

Öztok, Uzun, Göcekli, Girgin ve Küçük

Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe

sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan ma-

başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık ve İngilizce

kalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması

özet yer almalıdır. Özet kısımları 100-150 ke-

ve daha önce tıpkı veya benzerinin yayınlanmış

limeyi aşmamalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem,

olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen

Makaleler dergi editörünün (ozguracar@ceis.

kelimeler (keywords) İngilizce ve Türkçe olarak

org.tr) ya da Çimento Endüstrisi İşverenleri Sen-

yazılmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalı-

dikası’nın (ceis@ceis.org.tr) adresine gönderil-

dır.

(1992, ss. 154-198).
๏๏

ifadesi kullanılır. Örneğin:
Öztok v.d. (2005, ss. 154-198).
๏๏

4.

sında ilk yazarın ismi ile birlikte ‘‘v.d.’’

Makaleler ile birlikte yazarın özgeçmişi, yazara

Çimento İşveren Dergisi’ne sunulan makaleler

ait bir adet vesikalık fotoğraf ve yazarın detaylı

öncelikle şekil ve içerik yönünden ön inceleme-

iletişim bilgileri de ek dosya olarak gönderilme-

ye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uy-

lidir.

ifadesi ile kullanılır. Örneğin:
Öztok v.d. (2005, ss. 154-198).
๏๏

gun bulunan makaleler, bilimsel inceleme için en
az iki hakeme sunulmaktadır. Çimento İşveren

5.

13.

Dergisi’ne gönderilen makaleler için hakemlik

(American Psychological Association, APA)

sürecine alınacağı garantisi verilmez.

tarafından yayınlanan “The Publication Manual

7.

içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. Örneğin:

of the American Psychological Association (6th

(Hepkaner, Gençler ve Yılmaz, 2007; Kı-

Çimento İşveren Dergisi’ne gönderilen maka-

edition), 2010” isimli kaynakta belirtilen yazım

ranbay, 2000; Öztok v.d., 1996; Vardar,

lelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği 4-5

ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Bu kaynak

hafta içinde sonuçlandırılır.

genelde üniversite kütüphanelerinde ve inter-

2004).
๏๏

Makalelerin değerlendirme süresi için tarih ve-

yazım kuralları ile ilgili çok sayıda örnek içer-

rilmez.

mektedir.

Hakemlerden gelen değerlendirmeler doğrultu-

14.

mutlaka verilmelidir. Türkçe metinde
kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için ‘‘s.’’ veya ‘‘ss.’’ kullanılmalıdır.

APA yazım stilinde kaynakça ve metin içi refe-

sunda, makalenin yayınlanmasına, değerlendir-

ranslama ile ilgili olarak aşağıda çeşitli örneklere

me çerçevesinde yazardan düzeltme, ek bilgi ve

yer verilmiştir:

karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir.

Örneğin:
Öztürk (2002, s. 182)...; Göcekli (2001, ss.

Hakemlerden birinin makaleyle ilgili olarak
olumsuz görüş bildirmesi durumunda diğer ha-

182-183).

KAYNAKÇA
๏๏
๏๏

Kitap: Yazar Soyadı, A. A. (Yayın yılı).

Yukarıdaki açıklamalar, APA yazım stilinde re-

Kitabın adı. Yer: Yayınevi.

feranslama konusunda kısıtlı sayıda örneklerden

A.. (haz.). (Yayın yılı). Kitabın adı. Yer:

kale yayınlanmaz. Hakem raporunda düzeltme

Yayınevi.
๏๏

Kitapta makale: Yazar Soyadı, A. A.,

belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler

ve Yazar Soyadı, B. B. (Yayın yılı). Ma-

yapılabilecektir.

kalenin adı. A. Editör ve B. Editör (haz.),
Kitap adı (makalenin sayfa aralığı). Yer:

9.

Gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, tablo ve
şekillerle birlikte en çok 25 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 12 puntoda Times New Ro-

de bahsi geçen kaynak kullanılmalı ve APA yazım stili titizlikle uygulanmalıdır.
15.

ları sorumludur.
16.

Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun (TDK) yazım
kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır.

Yayınevi.
๏๏

Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazar-

Detaylı bilgi için TDK’nın web sayfasına bakıDergi makalesi:

Soyadı, A. A. (Yayın

nız: www.tdk.gov.tr. Yabancı sözcükler yerine

man ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır.

yılı). Makale adı. Çimento İşveren, cilt(sa-

olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

Şekil şartlarına veya dergi içeriğine uymayan

yı), makalenin sayfa aralığı.

Türkçe’de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk

yazılar ön inceleme sonrasında Çimento İşveren
Dergisi’nce hakemlere gönderilmeden yazara
iade edilir.
Çimento İşveren Dergisi’ne gönderilen makalelerin şekil, grafik ve tablolarının, derginin belirttiği formata uygun olması gerekmektedir. Konu
hakkında ek bilgi içeren dipnotlar, grafikler ve

geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez

METİN İÇİ REFERANSLAMA
๏๏

içinde verilmelidir.

Yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve
gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır.

10.

oluşturulmuştur. Daha fazla bilgi için 13. madde-

Derleme kitap: Hazırlayanın Soyadı, A.

kemin/hakemlerin görüşüne bakılmaksızın maistenmesi durumunda yazar tarafından sadece

Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası

kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına

8.

Cümle sonunda birden fazla esere atıfta
bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez

Tüm makaleler; Amerikan Psikologlar Birliği

nette kolaylıkla bulunabilen bir materyaldir ve
6.

Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise atıf,
metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonra-

melidir.
12.

Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda ilk yazarın ismi ile birlikte «v.d.»

gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında anahtar
3.

APA atıf formatına uygun olarak, atıfta
bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5

gerekmektedir. Tablo ve grafiklerin okunaklı

17.

hakları Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendi-

Uzun (2002)...; Küçük (2002, s. 182)...;

kası’na aittir.

Öztok (2001, ss. 182-186)...

tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya

Öztürk ve Göcekli’ye (2004) göre...; Gir-

hemen devamında yer almalıdır. Grafik ve tab-

gin’e (2007) göre...

Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan
yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın

Örneğin:

18.

Makale sunum ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim e-mail sistemi ile gerçekleştirilir.
Telefonla bilgi verilmez.

