İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları
GENEL AÇIKLAMA
Asgari olarak, tüm makalelerin uygun şekilde doldurulmuş bir Özet, Giriş, Ana Bölüm (ler),
Sonuç, Referanslar ve İletişim Bilgileri olmalıdır. Yazarların, metinleri dilbilgisi açısından
kontrol etmesi tavsiye edilir. Tüm makalenin toplam sayfa sayısı 8000 (sekiz bin) kelime ile
sınırlandırılmalıdır. Metin Times New Roman yazı tipinde, 11 punto ve iki yana yaslı, 1,5
satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6pt olacak şekilde, girintiye yer vermeden
yazılmalıdır.
Metin içi atıflar, APA 6 stili kullanılarak gösterilmelidir (https://apastyle.apa.org/stylegrammar-guidelines/citations).
GİRİŞ
Bu bölümün amacı, okuyucunun makalenizden ne bekleyebileceğini bilmesini sağlamaktır.
Konuya ilişkin genel bir giriş yapılmalıdır. Cümleler açık ve akıcı bir dille yazılmalı, ana
konu hakkında bilgi verilmeli; akademik problem açıklanmalı ve okuyucunun makalenin geri
kalanında ne bekleyeceğini ifade edilmelidir. Giriş bölümü bir sayfadan fazla olmamalıdır.
Giriş bölümünde şekil ya da tablo kullanılmamalıdır.
Giriş bölümünün akışı:

ı ve özgünlüğü

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE/LİTERATÜR
Bu bölümde, çalışma kapsamında alan yazın taraması verilmelidir. Çalışmanın amacına
yönelik olarak oluşacak olan alt bölümleri içerecektir. Başlıkların hiyerarşisi arasındaki
ayrıma dikkat edilmelidir. Tüm bölüm başlıkları için kısaltma kullanılmamasına özen
gösterilmelidir. Örnek şekiller, tablolar ve denklemler dâhil olmak üzere alt bölümlerin nasıl
düzenlendiğine ilişkin ayrıntılar aşağıda verilmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın Deseni/Modeli/Türü

Çalışmanızda ikinci düzey başlık durumunda "Alt-bölüm" stilini kullanılmakta olup burada
gösterildiği gibi paragrafın başında bir başlık ile tanımlanır.
Evren-Örneklem/Araştırma Gurubu
Veri Toplama Araçları
Verilerin Toplanması/İşlem
Verilerin Analizi

BULGULAR
Tüm şekil ve tabloları sırayla numaralandırılmalıdır. Tüm şekil ve tabloların makale eklenen
şekil veya tabloya atıfta bulunulan ilk durumun şekil veya tablonun sunumundan önce
gerçekleşip gerçekleşmediğinden emin olunmalıdır. Atıf şekline dikkat edilmelidir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Yazarlar sonuçları ve bunların önceki çalışmalar ve çalışma hipotezleri perspektifinde nasıl
yorumlanabileceğini genel olarak değerlendirmeleri beklenmektedir. Elde edilen bulgulara
ilişkin çıkarımlar net bir şekilde tartışılmalıdır. Gelecekteki araştırma öneriler de
vurgulanabilir.
KAYNAKÇA
Metin içinde kullanılan kaynaklar APA 6 sitiline göre kaynakçaya eklenmelidir.
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references
Not: makale şablonuna dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Makale şablonu
Makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.
Not: Şablonda yer alan bilgiler tam olarak doldurulmalıdır. Özet bölümün bir sayfayı
geçmemesine özen gösterilmelidir. ORCID ve ResearchID numaraları simgelerin içine
eklenmelidir (Ikona sağ tıklanarak: köprüyü düzenle sekmesinde yer alan Adres bölümündeki
(http://orcid.org/xxxx) xxxx ifadesi yerine yazarlar kendi orcid numaralarını eklemelidir).
Makale üst veri bölümü ile makale içeriğinizin uyumlu olması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMA
Asgari olarak, tüm makalelerin uygun şekilde doldurulmuş bir Özet, Giriş, Ana Bölüm (ler),
Sonuç, Referanslar ve İletişim Bilgileri olmalıdır. Yazarların, metinleri dilbilgisi açısından
kontrol etmesi tavsiye edilir. Tüm makalenin toplam sayfa sayısı 8000 (sekiz bin) kelime ile
sınırlandırılmalıdır. Metin Times New Roman yazı tipinde, 11 punto ve iki yana yaslı, 1,5

satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6pt olacak şekilde, girintiye yer vermeden
yazılmalıdır.
Metin içi atıflar, APA 6 stili kullanılarak gösterilmelidir (https://apastyle.apa.org/stylegrammar-guidelines/citations).
GİRİŞ
Bu bölümün amacı, okuyucunun makalenizden ne bekleyebileceğini bilmesini sağlamaktır.
Konuya ilişkin genel bir giriş yapılmalıdır. Cümleler açık ve akıcı bir dille yazılmalı, ana
konu hakkında bilgi verilmeli; akademik problem açıklanmalı ve okuyucunun makalenin geri
kalanında ne bekleyeceğini ifade edilmelidir. Giriş bölümü bir sayfadan fazla olmamalıdır.
Giriş bölümünde şekil ya da tablo kullanılmamalıdır.
Giriş bölümünün akışı:
 Konunun genel olarak değerlendirildiği giriş paragrafı
 Konuya ilişkin ana konu veya çalışmanın dayandırıldığı bilgi/teori vb.
 Çalışmanın amacı ve özgünlüğü
 Makalede yer alan konuların neler olduğuna ilişkin bilgi verilmesi
 Kullanılan veri/ yöntem/bilgi vb. özet çalışma detayları.
KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE/LİTERATÜR
Bu bölümde, çalışma kapsamında alanyazın taraması verilmelidir. Çalışmanın amacına
yönelik olarak oluşacak olan alt bölümleri içerecektir. Başlıkların hiyerarşisi arasındaki
ayrıma dikkat edilmelidir. Tüm bölüm başlıkları için kısaltma kullanılmamasına özen
gösterilmelidir. Örnek şekiller, tablolar ve denklemler dâhil olmak üzere alt bölümlerin nasıl
düzenlendiğine ilişkin ayrıntılar aşağıda verilmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın Deseni/Modeli/Türü
Çalışmanızda ikinci düzey başlık durumunda "Alt-bölüm" stilini kullanılmakta olup burada
gösterildiği gibi paragrafın başında bir başlık ile tanımlanır.
Evren-Örneklem/Araştırma Gurubu
Veri Toplama Araçları
Verilerin Toplanması/İşlem
Verilerin Analizi
BULGULAR
Tüm şekil ve tabloları sırayla numaralandırılmalıdır. Tüm şekil ve tabloların makale eklenen
şekil veya tabloya atıfta bulunulan ilk durumun şekil veya tablonun sunumundan önce
gerçekleşip gerçekleşmediğinden emin olunmalıdır. Atıf şekline dikkat edilmelidir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Yazarlar sonuçları ve bunların önceki çalışmalar ve çalışma hipotezleri perspektifinde nasıl
yorumlanabileceğini genel olarak değerlendirmeleri beklenmektedir. Elde edilen bulgulara
ilişkin çıkarımlar net bir şekilde tartışılmalıdır. Gelecekteki araştırma öneriler de
vurgulanabilir.

KAYNAKÇA
Metin içinde kullanılan kaynaklar APA 6 sitiline göre kaynakçaya eklenmelidir.
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iticusbe
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iticusbe/writing-rules
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iticusbe/policy

