
De¤erli Yazar ve Okurlar›m›z, 

Yay›nc›l›kta 28 y›l› geride b›rakarak yeni yay›n y›l›na girmifl bulunan Dergimizin, flu ana kadar 
ulaflm›fl oldu¤u yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere ç›karabilmek amac›yla akademik yay›n 
standartlar›n›n uygulanmas›na karar verilmifltir. Bu kapsamda Ocak 2010 say›m›zdan itibaren 
bafllamak üzere, Dergimizde yay›mlanacak makalelerin akademik yay›n standartlar›na uygun bir 
flekilde haz›rlanmas› gerekmektedir. 

Dergimize flu ana kadar göstermifl oldu¤unuz ilginizin artarak devam edece¤i inanc›yla söz konusu 
yaz›m standartlar›n› sizlere sunuyoruz. 								

     		 Vergi Dünyas› Dergisi 									
Maliye Hesap Uzmanlar› Derne¤i

Makale Yaz›m Kurallar›

1.	 Vergi Dünyas› Dergisinde vergi hukuku mali ve ekonomik konularda haz›rlanm›fl Türkçe	
makaleler yay›mlanmaktad›r. Gönderilen makalelerin özgün nitelikte, baflka bir yerde 	
yay›mlanmam›fl veya yay›mlanmak üzere gönderilmemifl olmas› gerekmektedir.

2.	 Çeviri eserler için, orijinalinin nerede yay›mland›¤›n› gösterir bir nüshas›n›n da gönderilmesi 
gerekmektedir.

3.	 Gönderilen makaleler flekil ve içerik yönünden incelendikten sonra okumaya tabi tutulur. fiekil 
ve içerik aç›s›ndan uygun görülmeyen yaz›lar yazar›na iade edilir. 

4.	 Dan›flma ve okuma kurullar›ndan gelen görüfller do¤rultusunda makalenin bas›lmas›na, 	
düzeltilmek üzere yazar›na iade edilmesine ya da yay›mlanmamas›na karar verilir.

5.	 Makaleler metin, tablo ve flekiller de yer alanlar dahil en az 1500 en fazla 7500 kelimeden 
oluflmal›; yaz›lar, A4 boyutunda, MS Word format› ile bir buçuk sat›r aral›¤›nda, Times New 
Roman yaz› karakterinde ve 12 punto ile yaz›lmal›d›r.

6.	 Yaz›n›n ilk sayfas›nda, yaz›n›n bafll›¤›, yazar›n ad› soyad›, iletiflim bilgileri ile meslek veya 
ünvan›na yer verilmelidir.

7.	 Her makalede en çok 100 kelime uzunlu¤unda bir Türkçe özet yer almal›; bunun alt›nda 	
makalenin içeri¤ini en iyi flekilde yans›tacak en az 3 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

8.	 Makalede bölümler, bölümün niteli¤ine göre rakam - küçük harf- küçük romen rakam› fleklinde 
ayr›flt›r›lacak ve mutlaka sonuç bölümüne yer verilecektir. 

9.	 Makalelerde klasik referans sistemi kullan›lacakt›r. 

10.	Makale yaz›m›nda kullan›lacak referans sistemi, bölümlendirme ve di¤er kurallarla ilgili ayr›nt›l› 
aç›klamalara www.vergidunyasi.com.tr adresinde yer verilmifltir.

11.	Vergi Dünyas› Dergisinde yay›mlanmas› kabul edilen, telif bedeli ödenen ve yay›mlanan yaz›lar›n, yaz›l› 
ve elektronik ortamlarda (internet, CD vb.) tüm yay›n haklar› Maliye Hesap Uzmanlar› Derne¤i’ne aittir.

12.	Vergi Dünyas› Dergisinde yay›mlanan makalelerdeki fikir ve görüfller yazarlar›n› ba¤lar.



ÖZET HAZIRLAMA VE ANAHTAR KEL‹MELER	

Özet, makalenin ana k›s›mlar›n›n (Girifl, Geliflme ve Sonuç) herbirinin k›sa bir anlat›m›n› veren ve metnin içeri¤inin 
paragraf formunda olan fleklidir. Okurlar için genel bir haritad›r. Özet, potansiyel okuyucunun makaleyi okuyup 
okumama karar›n› vermesini kolaylaflt›rmak amac›yla haz›rlan›r.

Özet, 100 kelimeyi geçmemeli ve makalede ne anlat›lmak istenildi¤ini aç›k olarak tan›mlayacak flekilde tasarlanmal›d›r. 	

Özet k›sm›ndan sonra, makalenin konu s›n›fland›rmas›n›n yap›labilmesi için en az 3, en çok 6 adet anahtar kelime 
verilmelidir. Anahtar kelimeler önemlerine göre s›ralanm›fl, Times New Roman yaz› karakterinde, 12 punto büyüklü¤ünde 
ve  koyu (bold) olarak yaz›lmal›d›r. Türkçe özet ile anahtar kelimeler aras›nda bir sat›r boflluk b›rak›lmal›d›r. 

REFERANS S‹STEM‹ VE KAYNAKÇA	

Makalelerde klasik referans sistemi kullan›lacakt›r. Sayfa alt›nda verilen dipnotlar aç›klay›c› ya da al›nt›n›n 
kayna¤›n› gösterici olarak kullan›l›r. Makalede at›fta bulunulan kaynaklar› içeren bir kaynakça bulunmal›d›r.	

Kaynakça, metinde kaynak gösterilen makale, kitap ve di¤er yay›n türlerinin yazar adlar›na göre alfabetik s›rada 
verildi¤i bir bölümdür. Bir kaynak; yazar(lar)›n ad(lar)›, yay›n tarihi, yay›n›n bafll›¤›, yay›n yeri ve yay›mc› kurum 
bilgilerinden oluflur. Kaynak listesi afla¤›daki gibi olmal›d›r.

a)	 Kitap ise,
Akdo¤an, N. (2008). Tekdüzen Muhasebe Sistemi  Uygulamas› (9. Bask›). Ankara: Denge Yay›nevi

Kökdemir D. ve Demirutku, K. (2007). Akademik Yaz›m Kurallar› Kitapç›¤›..Ankara: Baflkent Üniversitesi Yay›nlar›.

b)	 Çeviri ise, 
Yalom, I. D. (1998). K›sa süreli grup terapileri: ‹lkeler ve teknikler. (N. H. fiahin, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar 
Derne¤i Yay›nlar›. (Orijinal çal›flma bas›m tarihi 1983) 

c)	 Makale ise,
Çakmak, T. (2009). Uluslararas› ve ‹ç Vergi Mevzuat› Aç›s›ndan Yurtd›fl› Kazançlar›n Mahsubu. Vergi Dünyas› Dergisi. 
Say›: 373, 12-19

Ifl›n, G. (2003). Savafl – bar›fl ve Alfred Nobel. Pivolka, 1 , 9-12. 

d)	 ‹nternet sayfas› ise,
Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Yay›nlanma veya güncellenme tarihi). Bafll›k. Al›nma tarihi, internet adresi. 

‹lter, H. K. (9 fiubat 2004). kilter.online. 11 fiubat 2004, http://www.baskent.edu.tr/~kilter. 

Batur, A. ve Yüksel, G. (14 Haziran 2000). Namus borcu ödendi. Milliyet. 22 Eylül 2003, 
http://www.milliyet.com.tr/2000/06/14/yasam/yasa.html. 

e)	 Tez
Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Bafll›k. Yay›nlanmam›fl yüksek lisans/doktora tezi, Üniversitenin ad›. 

‹fiARETLEME S‹STEM‹ VE BAfiLIKLAR :

Dergide yay›mlanacak makalelerde bafll›klar›n numaraland›rmas› afla¤›daki gibi olmal›d›r.	

1. Düzey Bafll›klar: Rakam (1,2,3,4...)	

2. Düzey Bafll›klar: Küçük Harfler (a,b,c,d...)	

3. Düzey Bafll›klar: Küçük Romen rakamlar› (i,ii,iii,iv.....)

 Birinci düzey bafll›klarda bütün sözcükler büyük harfle, koyu (bold) ve 12 punto boyutlar›nda yaz› karakteriyle yaz›l›r. 

‹kinci düzey bafll›klar›n ilk harfleri büyük di¤erleri küçük harf, koyu (bold) 12 punto boyutlar›nda yaz› karakteriyle 
yaz›l›r. 

Üçüncü düzey bafll›klar›n ilk harfleri büyük di¤erleri küçük, koyu (bold) 12 punto boyutlar›nda yaz› karakteriyle yaz›l›r. 

Dördüncü ve daha alt düzeylerdeki bafll›klar›n ilk harfleri büyük, di¤erleri küçük, italik yaz› stili ile yaz›l›r.


