
DERGİYE KATKIDA BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN NOT:  

1- MEMLEKET SiyasetYönetim (MSY) ulusal hakemli bir dergidir. Bu doğrultuda, gönderilen yazılar, 
biçimsel değerlendirmeyi geçtikleri takdirde iki hakemin değerlendirmesine sunulmaktadır.  

MSY, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve ASOS Indeks’de yer almaktadır. 

2- Gönderilen yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulunca 
karar verilir. Yazılar yayın kuruluna ulaştıktan sonra en geç üç ay içinde yazara olumlu ya da olumsuz yanıt 
verilir. 

3- Gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere aynı süreçte 
başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. 

4- Dergiye gönderilen yazılar yayınlansa da yayınlanmasa da iade edilmez. 

5- Dergiye gönderilecek yazılar Times New Roman karakteri, 12 punto ve bir buçuk satır aralıkla 
yazılmalı ve en az üç bin sözcük olmalıdır. Yazı, taşınabilir bir belleğe kaydedilmeli ve iki bilgisayar çıktısı ile 
birlikte elden ya da postayla iletişim adresine ulaştırılmalı ya da konu bölümüne makale başlığı eklenerek 
word belgesi olarak elektronik posta yoluyla msy@yayed.org adresine gönderilmelidir. 

6- Atıflar aynı sayfada dipnot biçiminde verilmelidir. 

Adı geçen makale: a.g.m.  Yılmaz, a.g.m., s. 12. 
Adı geçen kitap: a.g.k.   Yılmaz, a.g.k., s. 12. 
Aynı kaynak: a.k.  a.k., s. 12. 

Aynı yazarın birden fazla kitabı varsa:  
Yılmaz, Devlet..., s. 12. 

Aynı yazarın birden fazla makalesi varsa: 
Yılmaz, “Yerel ...”, s. 12. 

7- Yazarlar, ayrı bir sayfada 150 sözcüğü geçmeyen kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini (açık adres, 
telefon ve e-posta) belirtmelidirler. 

8- Yazıya İngilizce başlığın yanı sıra Türkçe ve İngilizce yüz elli sözcüğü geçmeyen özet ve beş anahtar 
sözcük eklenmelidir. 

9- Yazıların sonunda kaynakça aşağıdaki şekilde verilmelidir. 

Kitap Atıfları: 
Hassan Ümit, Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranıştan, Hukuk-İdeolojiye, İletişim, İstanbul, 2002. 

Derleme Atıfları: 
Ortaylı İlber, “Osmanlı Devleti'nde ...”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, (Ed. Ersin Kalaycıoğlu - Ali Yaşar 
Sarıbay), Beta, İstanbul, 1986, s. 159-170. 

Çeviri Atıfları: 
Buharin Nikolay, Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi, (Çev. Uğur S. Akalın), Bağlam, İstanbul, 2005. 

Makale Atıfları: 
Ahmad Feroz ve A. Rustow Dankwart, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Meclisler: 1908 - 1918”, Güneydoğu 
Araştırmaları, Sayı: 4-5, 1976, s. 245-264. 
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