
 Sayın Araştırmacı, 

 Researches on Science and Art in 21st Century Turkey (21. Yüzyıl Türkiye’sinde Bilim ve Sanat 

Üzerine Araştırmalar) başlıklı yerli ve yabancı araştırmacıların orijinal araştırma ve derleme türünden 

eserlerinin yer alacağı uluslararası kitap projesinde sizi de yer almaya davet ediyoruz. 

 Multidisipliner bir yaklaşımla Türkiye’de bilim ve sanat alanındaki araştırma ve gelişmelere yer 

veren eserlerden farklı disiplinlerden pek çok araştırmacının katılımıyla (her bir çalışma ayrı bir Chapter 

halinde yer alacak) oluşan kitap İngilizce olarak yayımlanacaktır. 

 Kitap, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Aralık 2016 Dönemi Doçentlik Başvuru 

Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası 

düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer 

alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan) “Gece Kitaplığı Yayınevi” tarafından 

uluslararası ISBN No alınarak yayımlanacaktır. Yayınevine ait kitaplar British Library, The University of 

Chicago, University of Oxford gibi dünyaca ünlü seçkin üniversite kütüphanelerinde yer almakta olup 

yayınevi ile ilgili tüm bilgilere http://www.gecekitapligi.com/ web adresinden ulaşılabilir. 

 Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle 

de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan 

oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta 

yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, 

bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı 

konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu 

tutulamazlar. 

 Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak 

gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb sistemlerle 

çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı 

ödenmez. Kitabın dizgi, kapak tasarımı, basım, yurtdışı ve yurtiçi gönderim giderleri vb. gibi masrafları 

yazarlarca karşılanacak olup, kitapta yer alacak her bir bölümün ücreti yayınevi tarafından 450 TL olarak 

belirlenmiştir.  

 Kitapta yer alacak her bir bölüm, en az iki hakemden olumlu görüş alınması halinde kabul 

edilecektir. Hazırlanan kitap 2017 yılı Kasım ayı ortasında tüm yazarlara ücretsiz olarak 1’er adet 

gönderilecektir. 

 Katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

 Saygılarımızla.. 

Editörler 

Prof. Hasan Arapgirlioğlu, PhD. 

Prof. Robert L. Elliott, PhD. 

Assoc. Prof. Edward Turgeon, PhD. 

Assist. Prof. Atilla Atik, PhD. 
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YAYIN TAKVİMİ 

Özet metin (Türkçe ya da İngilizce) gönderim son tarihi: 15 Haziran 2017. 

Hakem değerlendirmesi sonrası yazara geri bildirim tarihi: 30 Haziran 2017. 

Kabul alan bölümlerin İngilizce tam metinlerinin son gönderim tarihi: 15 Ağustos 2017. 

Kitabın basım ve yazarlara gönderim tarihi: 15 Kasım 2017.  

 



Ek 1. Eser Konu Başlıkları 

 

NATURAL/MEDICAL SCIENCES AND ENGINEERING 
 Agricultural Sciences 
 Artificial Intelligence 
 Atmospheric and Meteorological Sciences 
 Automation, Mechatronics and Robotics 
 Automotive Engineering 
 Biological Sciences 
 Botany 
 Chemistry 
 Civil Engineering 
 Computer Science 
 Ecology 
 Electrical Engineering 
 Electronics Engineering 
 Energy 
 Environmental Engineering 
 Fisheries Sciences 
 Food Technologies 
 Forestry 
 Genetics 
 Geological and Petroleum Sciences 
 GIS 
 Health and Safety 
 Industrial Engineering 
 Information Technology 
 Marine Sciences 
 Mathematics and Statistics 
 Medical Sciences and Pharmacology 
 Meteorology 
 Mining 
 Nanotechnology 
 Noise and Vibration 
 Physical Sciences 
 Plant Physiology 
 Transportation 
 Veterinary and Zoological Sciences 

EDUCATIONAL SCIENCES 

 Art Education 
 College and Higher Education 
 Creativity 
 Curriculum and Instruction 
 Democracy Education 
 Developmental Psychology 
 Distance Education 
 Educational Administration 
 Education and Culture 



 Educational Planning 
 Educational Technology 
 Environmental Education 
 Guiding and Counselling 
 Healthy Education 
 History Education 
 Human Resources in Education 
 Human Rights Education 
 Innovation and Changing in Education 
 Instructional Design 
 Language Learning and Teaching 
 Learning and Teaching 
 Learner Needs in 21 Century 
 Learning Psychology 
 Life Long Learning 
 Mathematic Education 
 Measurement and Evaluation in Education 
 Mobile Learning 
 Multi-cultural Education 
 Music Education 
 New Learning Environments 
 Nursery Education 
 Pre-school Education 
 Primary School Education 
 Professional Development 
 Science Education 
 Secondary School Education 
 Social Sciences Teaching 
 Special Education 
 Sport and Physical Education 
 Teacher Training 
 Technology-Based Learning 
 The Role of Education in the Globalization World 
 Vocational Education 

BUSINESS, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 Advertising 
 Banking and Insurance Econometrics 
 Economics 
 Economic Methodology 
 Economic Philosophy and History Finance 
 Financial Economics Accounting 
 General and Applied Economics 
 International Relations 
 Local Administration 
 Management and Organization 
 Marketing 



 Political Science 
 Public Administration 
 Social Services 

FINE ARTS, DESIGN AND PLANNING 

 Architecture 
 Interior Architecture 
 Landscape Design 
 Landscape Planning 
 Migration 
 Music and Performing Arts 
 Public participation 
 Sustainable Urban and Rural Development 
 Rural Planning 
 Urban Planning 
 Visual and Plastic Arts 

LEISURE AND TOURISM 

 Agro-Tourism 
 Cultural Tourism 
 Extreme Tourism 
 Heritage Tourism 
 Medical Tourism 
 Religious Tourism 
 Wildlife Tourism 

HEALTH AND SPORTS SCIENCES 

 Biomechanics and Motor Control 
 Exercise and Exercise and Sport Nutrition Sport Psychology 
 Kinesiology in Physical Conditioning 
 Management of Sport 
 Performance Analysis in Sport 
 Physical Activity and Fitness 
 Physical Education and Sport 
 School Sports 
 Sport  and Technology 
 Sport  and Tourism 
 Sport Pedagogy 
 Sports Statistics 
 Sport Recreation 
 Sport Psychology and Sociology 
 Sports Equipment and Technology 
 Sports Organization and Management 
 Training Sciences 

 



Ek 2. Yazım kuralları ve kitap yayın takvimi (önemli tarihler) 
 

YAZIM KURALLARI VE YAYIN TAKVİMİ 

Eser özeti serbest stilde yazılabilir. Kitapta eser özetlerine yer 

verilmeyecek olup, özetler yalnızca hakem değerlendirmesi için 

kullanılacaktır. 

YAZIM KURALLARI 

Kitap bölümleri; 16 cm x 24 cm sayfa boyutunda ve Üst-Alt-Sağ-Sol: 1,6 

cm, Cilt payı 0,5 sol boşluk aralıkları kullanılarak oluşturulan sayfa 

düzeninde yazılmalıdır. 

Çalışma yapısı sırasıyla (Opsiyonel; çalışma disiplinine göre istenirse 

kendine has başlıklar kullanılabilir): INTRODUCTION, MATERIALS 

AND METHODS, RESULTS, DISCUSSION, CONCLUSIONS veya (DISCUSSION 

AND CONCLUSIONS (gerekli ise ACKNOWLEDGEMENT), REFERENCES 

şeklinde olmalı fakat bölüm başlıklarına numara verilmemelidir. 

• Her bir bölüm en fazla 20 sayfa olup ayrıca 6000 kelimeyi geçmemelidir. 

• Kitap yurt dışında yer alan seçkin üniversite kütüphanelerinde yer 

alacağı için, gönderilen bölümlerin İngilizce çevirileri mutlaka profesyonel 

bir biçimde ve anadili İngilizce olan kişilerden destek alınarak 

yapılmalıdır. 

• Bölümlerde ayrıca bir özet oluşturmaya gerek olmayıp, doğrudan giriş 

ya da uygun bir ana başlık ile metin yazımına başlanabilir. 

• Ana metin, Cambria 11 punto ile yazılmalıdır ve satır aralığı 1 olmalıdır. 

Sağa ve sola hizalı olmalıdır. 

• Çalışmanın ana başlığının tamamı büyük harflerden oluşmalı, Cambria 

12 punto Bold olmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Bölüm içindeki ara 

başlıkların tamamı büyük harflerle Cambria 11 punto Bold olarak 

yazılmalı, alt başlıklar 10,5 punto baş harfler büyük olmak üzere küçük 

harf ve Bold olmalıdır. 

• Yazar adlarının yazımında bilimsel unvan yazılmamalıdır. Yazar adı ilk 

harf büyük sonraki harfler küçük, soyadının ise tamamı büyük harflerle 

yazılmalıdır. Yazar adları Cambria 12 punto Bold yazılmalıdır. Sadece 

özgeçmişte yazarın bilimsel unvanı belirtilmelidir. Birden fazla yazarın 

yer aldığı çalışmalarda yazar adları yan yana yazılmalıdır. 



• Başlık ile yazar adları arasında 1,5 satır, yazardan sonra 1 satır, ara 

başlıklardan önce 1 boşluk, sonra 0,6 nk, alt başlıklardan önce 0,6 nk, 

sonra 0,6 nk, tablodan önce 1 satır, şekilden önce 0,6 nk, tablo açıklama 

yazısı (Tablodan önce) ile tablo arasında 0,6 nk, şekil ile şekil açıklama 

yazısı (şekil altında) arasında 0,6 nk, boşluk olmalıdır. 

• Paragraf girintisi 0,75 cm olmalıdır. 

• Metin altı dipnot ile kesinlikle kaynak gösterilmemeli, açıklayıcı dipnot 

kullanma zorunluluğu varsa ana metnin en sonunda kaynakçadan hemen 

önce yer verilmelidir. 

• Kaynaklar ve alıntılar metin içinde ve parantez içinde verilmelidir. Metin 

içinde atıflar ve alıntılar tek yazarlı eserlerde; (Atik, 2013), iki yazarlı 

eserlerde ise, (Atik & Aslan, 2015), daha fazla yazarlı olanlar (Atik et al., 

2013) şeklinde olmalıdır. 

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tüm resim, fotoğraf, grafik, desen, 

çizim vb. şekil olarak adlandırılmalı, şekiller 1’den (Figure 1. Kentten kış 

manzarasına ait bir fotoğraf) başlayarak numaralandırılmalı, şekil 

başlıkları şekil altında, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, ortalı, 

Cambria, 11 punto yazılmalıdır. Görsel formattaki tüm imgeler en az 300 

dpi çözünürlükte ve JPEG ya da TIFF görüntü formatında olmalıdır.  

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tüm şekil ve tablolarda gri (siyah-

beyaz) tonları kullanılmalı, gri de olsa gereksiz yere dolgu kullanılmamalı, 

sade, açık ve kolay anlaşılabilirlik ön planda tutulmalıdır. 

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tablolar (çizelge) Tablo olarak 

adlandırılmalı, Tablolar 1’den (Table 1. Meteorolojik veriler) başlayarak 

numaralandırılmalı, Tablo başlıkları tablo üzerinde, yalnızca ilk 

kelimenin ilk harfi büyük, ortalı, Cambria, 11 punto yazılmalıdır.  

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tüm şekil ve tablolara metin içerisinde 

atıf yapılmalıdır (… değerleri Tablo 2 ve Şekil 4’de verilmiştir.). 

• Kaynaklar “REFERENCES” başlığı altında alfabetik sıralamaya göre ve 

numara verilerek yazılmalıdır. Kullanılan tüm kaynaklar orijinal dilindeki 

haliyle yazılmalıdır. Yani Türkçe ya da herhangi başka dildeki bir kaynak 

REFERENCES bölümünde verilirken İngilizceye çevrilmeden orijinal 

dilindeki haliyle yazılmalıdır. Farklı türden kaynak yazım örnekleri 

aşağıda verilmiştir. 



Makale ise: 
A. Atik, “Effects of Planting Density and Treatment with Vermicompost on 
the Morphological Characteristics of Oriental Beech (Fagus orientalis 
Lipsky.),” Compost Science & Utilization, 21(2):87-98, 2013. 
 
Bildiri ise: 
A. Atik, F. Aslan, B. Yılmaz, “Determining the Relation between Lighting 
and Park Security with the Help of Logistic Regression Analysis,” 
2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences 
(ICENS 2016), 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 310-
312, 2016.  
 
Kitap/kitap bölümü ise: 
A. Atik, F. Aslan, S. Allahverdi, “Vermiculture Technology and its 
Importance in Sustainable Plant Breeding,” Environment and Ecology at 
the Beginning of the 21st Century, St. Kliment Ohridski University Press, 
Chapter 36, 512-520, ISBN: 978-954-07-3999-1, 2015. 
  
Kurum yayını ise: 
DPT 2007. Dokuzuncu Kalkınma Planı: Adalet Hizmetleri ve Güvenlik Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu. U.S. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT.2733 - ÖİK.684), Ankara, s. 42. 
  
İnternetten alıntı* ise: 
DPT 2005. Türkiye’de Değişim Stratejileri. Devlet Planlama Teşkilatı, 

http://www.dpt.gov. tr/strateji.php (Erişim tarihi: 20.03.2006).  
* Çalışma içinde internet kaynağından alıntı gösterimi (DPT, 2005). 

• Çalışmaya katkı sağlayan tüm yazarların kısa özgeçmişleri (İngilizce 

olarak) sorumlu yazar iletişim formuna eklenerek gönderilmelidir.  

YAYIM TAKVİMİ 

Özet metin (Türkçe ya da İngilizce) gönderim son tarihi:  

15 Haziran 2017. 

Hakem değerlendirmesi sonrası yazara geri bildirim tarihi:  

30 Haziran 2017. 

Kabul alan bölümlerin İngilizce tam metinlerinin son gönderim tarihi:  

15 Ağustos 2017. 

Kitabın basım ve yazarlara gönderim tarihi: 

15 Kasım 2017. 

 



KISA ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ 

Assist. Prof. Dr. Atilla ATİK 

Inonu University, Faculty of Fine Arts and Design Department of 

Landscape Architecture 44280, Malatya-TURKEY. 

Cell: 0.532.3031693 

Email: atikatilla@hotmail.com 

 

He was born in Çanakkale in 1976. After completion of his elementary, 

middle and high school education in Çanakkale. Then, he obtained his BSc 

and MSc in Forest Engineering from Zonguldak Karaelmas University 

(Turkey) in 1999 and 2004 respectively. He obtained his PhD in Forest 

Industry Engineering from same university in 2008. He worked as a 

visitor researcher in Middle East Technical University (METU), 

Department of Biological Sciences in 2011. He published about 50 

scientific publications (10 of them in Thomson Reuters Web of Knowledge 

list journals), about 40 presentations at scientific conferences. He has a 

national patent. His research interests include ecology, humic substances, 

effective microorganisms, plantation, urban forestry and urban parks. 

 

SORUMLU YAZAR İÇİN İLETİŞİM FORMU 

Çalışma Adı  
Sorumlu Yazar  
Yazar Adları 
(Orijinal Sıralı) 

 

Sorumlu Yazar 
Telefon ve İş 
Adresi 

 

 

 



Ek 3. Telif Hakları Devir Sözleşmesi 
 

Gece Kitaplığı Yayınevi, Korkut Reis Mah. Yeşilırmak Cad. No: 10/B Demirtepe Çankaya – Ankara.  

 

TELİF HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMESİ 

 

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey (21. Yüzyıl Türkiye’sinde Bilim ve Sanat 

Üzerine Araştırmalar) adlı kitapta yayımlanmak üzere kabul edilen; 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

başlıklı çalışmanın, aşağıda imzaları bulunan yazar/yazarları tarafından özgün olduğunu, herhangi bir 

başka dergi, kitap vb. gibi yayın organına yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce 

yayımlanmadığını; eğer, tümü ya da bir bölümü yayımlandı ise yukarıda adı geçen kitapta 

yayımlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını, bu orijinal Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte Gece 

Kitaplığı Yayınevi’ne gönderildiğini beyan ve garanti ederiz.  

Bu vesileyle yukarıda başlığı belirtilmiş olan çalışmanın, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 22. 

maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve 25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı 

materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya iletim haklarını “Gece Kitaplığı Yayınevi”ne 

karşılıksız, koşulsuz ve süresiz olarak devredilmiş olup, çalışma ile ilgili devrettiğim/devrettiğimiz hakları 

dilediği zaman, mekan ve koşullarda kullanmaya “Gece Kitaplığı Yayınevi” yetkili kılınmıştır. Bununla 

birlikte yazar/yazarların aşağıdaki hakları saklıdır. 

1. Telif hakkı dışında kalan patent vb. bütün tescil edilmiş haklar, 

2. Yazar/yazarların gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; çalışmanın tümü ya da bir 

bölümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı, 

3. Çalışmayı ücret karşılığı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı. 

Not: Yukarıdaki bütün durumlarda çalışmanın “Gece Kitaplığı Yayınevi” tarafından “Researches on Science 

and Art in 21st Century Turkey” isimli kitapta yayımlandığına dair tam olarak referans verilmelidir. 

Yazar(lar):  

Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
Tarih: Tarih: 
İmza: İmza: 
Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
Tarih: Tarih: 
İmza: İmza: 
Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
Tarih: Tarih: 
İmza: İmza: 
Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
Tarih: Tarih: 
İmza: İmza: 
Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
Tarih: Tarih: 
İmza: İmza: 
Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
Tarih: Tarih: 
İmza: İmza: 

Not: Lütfen formu doldurunuz, imzalayınız ve aşağıdaki Yayınevi adresine posta yoluyla veya atikatilla@hotmail.com 

adresine email yoluyla gönderiniz. 


