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ATA PLANLAMA VE TASARIM DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 

 

GENEL İLKELER 

1. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin 

ulusal hakemli bir dergisi olup yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) elektronik olarak 

yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. 

2. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj 

Mimarlığı bölümlerinin ilgili dallarından ve bu alanlarla ilişkili olmak üzere; planlama ve 

tasarım, koruma ve onarım, yapı ve yapı sistemleri teknolojileri ve tasarımı, endüstriyel ürün 

tasarımı ve teknolojileri alanlarındaki kuram-uygulama ve tarih çalışmaları ile bu alanlarla ilişkili 

disiplinlerarası çalışmaları; kentsel, kırsal ve bölgesel düzeyde insan-çevre ilişkilerini fiziksel 

planlama ve tasarım perspektifinden değerlendiren, teori ve uygulamaya yönelik araştırma ve 

derlemeleri kabul etmektedir.  

3. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, yukarıda belirtilen çerçevede özgün bilimsel 

araştırmalar/makaleler, derleme çalışmalar, planlama ve tasarım projeleri, röportajlar, kitap 

özetleri/eleştirilerini yayınlar. Ayrıca sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ve başka 

bir yerde yayınlanmamış olması şartı ile sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu 

durumda ilgili bildirinin yayınlanmasından kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun 

sorumluluğu yazara aittir.  

4. Lisansüstü tez çalışmalarından üretilmiş yazılarda tezin ismi ve hazırlandığı kurum yazının 

başında dipnot ile belirtilmelidir. 

5. Başka yazarların çalışmalarının çevirisi niteliğinde olan yazılar kabul edilmemektedir.  

6. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’ne sunulan yazıların, akademik yayın kural ve ilkelerine 

uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayan başvurular, yazar(lar)a iade 

edilir. 

7. Yayınlanması için ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın 

hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın 

organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. ATA Planlama ve 

Tasarım Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir. 

8. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi 

bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile 

yazarlarına aittir. Bu konuda dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. 

9. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’nin aynı sayısında bir yazarın birden fazla makalesi 

yayımlanamaz. 

10. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış 

yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü 

takdirde yayınlanır. 

11. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’nde basılacak eserlere telif hakkı ödenmeyecektir. 

Gönderilecek makalelere “Telif Hakkı Sözleşmesi”nin ve  “Hakem Öneri 

Formu”nun imzalanarak eklenmesi zorunludur. Eksik imza durumunda sorumluluk, imzalayan 

yazar(lar)a aittir. 
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BAŞVURU SÜRECİ 

1. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce hiç bir mecrada 

yayımlanmamış özgün çalışmalar olması ve dergiye başvuru sırasında bir başka yayın organının 

değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir. 

2. Dergide yayınlanması için yazı göndermek isteyen yazarlar, yazılarını isterlerse dergi web 

sayfası üzerinden sisteme üye olarak online başvuru yolu ile gönderebilir, isterlerse başvuru 

evrakları yayın ve ekleri ile ataptd@atauni.edu.tr adresine gönderebilirler. Yazarların bu e-

mail adresi üzerinden yapılacak yazışmaları takip etmeleri gerekir. 

3. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların sorumlu yazar kısmına 

yazışmalarda kullanılan isim ve iletişim bilgileri ekleneceğinden, yazarların yazışmalar sırasında 

akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimlerini kullanmaları gerekir. 

4. Herhangi bir yazının derginin yukarıda belirtilen e-mail hesabına iletilmesi, yazının 

yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar. 

5. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanmasına kadarki süreçteki tüm işlemler elektronik 

ortamda gerçekleşir.  

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

1. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’ne gönderilen yazılar öncelikle editör kontrolünden 

geçmektedir. Bu aşamada her yazı derginin yayın ve yazım ilkelerine uygunluğu bakımından 

değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler 

görüldüğünde, ilgili yazı istenen düzeltmelerle birlikte yazara iade edilir. 

2. Dergiye başvurusu yapılan her yazı için iThenticate programı kullanılarak benzerlik raporu 

alınacaktır. Benzerlik raporunda benzerlik oranı %30’u geçen yazılar yazar(lar)a iade edilir. 

3. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez. 

4. Editör kontrolünden geçerek değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar yazar(lar)ın kimliğini 

deşifre edecek herhangi bir bilginin yer almaması amacıyla oluşturulan bir referans numarası ile 

hakemlere yönlendirilir.  

5. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir.  

6. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. 

7. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından 

seçilir. Yazının yazarın önerdiği hakemlerden birine gönderilmesi editörlerin tercihine bağlıdır. 

Ancak ilgili yazı için değerlendirme yapan hakemlerin hepsi yazarın önerdiği hakemlerden 

seçilemez. 

8. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç 

sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem belirlenir ve süreç tekrar başlatılır. 

9. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir 

olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp 

yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. 

mailto:ataptd@atauni.edu.tr


Journal of ATA Planning and Design, 2017; 1:1 

- 7 - 

10. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. 

Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi tekrar hakeme gönderilir. 

11. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. 

İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak 

farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir. 

12. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, 

editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir. 
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YAZIM KURALLARI 

Hatırlatma: Yazının hazırlanması sırasında 

yardımcı olması amacıyla, internet sitemizde 

“Yazarlar İçin” linkinin altında yer alan ATA 

PTD yazım kurallarına göre hazırlanmış 

“şablon” dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz 

ve makalenizi bu makaleyi örnek alarak 

hazırlamanız düzenlemelerde kolaylık ve 

zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu makaleyi 

bilgisayarınıza MsWord programında şablon 

(template) olarak kaydederek de makalenizi 

hazırlayabilirsiniz. 

1. YAZILARIN TESLİMİ 

ATA PTD’nde yayınlanmak üzere sunulacak 

yazılar aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve 

belirtilen e-mail adresi üzerinden dergi 

editörlerine iletilmelidir. Aşağıda belirtilen 

bölümlerden 2-6 arasındaki bölümler verilen 

sıralama ile tek bir MSWord dosyası olarak 

hazırlanmalıdır. 

1. Yazar(lar)a ait kimlik bilgileri 

2. Yazının başlığı, özet ve anahtar 

sözcükler (Türkçe ve İngilizce) 

3. Ana Metin 

4. Göndermeler-Son notlar (varsa) 

5. Kaynaklar 

6. Semboller, Kısaltmalar 

Yazar(lar)a ait kimlik bilgileri ayrı bir 

MSWord dosyası olarak sunulmalıdır. Bu 

dosyada yazar(lar)ın adı, bağlı bulunduğu 

kurum, yaşadığı şehir ve ülke bilgisi 

verilmelidir. Yazı konusunda iletişimin 

sağlanacağı sorumlu yazara ait iletişim bilgisi 

(e-mail ve telefon) de bulunmalıdır. Birden 

fazla yazar bulunması durumunda ilgili 

yazarlara ait bilgiler yazının künyesinde 

kullanılması istenen isim sırası ile verilmelidir. 

2. BİÇİM 

Yazılar en çok 15 sayfa olmak üzere A4 

boyutunda hazırlanmalıdır. Sayfa yapısında 

her taraftan 2cm boşluk bırakılmalıdır. 

Dosyalar MsWord formatında iletilmelidir. 

Diğer hususlar için lütfen aşağıdaki 

açıklamalara bakınız. 

 

3. YAZININ BAŞLIĞI, ÖZET VE 

ANAHTAR SÖZCÜKLER 

Yazıların başlığı mümkün olduğunca kısa ve 

yazının içeriğini yansıtan nitelikte olmalıdır.  

Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler hem Türkçe 

hem de İngilizce olarak verilmelidir. Ana 

metin hangi dilde ise öncelikle o dildeki 

Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler 

sunulmalıdır. 

Özet, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 

yazılmalı, kısaca araştırmanın gerekçesini, 

amaçlarını, uygulanan yöntemi, temel tespit, 

sonuç ve önerileri içermelidir. Mecbur 

kalmadıkça kaynak gösterimi içermemelidir. 

Özet sonuna (en az 3 en fazla 5) anahtar 

kelimeler eklenmelidir. Anahtar sözcükler 

yazının alanı ve içeriği hakkında bilgilendirici 

nitelikte olmalıdır.  

Yazının başlığı, yazar(lar)ın adı, özet ve 

anahtar kelimelerin bulunduğu ilk sayfada 

derginin adı ve sayısını bildiren bir künye 

bulunmaktadır (lütfen şablona bakınız). 

Yazının ana başlığı bu künyeden sonra 1 satır 

boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 

Yazının ana başlığı Times New Roman yazı 

tipinde 16 punto ile hepsi büyük harflerle ve 

koyu (bold) yazılmış şekilde sayfa ortalanarak 

tek satır aralığı ile öncesinde ve sonrasında 4pt 

boşluk bırakılarak verilmelidir. Yazının ikinci 

başlığı diğer özellikler aynı kalmak koşulu ile 

12 punto ile yazılmalıdır. 

Türkçe ve İngilizce özetler ilgili başlıkların 

altında iki sütun/kolon şeklinde sunulmalıdır. 

Soldaki kolonun genişliği 2,4 cm ve 

aralarındaki boşluk 0,6 cm olmalıdır (ikinci 

kolon 14 cm’dir). Soldaki kolonda anahtar 

kelimeler verilmeli, sağdaki kolonda ise özet 

yer almalıdır. 

Anahtar kelimeler Times New Roman yazı 

tipinde 9 punto olarak tek satır aralığı ve 

öncesinde 4pt boşluk ile verilmelidir.  
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Özetler Times New Roman yazı tipinde 10 

punto olarak tek satır aralığı ile verilmelidir. 

Her paragrafın ilk satırında 0,4cm girinti 

bırakılmalıdır. Özet kelimesi sadece ilk harfi 

büyük olarak şekilde 12 punto ile, koyu (bold) 

ve sütunu ortalayarak yazılmalıdır. Özet 

kelimesi ile metin arasında boşluk 

bırakılmamalıdır. 

Yazının özet ve anahtar kelimelerinin İngilizce 

çevirileri için de aynı ilkeler geçerlidir.   

4. YAZAR ADI 

Yazar adı ana başlıktan bir satır boşluk 

bırakıldıktan sonra verilmelidir.  

Yazar adının ilk harfi ve soyadı büyük harf 

olmak üzere Times New Roman yazı tipinde, 

10 punto, koyu (bold) ve yatık olarak 

yazılmalıdır. İkinci satırda sorumlu yazarın adı 

ve iletişim bilgileri (e-mail adresi) 

verilmelidir.  

Yazarlara ait kurum bilgileri yine birinci 

sayfada dipnotta, Times New Roman yazı tipi 

9 punto, yatık ve tek satır aralığı ile 

verilmelidir.  

Lisansüstü bir tezden üretilmiş bir yazı ya da 

daha önce bir sempozyumda sunulmuş bir 

bildiri için ilgili bilgiler ilk sayfada dipnotta 

verilmelidir.  

5. ANA METİN 

Yazının ana metni Times New Roman yazı 

tipinde, 12 punto, tek satır aralığı ve paragraf 

sonrasında 10pt boşluk ile iki yana dayalı (blok 

düzeni) şeklinde yazılmalıdır. Ana metin iki 

sütun şeklinde yazılmalıdır. Sütunların 

genişlikleri 8,2 cm, iki sütun arasındaki boşluk 

0,6 cm olmalıdır.  

Tek sütuna sığmayacak büyüklükteki resim, 

tablo ve şekiller tek sütun ile verilebilir. 

Tüm yazılı metinler “değişiklikleri izleme 

sonlandırılmış” olarak teslim edilmelidir. 

Başlık, tablo, şekil, resim ve benzerleri için 

kullanılacak format aşağıda ayrıca 

belirtilmiştir.   

5.1 Başlıklar 

Metin alt bölümlere ayrılmışsa, bu bölümler 

farklı düzeylerdeki başlıklarla belirtilir. Tüm 

başlıklar Times New Roman yazı tipinde, 12 

punto, tek satır aralığı olarak sola dayalı 

biçimde ve derecesi sayılarla belirtilerek 

yazılır.  

1. BÖLÜM (koyu, hepsi büyük harf, 

öncesinde 12pt boşluk ile) 

1.1. Kesim  (koyu, ilk harfler büyük, öncesinde 

2pt boşluk ile) 

1.1.1.  Alt Başlık (ilk harfler büyük, öncesinde 

2pt boşluk ile) 

Üçüncü düzey alt başlıktan daha ayrıntıya 

inilmez. 

Başlıklar ile metin arasında boşluk bırakılmaz. 

5.2 Şekil, Resim, Grafik ve Çizelgeler 

Bütün çizelge ve şekiller (grafik, fotoğraf, 

harita vb.) metin içerisinde atıf sıralarına göre 

ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Çizelge 

ve şekiller mümkün olduğu kadar sade olmalı, 

içerilerindeki metin, rakam, sembol vb. 

unsurlar hem elektronik ortamda hem de kâğıt 

baskıda net olarak görünür ve anlaşılabilir 

olmalıdır. Şekiller ya bir çizim programı ile 

çizilmiş olmalı ya da taranmış ise en az 300dpi 

çözünürlükte taranmış olmalıdır. Resim ve 

fotoğraflar taranmış ise en az 300 dpi 

çözünürlükte taranmış olmalı, metin içinde 

mutlaka atıfta bulunulmalı, şekillerle beraber 

numaralandırılmalıdır. 

Metin içinde yer alan şekiller metin sınırlarını 

aşmayacak şekilde ortalanarak konulmalıdır. 

Tek sütuna sığabilen şekillerin genişliği 

7,50cm olarak ayarlanmalıdır.  

Şekil tek sütuna sığmıyorsa iki sütun 

birleştirilerek konulabilir. Bu durumda şekil 

yine sayfa ortalanarak yerleştirilmelidir. 

Şekilden önceki ve sonraki metin yine iki sütun 

olarak ayarlanmalıdır. 

Şekil olarak gösterilen grafik, resim ve metin 

kutularında yer alan yazı ve sayıların 

büyüklüğü makale içinde Times New Roman 

karakteri ile yazılmış 9 punto boyutundaki bir 

yazının büyüklüğünden az olmamalıdır.  
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Şekil no ve adları şeklin altında ortalanarak, 

tek aralıklı ve Times New Roman 11 punto ve 

sonrasında 10pt boşluk ile yazılmalı ve sadece 

ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.  

5.3 Tablolar ve denklemler 

Metin içerisinde yer alan tablolar tek sütuna 

sığabiliyorsa sütun içinde verilir. Tek sütuna 

sığmayan tablolar iki sütun birleştirilerek 

ancak metin sınırlarını aşmayacak şekilde 

ortalanarak konulmalıdır.    

Tablo tek sayfaya sığmadığında ikinci sayfada 

yeniden başlık verilerek devam ettirilmelidir. 

Tablo2:….. (devam) gibi 

Tablo no ve adları, tablonun üstünde tek aralık 

ve Times New Roman 11 punto ile sadece ilk 

kelimenin ilk harf büyük olacak şekilde 

ortalayarak yazılmalıdır. Tablo adının altında 

veya üstünde boşluk bırakılmaz. Tablodan 

sonra ise bir satır boşluk bırakılmalıdır.  

Tablo satır ve sütunlarındaki rakam ve yazılar 

Times New Roman 11 punto yazılmalıdır. 

Ancak zorunlu kalınan durumlarda yazı boyutu 

yazı sınırlarını geçmeyecek şekilde en az 9 

puntoya kadar düşürülebilir.  

Tabloya kaynak verilmesi gerektiğinde, 

tablonun altında, ortalı, Times New Roman 

yazı tipinde 10 punto ve italik olarak 

verilmelidir. 

Metin içerisine yazılacak denklemler, word 

yazım programındaki equation editor ile sola 

dayalı olarak yazılmalıdır. Birden fazla eşitlik 

kullanıldığında eşitliklere sağa dayalı olarak 

parantez içerisinde numara verilmelidir. 

5.4 Dipnotlar 

Metin içerisinde dipnotlardan olabildiğince 

kaçınılmalıdır. Çizelge ve şekillerde ise gerekli 

olması halinde ilgili objenin altında 

kullanılabilir. 

5.5 Semboller ve Kısaltmalar 

Makale çok sayıda sembol içeriyor ya da 

makaledeki sembollerin açıklanması 

gerekiyorsa Uluslararası Birimler Sistemine 

(The International System of Units; SI) uygun 

olarak, kaynaklardan önce, Times New Roman 

11 punto ile ve italik yazılmalıdır.  

Kısaltmalar ise metin içerisinde ilk geçtiği 

yerde parantez içinde açıklanmalıdır. 

6. KAYNAKLAR 

Metin içinde geçen kaynaklar yazarların 

soyadları ve yayın yılı ile birlikte cümlenin 

içinde ya da cümlenin sonunda noktadan önce 

verilmelidir (Örnek: Deniz vd., 2010; Akar ve 

Dağdeviren, 2013).  

Makalelerin sonunda mutlaka bir kaynakça 

bulunmalıdır. Metin sonundaki kaynaklar önce 

A’dan Z’ye doğru alfabetik sonra kronolojik 

sıraya göre sıralanmalıdır. Bir yazarın aynı 

yılda birden fazla yayınına atıf yapılmışsa, bu 

kaynaklar yayın yılından sonra gelecek a, b, 

c… harfleriyle ayrılmalıdır (Örnek: Selvi, 

1998a; 1998b; 1999).  

Kaynaklar kısmında yer alan ulusal-

uluslararası makalelerin yer aldığı dergi adları 

kısaltılmış halleriyle değil, açık olarak 

yazılmalıdır. 

Metin sonundaki kaynaklar yine iki sütun 

şeklinde, Times New Roman yazı tipinde 11 

punto, tek satır aralığı, öncesi ve sonrasında 

4pt boşluk ile yazılmalıdır. Tek satırı geçen 

kaynaklarda ikinci satır 0,6cm girintili 

yazılmalıdır (hanging=0,6cm) 
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