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ÇAKÜTAD YAYIN İLKELERİ 

 

Dergimiz Hakkında 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (ÇAKÜTAD), Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat 

Enstitüsü’nün yayın organı olarak, 2021 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda 2 sayı olarak (Haziran-Aralık) 

yayımlanan hakemli akademik bir elektronik dergidir. ÇAKÜTAD’ın yayın dili Türkçe (Çağdaş Türk Lehçeleri de 

dâhil), İngilizce, Rusça ve Almancadır. 

Amaç 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (ÇAKÜTAD), farklı coğrafyalardan bilim insanlarını 

bir araya getirerek, akademik işbirliği arttırmayı ve Türkoloji ile ilgili çalışmaları bilim dünyasının dikkatlerine 

sunmayı amaçlamaktadır. Dergimiz, yayınlayacağı araştırmalar vasıtasıyla, Türk dünyası hakkında yapılacak olan 

kuramsal ve karşılaştırmalı çalışmalar için fikrî bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir. Bu amaç 

doğrultusunda, ÇAKÜTAD Türk dünyasına yönelik bilimsel araştırma, inceleme, derleme, fikir yazısı, tanıtım, 

söyleşi, haber, bibliyografya, metin neşri ve çeviri gibi çalışmaları hakem sürecinin ardından yayımlamaktadır. 

Kapsam 

ÇAKÜTAD, Türklük bilimi alanında, özgün ve telif çalışmalar öncelikli olmak üzere, uygulamalı ve kuramsal 

çalışmalara (sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb.) yer vermektedir. ÇAKÜTAD’da yer alacak çalışmalar yerel, 

ulusal ve evrensel düzeyde Türklük bilimini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. 

Değerlendirme 

Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Bu şarta uyan yazılar, ön değerlendirme 

için Yayın Kurulu’na alınır. Yayın Kurulu’nun ön değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan yazılara alan editörü 

atanır. Alan editörlerinin ön incelemesinden geçen yazılar için çift taraflı kör hakemlik süreci başlatılır ve incelenmek 

üzere iki alan uzmanına gönderilir. İki hakem raporu “olumlu” olursa, yazı dergiye kabul edilir. Süreci tamamlanan 

yazılar geliş sırasına göre yayımlanır. Raporlardan biri “olumsuz” olursa, yazı üçüncü hakeme gönderilir. Yazı, iki 

raporda da yayımlanmaya “uygun” bulunmazsa bu durum yazara bildirilir. Yazarlar, Yayın Kurulu’nun ve editörlerin 

değerlendirmelerini dikkate alırlar ancak yazılarını savunma hakkına da sahiptirler. Yazılarda, yayımlanmaya engel 

oluşturan bir durum tespit edilirse, yayın süreci dondurulabilir. Yazılar gönderilmeden önce yazarları tarafından 

intihal programlarında raporlanmalıdır. Benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. Bu oranı geçen yazılar tespit edilirse 

değerlendirme sürecine alınmaz. Çalışmalar “cakutad@karatekin.edu.tr” adresine e-posta aracılığıyla iletilmelidir. 

Yazarlar, yazılarını gönderirken e-postanın konu kısmına sadece yazının başlığını yazmalıdır. 

Dil ve Yazım 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nin dili Türkiye Türkçesidir. Ancak dergide Türk 

Lehçeleri, İngilizce, Rusça ve Almanca yazılara da yer verilmektedir. Derginin yoğunluğuna ve iş yüküne göre, her 

sayıda Yayın Kurulu’nun karar vereceği miktarda yazılara yer verilir. Yazılar, APA 6 tekniğine uygun olarak 

hazırlanmalıdır. Yazılarda ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır. 

 

Yazım Kuralları 

Başlık 

İçerikle uyumlu 12 punto, tamamı büyük, koyu harflerle yazılmalıdır ve 12 kelimeyi geçmemelidir. İkinci başlık bir 

satır altına kalın, italik ve sadece ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Metin içi başlıklar -kaynakça dâhil- 11 punto 

olmalı, başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. 

Yazar Adı 

Yazar adı başlığın altında sağa yaslı, ilk harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır. Unvanı, çalıştığı kurum, e-postası ve 

ORCID bilgileri ismin hemen altında sağa yaslı ve 9 punto olarak verilmelidir. 

Örnek: Prof. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  Çankırı/ 

Türkiye, aarvas@karatekin.edu.tr, ORCID: 0000-0000-0000-0000. 
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Öz 

Öz, 10 punto büyüklüğünde Times New Roman ile yazılmalıdır. Metin iki yana yaslı olmalıdır. Öz, en az 250 en çok 

500 kelime olacak şekilde hazırlanmalı ve çalışmayı tanımlayıcı ve tanıtıcı nitelikte olmalıdır. Öz altında bir satır 

boşluk bırakılmalı ve burada 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Türkçe yazılarda, ikinci özet İngilizce olarak 

hazırlanmalıdır. Eğer yazı başka bir dilde hazırlanmışsa, ikinci özet Türkçe yazılmalıdır. 

Yazının Ana Metni 

Yazılar, Word sayfasında 11 punto, Times New Roman tipi ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfanın üst 

kenarından 4 cm, diğer kenarlarından ise 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarında girinti olmamalı, makale 

metni iki yana yaslı olarak verilmelidir. Paragraf aralarındaki boşluk önce 0 nk,  sonra 6 nk olmalıdır. Şiir, madde, 

alıntı gibi ifadelerin arasında boşluk olmamalı ancak paragrafın öncesi ve sonrasında 6nk boşluk olmalıdır. Yazının 

içindeki ara başlıkların ilk harfleri büyük, sola yaslı ve koyu renkte hazırlanmalıdır. Başlıklardan önce 1 satır boşluk 

bırakılmalıdır. Metin içinde vurgulanan yerler ve eser isimleri italik olarak gösterilmelidir. Metin içinde yer alacak 

fotoğraf, tablo, şekillere numara ve isim verilmelidir. Bunlar yazının üçte birini aşmamalıdır. Ayrıca fotoğraflar 

yüksek çözünürlükte olmalıdır. Metin içinde açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır. Dipnotlar 9 punto Times New 

Roman karakteriyle yazılmalıdır. Yazılarda metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. Örnek: (Çobanoğlu, 2015, s.12). 

İki veya daha çok yazarlı alıntılarda ilk göndermede tüm yazarların soyadı gösterilir. Diğer göndermeler için ilk 

yazarın soyadından sonra “vd.” ifadesi kullanılır. 

Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Uzun ve blok alıntılar ise sağ ve sol taraftan 1 cm içeride, 10 punto olarak 

gösterilmelidir. Makaleler 10.000 kelimeyi geçmemelidir. 

 

Kaynakça 

Kaynaklar 10 punto ve 1 cm asılı olarak hazırlanmalıdır. Yazıda kullanılan kaynaklar, metnin sonunda, yazarların 

soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yazar isimleri kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Yazıda aynı yazara 

ait birden fazla çalışma kullanılırsa, bu çalışmaların yayın tarihine harf eklenmelidir. (2015a), (2015b) 

Kaynakça bilgisi aşağıdaki şekillerde verilmelidir: 

Kitaplar için; 

Türkeş Günay, U. (2011). Elazığ Masalları ve Propp Metodu. Ankara: Akçağ Yayınları. 

İki veya çok yazarlı kitap; 

Bauman, R. ve Joel S. (1989). Explorations in the Ethnography of Speaking. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Çeviri kitap için; 

Propp, V. (2011). Masalın Biçimbilimi ( M. Rifat ve S. Rifat, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. 

Kitap bölümleri için; 

Elçin, Ş. (1996). Yeşil Abdal ve Karaca Oğlan Üzerine Notlar. Ö. Çobanoğlu ve M. Özarslan (Ed.), Prof. Dr. Umay 

Günay Armağanı (ss. 10-12) içinde. Ankara: Feryal Matbaacılık. 

Makaleler için; 

Çobanoğlu, Ö. (2018). Kazak Halk Kültüründe “Kam”dan “Baks ” ve “Emçı̇”ye Dönüşümler. AVRASYA 

Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (7), 1-9. 

Çok yazarlı makale; 

Arvas, A., Tonkut Yılmaz, D. ve Zengin Z. (2017). At Çabış” Bir Oyun Mu? (Bir Örneklem Olarak Kırgız 

Türklerinin Destanları. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10 (19), 1- 14. 

Bildiri Kitabı için; 

Taş, B. (2019). Kültürel Coğrafya Açısından Patasana Romanı. Eyüp Artvinli (Ed.), II. Uluslararası Coğrafya 

Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı (ss 1612- 1617) içinde. Eskişehir. 

Tez için; 
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Özarslan, M. (1999). Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Kaynak Kişi için; 

Adı, Soyadı. Doğum Yeri. Doğum Tarihi/ Yaşı. Öğrenimi/ Mesleği. (1 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da yapılmış olan 

bu derleme …. kişinin şahsi arşivindedir.) 

İnternet Alıntısı için; 

ÇAKÜ Türkiyat. (2022, 20 Nisan). I. Uluslararası Türkiyat Kongresi Hakkında Duyuru. Erişim adresi: 

https://turkiyat.karatekin.edu.tr/tr/i-uluslararasi-turkiyat-kongresi-hakkinda-duyuru-29754-duyurusu-icerigi.karatekin 

Telif Hakkı 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan yazılarda ifade edilen görüşlerin 

sorumluluğu yazarlarına aittir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazar, çalışmasının 

yayımlanmaya kabulünün ardından, yazısının telif hakkını Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi’ne devretmiş olduğunu kabul eder. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Derginin tüm süreçleri ücretsizdir. 

Yayın öncesi ve sonrasında herhangi bir ücret talep edilmez. Yazılar, yazarın kendisi tarafından elektronik ortamda 

paylaşılabilir. Dergide yayımlanan yazılar açık erişim olarak sunulacaktır. Dergide yayımlanmış yazılar; yayıncının 

izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz. Ancak kaynak gösterilmek suretiyle yazılardan alıntı yapılabilir.  

Etik Beyan 

ÇAKÜTAD etik görev ve sorumluluklar hakkında Yükseköğretim Kurulu ve Committee on Publication Ethics 

(COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikaları ilke edinmektedir. Dergiye gönderilecek olan yazılarda, “Etik 

Kurul” raporu istenen çalışmaların “Etik Beyan Raporu” da gönderilmelidir. “Etik Beyan” raporunun sorumluluğu 

yazara aittir. Çeviri yazılarda, yazarından izin alındığını gösteren “Çeviri İzin Belgesi” gerekmektedir. Belge 

sistemden elde edilebilir veya yazarın kendisinin hazırladığı bir formatta kabul edilebilir.  

Yayın Kurulu ve Hakemlerin Sorumlulukları 

Yayın Kurulu, yazıları derginin amaç ve kapsamı açısından değerlendirir ve yazıların dergiye uygun olup olmadığına 

karar verir. Yayın Kurulu ayrıca alan editörü, hakem ve yazar arasındaki ilişkiyi düzenler. Dergide yayımlanacak 

yazılara karar vermek ve hakem atamaları yapmak hususunda tam yetkiye sahiptir. Bu anlamda yayın kurulu, dergiye 

gönderilen yazılar için alan editöründen hakem belirlemesini talep edebilir. Yayın Kurulu, alan editörleri ve hakemler 

dergiye gönderilen yazıları bilimsel etik ve ilkeler çerçevesinde objektif olarak değerlendirir. Yayın Kurulu, 

gönderilen makalelerde düzeltme yapabilir ve yazının bütünlüğüne uygun olan ekleme ve çıkartmaları yazardan talep 

edebilir. Alan editörü ve hakem, üzerine atanan yazı hakkında kendini yeterli bulmazsa veya zamanında 

değerlendirme imkânına sahip olmazsa, bunu hemen Yayın Kuruluna bildirmelidir. 
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ÇAKUJTS EDITORIAL PRINCIPLES 

About Our Journal 

Çankırı Karatekin University Journal of Turcology Studies (ÇAKUJTS) is a peer-reviewed academic electronic 

journal that started publishing in 2021 and published twice (June-December) in a year as the official publication 

organ (agency) of Turcology Institute of Çankırı Karatekin University. The publication languages of ÇAKUJTS are 

Turkish (including Modern Turkic Languages), English, Russian and German. 

Aim 

Çankırı Karatekin University Journal of Turcology Studies (ÇAKUJTS) aims to present researches on Turcology to 

the attention of the world of science / academic world and to increase academic collaboration by bringing together 

scientists from different geographies. Our journal purposes to create an intellectual basis for theoretical and 

comparative studies about the Turkic world through with help of the researches that will be published. For this 

purpose, ÇAKUJTS publishes studies for the Turkic world such as; scientific research, review, compilation and 

opinion post, introduction, interview, news, bibliography, text publication, translation after the referee process. 

Scope 

ÇAKUJTS give places to applied and theoretical studies (social, cultural, economic, and technological, etc.) in the 

field of Turcology, primarily original and copyrighted studies. The studies that will take place in ÇAKUJTS cover the 

issues related to Turcology both at local, national and international arena. 

Evaluation 

Articles submitted to the journal must not have been published anywhere before or it must not be in a publication 

process at the moment. Articles that meet this requirement are taken to the Editorial Board for preliminary evaluation. 

As a result of the preliminary evaluation of the Editorial Board, a field editor is appointed for the appropriate articles. 

Double-blind peer-review process is initiated for the articles that passing the preliminary review by the field editors 

and are sent to two field experts for review. If two referee reports are “positive”, the article is accepted to the journal.

Completed articles are published in order of arrival. If one of the reports is “negative”, the article is sent to the third 

referee. If the article is not found “appropriate” for publication in both reports, this situation is reported to the author. 

The authors take into account the evaluations of the Editorial Board and the editors; however, they also have the right 

to defend their articles. If a situation that prevents publication is detected in the articles, the publication process can 

be suspended. Articles should be reported checked for plagiarism by the authors before submission. The similarity 

rate should not exceed 20%. If it is detected that this ratio is exceeded, the manuscripts will not be included in the 

evaluation process. Studies should be sent to “cakutad@karatekin.edu.tr” via e-mail. Authors should write only the 

title of the article in the subject part of the e-mail while sending their articles. 

Language and Spelling 

The language of Çankırı Karatekin University Journal of Turcology Studies is in Turkish. However other Turkic 

languages, English, Russian and German articles are also accepted. According to the workload of the journal, the 

number of articles in each issue is to be decided by the Editorial Board. Articles should be prepared in accordance 

with the APA 6. In the articles and abbreviations, the Spelling Guide of the Turkish Language Institution should be 

followed. 

Spelling Rules 

Title 

It should be written in 12font size and bold letters which are compatible with the content and shouldn’t be more than 

12 words. The second heading should be written in bold, italic and the first letters in capitals one line below. In-text 

titles -including the bibliography- should be 11 font size. One line space should be left before headings.  

Author Name 

Author’s name should be written under the title, justified to the right, with the first letters capitalized and bold. The 

information of title, institution, e-mail and ORCID should be given just below the name, justified to the right and in 9 

font size. 
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Example: Prof. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı/ 

Türkiye, aarvas@karatekin.edu.tr, ORCID: 0000-0000-0000-0000. 

Abstract 

It should be written in font size 10, Times New Roman font character. The text should be justified on both sides. The 

abstract should be prepared with a minimum of 250 and a maximum of 500 words and should be descriptive and 

introductory of the research. One line space should be left under the abstract and 5 keywords should be included in 

here. In Turkish articles, the second abstract should be prepared in English. If the article is prepared in another 

language, the second abstract should be written in Turkish. 

Main Text of the Article 

Articles should be typed in font size 11, Times New Roman font character and single line spacing on the Word page. 

A margin of 4 cm from the top edge of the page and 3 cm from the other edges should be left. Paragraph beginnings 

should not be indented. The text of the article should be justified on both sides. The space between paragraphs should 

be 0 nk first and then 6 nk. There should be no spaces between expressions such as poem, item, quote, however, 6 nk 

spaces should be left before and after the paragraph. The first letters of the subheadings in the text should be 

capitalized, aligned to the left and in bold. It should be one space left before and after the headings. Highlighted 

places and book names in the text should be remarked in italics. Author should give numbers and names to 

photographs, tables and figures in the text. These must not exceed one third of the text. In addition, the photos must 

have high resolution. Footnotes should be used for explanations in the text. Footnotes should be written in font size 9, 

Times New Roman font character. The in-text citation method should be used in the articles. Example: (Çobanoğlu, 

2015, p. 12). In quotations with two or more authors, the surname of all authors is shown in the first reference. For 

other references, "etc." expression is used after the surname of the first author. 

Quotations should be given in quotation marks. Long and block quotations should be written in 10 points, 1 cm inside 

from the both sides. Articles should not exceed 10,000 words. 

 

Bibliography 

References should be prepared in 10 font size and 1 cm hanging. The sources used in the article should be arranged 

alphabetically according to the surnames of the authors at the end of the text. Author names should be written 

without abbreviations. If more than one study used in the article belonging to the same author, the writer should add a 

letter at the end of to the publication year of these studies: (2015a), (2015b). 

Bibliography information must be given in the following forms: 

For books; 

Türkeş Günay, U. (2011). Elazığ Masalları ve Propp Metodu. Ankara: Akçağ Yayınları. 

For book with two or more authors; 

Bauman, R. ve Joel S. (1989). Explorations in the Ethnography of Speaking. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

For translated books; 

Propp, V. (2011). Masalın Biçimbilimi ( M. Rifat ve S. Rifat, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. 

For the book chapters; 

Elçin, Ş. (1996). Yeşil Abdal ve Karaca Oğlan Üzerine Notlar. Ö. Çobanoğlu ve M. Özarslan (Ed.), Prof. Dr. Umay 

Günay Armağanı (ss. 10-12) içinde. Ankara: Feryal Matbaacılık. 

For articles; 

Çobanoğlu, Ö. (2018). Kazak Halk Kültüründe “Kam”dan “Baks ” ve “Emçı̇”ye Dönüşümler. AVRASYA 

Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (7), 1-9. 

For multiple authors article; 

Arvas, A., Tonkut Yılmaz, D. ve Zengin Z. (2017). At Çabış” Bir Oyun Mu? (Bir Örneklem Olarak Kırgız 

Türklerinin Destanları. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10 (19), 1- 14. 
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For papers/ symposium books; 

Taş, B. (2019). Kültürel Coğrafya Açısından Patasana Romanı. Eyüp Artvinli (Ed.), II. Uluslararası Coğrafya 

Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı (ss 1612- 1617) içinde. Eskişehir. 

For thesis; 

Özarslan, M. (1999). Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

For interviewee; 

Name, Last name. Birth place. Birth date/ age. Education level/ Occupation. (This interview made in Ankara on 

January 1, 2012, is  in the personal archive of ……..) 

For internet; 

ÇAKÜ Türkiyat. (2022, 20 Nisan). I. Uluslararası Türkiyat Kongresi Hakkında Duyuru. Erişim adresi: 

https://turkiyat.karatekin.edu.tr/tr/i-uluslararasi-turkiyat-kongresi-hakkinda-duyuru-29754-duyurusu-icerigi.karatekin 

Copyright 

The responsibility of the opinions expressed in the studies published in the Çankırı Karatekin University Journal of 

Turcology Studies belongs to the authors. Submitted articles are not returned whether they are published or not. The 

authors accept that they have transfer the copyright of their article to Çankırı Karatekin University Journal of 

Turcology Studies, after their works are accepted for publication. No royalty fees are paid for the articles. Articles can 

be shared electronically by the authors themselves. All processes of the journal are free of charge. There is no charge 

before or after the publication process. Articles published in the journal will be presented as open access. Articles 
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