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MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER 

 

1. Makale: Azerice, Türkçe, İngilizce veya Rusça dillerinden birinde yazılmalı ve ait olduğu 

alandaki en son araştırma ve bilimsel yeniliklerin sonuçlarını yansıtmalıdır. 

2. Makale: A4 formatında, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 1 satır aralığında 

yazılmalıdır. 

3.  Sayfa kenarlıkları soldan 30 mm, sağdan 20 mm, üstten 20 mm ve alttan 20 mm olmalıdır. 

4. Makale: tablo, grafik, diyagram, şekil ve ekler dahil 8 sayfayı geçmemelidir. 

- Makalede olması gerekenler: 

- Evrensel Ondalık Sınıflandırma (UOT) endeksi; 

-  yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı, akademik derecesi ve bilimsel unvanı, çalıştığı yer 

(kurum-işletme), e-posta adresi, cep telefonu numarası; 

- 3 dilde anahtar kelimeler (en fazla 20 kelime); 

- 3 dilde özet (her biri 200 kelimeden fazla olmayacak); 

- Makalede kaynak olarak kullanılan her referanslar belirtilmelidir. Referanslar, alfabetik 

sıraya göre veya alıntı yapılan literatürün metinde bulunduğu sıraya göre numaralandırılmalıdır. 

Metin içindeki referanslar köşeli parantez içinde belirtilmelidir (örneğin, [1] veya [1, s. 119]); 

- Kaynak olarak son 10 yılda yazılmış bilimsel eserler (makale, tez, monograf vb.) tercih 

edilmelidir. Kaynakça, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bağlı Yüksek Tasdik 

Komisyonu'nun "Tezleri derleme kuralları" hakkındaki mevcut talimatının "Kullanılmış literatür" 

bölümünün gereklerine uygun olmalıdır; 

- Grafikler ve çizelgeler Excel'de oluşturulmalı ve kullanılan sayısal bilgiler dosyada 

saklanmalıdır. Eğer grafikler özel bir program kullanılarak geliştirildiyse, vektör formatında (*.pdf, 

*.eps, *.ai, *.cdr) saklanmalıdır. 

5. Makale benzersiz olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 

Makalenin benzersizliği, anti-intihal programı StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) 

tarafından kontrol edilmelidir (SC(%)1 50'yi, SC(%)2 5'i geçmemelidir). İnceleme raporu makale ile 

birlikte sunulmalıdır. 

6. Editörlük, makalede düzeltme veya değişiklik gerekli gördüğü takdirde yazar(lar)a 

başvurabilir. Yazar(lar)ın editörler ile anlaşamaması durumunda makalenin yayınlanması 

reddedilebilir. 

7. Yazışma adresi: AZ4500, Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir ş., Dilarə Əliyeva 21, 

Mingəçevir Dövlət Universiteti. 

Editörlük e-posta: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az 

Derginin internet sayfası: https://mdu.edu.az/scientific 

İrtibat telefonu: (02427) 5 23 75 
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