
Yarışmaya Gönderilecek Bilimsel Çalışmalar için Kurallar

- Yarışma için gönderilecek çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış, özgün araştırmalar olmalıdır.

- Yarışmaya gönderilecek tüm çalışmalar, yarışmada derece alsın veya almasın iade edilmeyecektir. 
Yapılacak değerlendirme sonucunda derece alan ve yayın için uygun görülen çalışmaların bütün yayın 
haklarına Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı sahip olacaktır.

- Yarışmaya çalışmalarını gönderecek genç bilim insanları 36 ve daha genç yaşta (1980 ve daha küçük 
doğumlular) veya halen lisans veya lisansüstü eğitime devam ediyor olmalıdır. Başvuranlar, durum-
larının bu ölçütlere uygun olduğunu başvurularına ekleyecekleri bir belge (kimlik belgesi örneği, 
devam ettikleri eğitim kurumundan alacakları belge vb.) ile göstermelidirler.

- Yarışmaya iki ve daha fazla yazarlı çalışmalar gönderilebilir; bu durumda yazarlardan biri iletişim için 
belirtilmelidir.

- Gönderilecek çalışmalar, KAFDAV tarafından oluşturulan bir Seçiciler Kurulu tarafından yazarların 
kimlik bilgileri kapatılarak değerlendirilecektir.

- Yarışma için gönderilecek çalışmaların aşağıdaki biçimde hazırlanması gereklidir:

Gönderilecek çalışmaların metni Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde olabilir. Ancak 
çalışmanın ana başlığı, özü ve anahtar sözcükleri her iki dilde sunulmalıdır.  

Körlemesine değerlendirme yapılabilmesi için birinci sayfada çalışmanın Türkçe ve İngilizce 
olarak ana başlığı, yazar(lar) ve iletişim bilgileri yer almalı, çalışma ile ilgili öz, anahtar 
sözcükler ve metin yazar adı olmaksızın ikinci sayfadan başlatılmalıdır. Çalışma, ikinci sayfadan 
itibaren Türkçe ve İngilizce Ana Başlık, Türkçe olarak Öz, Anahtar Sözcükler, İngilizce olarak 
Abstract, Keywords ve Türkçe veya İngilizce olarak çalışmanın metni, -varsa- Notlar, Kaynaklar 
sırası ile verilmelidir. Öz ve abstract 150-200 sözcük olmalı, anahtar sözcükler ve keywords altı 
kelimeyi aşmamalıdır. Çalışmanın metin kısmı 6000-8000 sözcükten oluşmalı ve bilimsel es-
aslara uygun hazırlanmış makale formatında olmalıdır. Metin kısmında konuya ve araştırmanın 
türüne uygun alt başlıklar kullanılmalı ve araştırmanın yöntemi de açıklanmış olmalıdır. Format 
örneğini buradan indirebilirsiniz.

- Çalışmalar Word dosyası olarak gönderilmelidir. Yazılar, yazı alanı çevresinde 3’er cm. kalacak 
biçimde 12 punto Times New Roman karakteriyle ve çift aralıkla yazılmalı, çizelgelerde Arial karakteri 
kullanılmalıdır. Lütfen paragrafların ilk satırını Tab tuşu ile içeriden başlatınız ve paragraflar ile bölüm 
başlıkları arasında ayrıca satır atlamayınız (boşluk bırakmayınız). Metnin genel yazılış kuralları ve 
metin içinde kaynak gösterim kuralları ve kaynaklar dizini için APA American Psychological Associa-
tion’ın 6. Basım stili kullanılmalıdır. 

- Yarışmaya katılanlar, çalışmaları ile birlikte, özgeçmişlerini ve varsa yayınlarının listesini ayrı bir 
Word dosyası halinde yollamalıdırlar. Başvuru ölçütleriyle ilgili gerekli belge(ler) de başvuru sırasında 
gönderilmelidir.



- Yarışmaya gönderilecek çalışmalar elektronik dosya olarak e-posta ile veya elektronik bir formatta 
(CD, DVD veya flash diske aktarılmış biçimde) ve kağıt çıktısı ile birlikte posta yoluyla KAFDAV’a 
gönderilmelidir. Postada oluşabilecek kaybolma ve gecikmelerden KAFDAV sorumlu değildir. 
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