CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
(CTAD)

Yayın İlkeleri
1.Uluslararası hakemli bir dergi olarak yayınlanan Cumhuriyet Tarihi
Araştırmaları Dergisi’nin amacı, dünyadaki gelişmeler ışığında; Türkiye
Cumhuriyeti tarihini Osmanlı modernleşme döneminden başlayarak siyasî,
toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele alan bilimsel çalışmaları
ortaya koymak; bu alanda tartışma zemini oluşturmak ve yapılan çalışmaları
kamuoyu ile paylaşmaktır. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde
Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin tarihî mirasın bir
gereği olan coğrafî komşuluk ilişkilerini inceleyen bilimsel çalışmalarla, pek
çok farklı disiplinden (sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, antropoloji,
sosyal psikoloji vd.) faydalanılarak eleştirel bir yaklaşımla tarih bilimini
inceleyen yazılara yer verilmektedir.
2.Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek yazılarda özgün bir
makale veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren ve bu konuda
yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.
3. Makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak
üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş
bildiriler, bu durum belirtilmek şartı ile kabul edilebilir.
4. Yazarlar, 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Microsoft Word
programında yazılmış olan makalelerini, e-posta adresine göndermelidirler:
ctad.editor@gmail.com Makalenin başında 200-250 kelimeden oluşan
Türkçe ve İngilizce özetler ile 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler
verilmelidir. Başlığın sağ alt kısmında yazarın adı, sayfa altında ise görev yeri
(veya adresi, iş telefonu, GSM numarası ve e-posta adresi ) ve unvanı
yazılmalıdır.
4.1. - Yazı başlığı Garamond 22 punto ve italik olarak yazılmalıdır.
- “Giriş” ve “Sonuç” başlıkları ile “Kaynaklar” başlığı 13 punto
Garamond, sonraki başlıklar 11 punto Garamond’la yazılmalıdır. Başlıklar
numaralandırılmamalıdır. Paragraflar 0.5 cm girinti ile yazılmalıdır.
- Yazılar 1.1 satır aralığı ile 11 punto, Garamond karakteri ile yazılmalı,
alıntı veya notlar sayfa altında yer alan dipnotlarda aşağıdaki örneklerde
gösterildiği şekilde belirtilmelidir.
Örnek: Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin
Kıratlı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 150. (İlk atıfta
Yayınevi veya basıldığı matbaa varsa mutlaka, ayrıca ilgili eser ilk
baskı değilse kaçıncı baskısı olduğu da belirtilmelidir.),
- Eserin ikinci veya devam atıflarında ise: Lewis, age., s. 200.
şeklinde olmalıdır. Makaleler-Bildiri alıntılması ise: Suat İlhan, “Türk
Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt VII, Sayı 19,

Kasım 1990, s. 7 (Cilt, Sayı, Yıl, mutlaka yazılmalı) İlgili
Makalenin tam sayfa aralığı Kaynaklar içinde belirtilmelidir.
- Makalenin ikinci atıflarında, İlhan, agm… Sayfa içinde yer alan
3,5 satırı geçen alıntılar girintili paragrafta, 10 punto ile yazılmalıdır.
Metin içinde resim, şekil ve çizelge kullanılabilir. Bunların basımına ait
teknik imkânlar yazar tarafından sağlanmalıdır.
Dipnotların yazımında yazarlar şu hususlara bilhassa dikkat
etmelidir:
- Örnek: s. 7 [arada bir boşluk bırakılmalı sonra sayfa numarası
yazılmalıdır]; Örnek: agm. [aralara nokta konulmamalı ve düz
yazılmalıdır]; Örnek: age. [aralara nokta konulmamalı ve italik
yazılmalıdır.]
- Türkçede Türk Dil Kurumu’nun yürürlükteki yazım kılavuzuna
uyulması gerekmektedir. Dolayısıyla inceltme ve uzatma işaretleri, nisbî
(î) kullanımına uyulmalıdır; aslî, millî, fikrî gibi, kâr, mebusân vs.
- Yararlanılan kaynaklar, metin sonunda yazarların soyadına
göre alfabetik olarak yazılmalı, aynı yazarın birden fazla eseri olduğu
takdirde yayım tarihine göre sıralanmalıdır.
- Kaynaklarda eserler/kitapların gösterilmesinde şu yol
izlenmelidir:
- Örnek: LEWIS Bernard (1993) Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev.
Metin KIRATLI, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
- Kaynaklarda Makaleler/Bildiriler ise: [Makale Yazarı], Soyad
Ad (Makalenin yayınlandığı dergi/Gazetenin, Bildiri Kitapları, edisyon
kitapların basım yılı) Makalenin başlığı (İtalik yazılmamalı), Eser adı
(Kitap, Dergi vb.İtalik olmalı), Yayın Yılı, Sayfa tam aralığı
belirtilmelidir. Kaynakların gösteriminde yazarlar şu hususlara bilhassa
dikkat etmelidir: Soyad ile ad, ad ile yayın yılı ve yayın yılı ile eser ismi
arasına virgül veya nokta konulmamalıdır.
- Örnek: İLHAN Suat (1990) Türk Çağdaşlaşması, Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt VII, Sayı 19 (Kasım).
- Arşiv Malzemesinde, ilgili arşivin (yerli veya yabancı) standart
bir kısaltması var ise ona itibar edilmelidir (özellik Başbakanlık Osmanlı
Arşivi ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve Genelkurmay ATASE
Arşivi için), fakat ilk atıfta bu kısaltma yapılmadan uzun açılımı
(Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet ve ATASE arşivlerinin varsa arşiv
rehberleri esas alınmalıdır,
- Örnek: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye, Kalem-i Mahsus
Müdüriyeti, BOA DH.KMS) mutlaka verilmelidir. Arşiv malzemesinde
belgenin ayrıntılı künye bilgisi verilmelidir. (Belge tanımlaması, Belge
tarihi yazılmalıdır.).
- Yazar eğer özel şahıs ve kendi arşivinden bir belge kaynak
kullanıyorsa, belge/lerin tasnifli veya tasnifsiz olduğunu belirtmeli,
tasnif tarafından yapılıyor ise kendi kısaltma tasarrufunun uyarısını
yapmalıdır.

- Araştırma döneminin süreli yayınları kullanıldığında, ilgili
gazete/dergiden bir makale veya yazı alıntılamasında ve bunun
kaynaklarda gösterilmesinde şu kurala uyulmalıdır:
- Örnek Dipnotlarda; Yusuf Akçura, “Muallime Dair”, Türk
Yurdu, Gün Ay (ismi) Yıl, s…
- Kaynaklarda Makalalerin gösterilmesinde makaleler tırnak içine
alınmamalıdır; AKÇURA, Yusuf (1913/veya Hicrî) Muallime Dair,
Türk Yurdu, Gün Ay (ismi), s…,
- Gazetenin tümü referans alınıyorsa yine aynı şekilde gösterilmelidir:
- Örnek: Türk Yurdu (1913) Gün, Ay.
- Kaynaklar kısmında arşiv kaynakları, kitap ve makaleler, gazete ve
dergiler, internet kaynakları başlıkları 11 punto Garamond karakteri ile
yazılmak kaydıyla ayrı ayrı tasnif edilmelidir.
5.Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar önce Yayın
Kurulu tarafından incelenerek, uygun görülenler konusunda uzman iki
hakeme gönderilir. Yazar ve hakem adlarının gizli tutulduğu raporlar olumlu
olduğu takdirde makale yayımlanır. Yayın Kurulu veya hakemlerin yazıya
ilişkin eleştiri ve önerileri varsa yazının yazara gönderilmesinden itibaren bir
ay içinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makale yayımlanır. Yayın
Kurulu ve Editör tarafından esasa yönelik olmayan düzeltmeler yapılabilir.
Yayımlanması kabul edilmeyen makaleler iade edilmez. Yazara yazısı ile ilgili
bilgi verilir.
6.Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacak makalelerin telif
hakkı Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’ne
devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu
yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Dergide yazısı çıkan yazarlara çıkan sayıdan 5 dergi verilir.
7.Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yüksek Öğretim Kurumu tarafından
yayınlanan “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler
ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik”
hükümlerine tâbidir.

