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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas!

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi yönetimi Dergisi Kurallar!

1. Genel Yay!m Kurallar!
Hakemli Yay!n Hayat!na giren Harita ve Kadastro 

Mühendisli#i Dergisi (hkm jeodezi, jeoinformasyon ve   
Arazi Yönetimi Dergisi) ;

Bilimsel Ara/t0rma ve geli/tirme çal0/malar0na, güncel 

teorik bulgular0n kapsaml0 ve ilgi uyand0racak uygulama-

lar0na, Ye ter li say0da bilimsel yay0n0 tarayarak güncel bir 

konuyu yorumlayan derleme yaz0lara, Bilimsel de9erde 

ve güncel tercümelere, bilimsel etkinlikleri özetleyen k0sa 

haberlere,  yeni yay0nlar hakk0nda k0sa de9erlendirmelere,  

Derginin özelliklerine uygun di9er haber ve tan0t0mlara, 

Düzeyli yorum, görü/ ve tart0/malara yer verecektir. 

- Dergi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas!nca, özel  say!lar hariç, düzenli olarak y!lda  iki kez 
(Ocak-Temmuz aylar!nda ) yay!mlan!r. 

- Dergide Yay!mlanan yaz!lardan ve içeriklerinden, ya-
zarlar! sorumlu olup, Oda ve Dergi Tüzel ki$ili%i sorumlu   
de%ildir. 

- Yay!mlanan yaz! ve resimlerin her hakk! sakl! olup, 
önceden izin almak veya kaynak gösterilmek ko$ulu ile 
yararlan!labilir. 

- Yay!mlanmak üzere gönderilen yaz!lara al!nd! yaz!-
s! gönderilir ve Hakem de#erlendirmelerine tabi tutulur. 
De#erlendirmede dergi ilkelerine uygun bulunmayan 
yaz!lar iade edilmez, yazarlar! sonuç hakk!nda bilgilen-
dirilir.

Dergiye yay!nlanmak üzere gönderilen yaz!lar!n, +e-
kil yönünden  uygunlu#u,Yay!n Kurulu taraf!ndan ince-
lenir. 

Teknik ve bilimsel yaz!lar!n, -çerik ve düzey yönün-
den incelenmesi ve de#erlendirilmesi için  hakem irdele-
mesine ba+vurulur.

Hakemlere gönderilen yaz!larda yazar veya yazarla-
r!n ad! bulunmaz, de#erlendirmeler kesinlikle gizli tutu-
lur.

Hakemler de#erlendirmelerini:
- Yay0nlanabilir

- Düzeltildikten sonra yay0nlanabilir

- Yay0n ilkelerine uygun bulunmam0/t0r

seçeneklerinden birisi ile ifade ederler. 
Hakemler, düzeltilmesini uygun bulduklar! hususlar! de-
#erlendirme Formu”nda ya da ek bir raporda belirtirler 
ve düzeltilmesini  istedikleri yaz!lar!, düzeltildikten sonra 
tekrar görmek isteyebilirler.

- Yay!nlanmak üzere gönderilen bir yaz!n!n , ayn! veya 
kapsam ve içerik yönünden de%i$tirilmemi$ benzerinin  ba$-
ka bir yerde yay!nlanmam!$ olmas! gerekir. Özgün çal!$ma-
larda, yazarlar!n, yaz!n!n Türkiye’de ba$ka bir yerde yay!n-
lanmad!%!na ili$kin imzal! beyan!n! içeren bir belge ba$vuru-
ya eklenmelidir.   

- Çeviri yaz!larda, hangi  yay!ndan çevrildi%i, dili, eserin 
ad!, yazar!n ad!, yay!n evi ile bas!m tarihi belirtilmeli ve çe-
virisi yap!lan eserin asl! ya da fotokopisi de gönderilmelidir.

- Çevirilerden do%acak her türlü sorumluluk ve gereki-
yorsa çevrilebilece%ine ili$kin izin yaz!s! al!nmas! çevirene 
aittir ve varsa bu izin yaz!s! da gönderilmelidir.

- Yaz!lar, belirtilen yaz! standard! ve alan!nda  80 graml!k 
A4 boyutunda beyaz ka%!da ç!kt!s! HKMO Sümer Sok. 12/4, 
06440 Yeni$ehir/Ankara adresine, ayr!ca ek olarak elektronik 
ortamda ( Microsoft uyumlu ta$!nabilir manyetik ortamda 
kay!tl! ya da e- posta ekinde s!k!$t!r!lm!$ dosya biçiminde) 
hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderilmelidir.

- Yay!mlanan yaz!lara telif ücreti ödenir ve yaz!lar!n, 10 
(on) adet kopyas! yazar!na ücretsiz olarak gönderilir. 

2. Yaz!m Kurallar!:
Yaz!lar, Microsoft Word format!nda olmak üzere bilgi-

sayarda; Times New Roman tipi karakterlerle, bask!ya haz!r 
olarak, a$a%!da belirtilen kurallara göre yaz!lmal!d!r:

1* Türkçe yaz"larda Türk Dil Kurumu’nca belirlenen ya-
z!m kurallar!na ve bu kurumun en son yay!mlad!%! sözlük 
diline, (ngilizce yaz!lm!$ olan yaz!larda ise bu dilin kural-

lar"na uyulmal"d"r. Yaz!mda yal!n bir dil, üçüncü  tekil $ah!s 
ve edilgen ) iller kullan!lmal! ve devrik  tümcelerden kaç!-
n!lmal!d!r. 

2* Sayfa büyüklü%ü DIN A4 (210*297 mm) standard!nda 
olmal!d!r. Yaz!larda her sayfada sa%dan ve soldan 17.5 mm, 
alttan 22 mm, üstten, her yaz!n!n  birinci sayfas!nda  40 mm, 
di%er sayfalarda 25 mm bo$luk b!rak!lmal!d!r. 

3* Yaz!n!n Ba$l!%! olabildi%ince k!sa ve çal!$man!n 
içeri%ine uygun olmas! gözetilerek ilk sayfada, ba$ har+ e-
ri  büyük, 14 punto koyu har+ erle, sola dayal! yaz!lmal!d!r. 
     4* Yazar adlar!, yaz! ba$l!%!ndan sonra bir sat!r aral!k b!ra-
k!l!p, ayn! sat!rda virgülle ayr!larak (ba$ har)  büyük)  isim ve 
(büyük har+ erle)  soyad! biçiminde , 11 punto har+ erle koyu, 
yazar adresleri 1 sat!r aral!kla 8 punto har+ erle “ “dipnot” 
olarak, ayn! adresteki yazarlar!n ünvanlar!, üst indis kullan!-
larak , ayn! sat!rda  olmak üzere, alt alta yaz!lmal!d!r.

5* Yazar isimlerinden sonra, iki sat!r (12 nk) bo$ b!rak!la-
rak, özetler ve yaz!n!n metni çift sütunda birer aral!kla yaz!l-
mal!d!r. Her sütunun geni$li%i e$it ve sütunlar aras! bo$luklar 
5mm olmal!, yaz!lar, tek sütunla de%il,   yak!n boyda paralel 
iki sütunda sonlan d! r!l mal!d!r.

Ba$l!klar  alt!nda ve genel olarak resim, çizelge ve formül 
sonlar!nda b!rak!lan bir  bo$ (6nk) sat!rdan sonra,  ilk pa-
ragra+ ar sola dayal! ba$lamal!, di%er paragra+ ar 5 mm sa%a 
kay!k olarak,  paragraf aralar!nda bo$ sat!r b!rak!lmaks!z!n 
yaz!lmal!, sat!r sonlar!nda, ili$kin komutla,  otomatik olarak  
hece ayr!m! yap!lmal!d!r ve sütunlar sa%a, sola yaslanmal!, 
noktalama i$aretlerinden sonra bir har+ ik aral!k b!rak!lmal!, 
sayfa numaras! verilmemelidir.   

6* (lk sütunun birinci sat!r!na , sola dayal!, 1 nk kal!n-
l!%!nda bir  yatay çizgi çizilmeli ve ikinci sütun bu çizginin 
hizas!nda ba$lat!lmal!d!r.
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Dergi Kurallar!

Çizgiden sonra bir sat!r aral!k b!rak!larak Türkçe ve 
(ngilizce ((ngilizce yaz!larda önce (ngilizce) özetler yer al-
mal!d!r :  

- Ba$l!k olarak “Özet” sözcü%ü, 11 punto koyu har+ erle 
italik, özet metni, ba$l!ktan sonra bir sat!r (6nk) aral!k b!rak!-
larak  9 punto, yine  italik  har+ erle yaz!lmal!d!r.

- Türkçe özet 100 sözcü%ü geçmemelidir.  Özet bölüm-
lerinde  çal!$man!n gerekçesi, yöntemler ve ula$!lan sonuç-
lar k!saca belirtilmelidir. (Bkz. TÜB(TAK Öz Haz!rlama 
Klavuzu)

- Özet metninin sonunda (6nk) bo$ b!rak!larak, düz yaz!  
ile, 10 punto, koyu “Anahtar Sözcükler” ba$l!%! ve onun 
alt!na 9 punto anahtar sözcükler yaz!lmal!d!r.

- (12 nk) aral!k b!rak!ld!ktan sonra, Türkçe özetin  içeri%i-
ne ve /ekline uygun olarak en çok 200 sözcüklü bir (ngilizce 
özet ve Türkçe’sine uygun anahtar sözcükler yaz!lmal!d!r. 

(ngilizce özette, 11 punto koyu “Abstract”  ba$l!k sözcü-
%ünden sonra, (6nk)  bo$ b!rak!l!p 10 punto koyu har+ erle, 
ortalanm!$ olarak yaz! ba$l!%!n!n  (ngilizce kar$!l!%! yaz!lma-
l! ve (6nk) bo$ b!rak!ld!ktan sonra bunu (ngilizce özet metni 
izlemelidir

7* Özet bölümünden sonra (12nk) aral!k b!rak!larak ba$-
lat!lan yaz! metni, genel olarak ; Giri$, Ana ve Ara Bölümler, 
Say!sal Uygulama, (rdelemeler, Sonuç ve Öneriler, (varsa) 
k!sa tutulacak te$ekkür, Kaynaklar ve (varsa)  Ekler $eklinde 
bölümlendirilmelidir. 

8* Özetlerden sonra tüm metin 10 punto ile yaz!lmal!, 
bölüm ba$l!klar!, ba$ har+ eri büyük, ard!$!k numaraland!r!-
larak, giri$ ve ana bölümler 12, ara ve alt ara bölümler s!ras! 
ile 11 ve 10 puntolarla koyu har+ erle ( örne%in 1. Giri+,  2. 
Ana Bölüm,  2.1. Ara Bölümler , 2.1.1. Alt Ara Bölümler)  
$eklinde yaz!lmal!d!r. Bölüm sonlar!nda (12nk) aral!k, bölüm 
ba$l!klar!ndan sonra (6nk) aral!k b!rak!lmal!d!r. Bölüm ba$-
l!%! sütun sonunda yaln!z kal!yorsa, izleyen sütuna kayd!r!l-
mal!d!r. 

9* Giri$ bölümünde çal!$man!n temel amac!, konuyu 
ele al!$ biçimi anlat!lmal!d!r. (zleyen  bölümler de kuramsal 
temeller, kullan!lan ya da önerilen yöntemler ve say!sal uy-
gulamalar belirtilmeli, (rdelemeler bölümünde elde edilen 
bulgular tart!$!lmal! ve Sonuç bölümünde ula$!lan sonuçlar 
ile varsa yazar!n önerileri yer almal!d!r

10* =ekiller, Gra) kler, Tablolar, Resimler vb. blok halin-
de ortalanmal!d!r. Gerekiyorsa bu alanlar ortalanm!$ olarak, 
her iki sütun alan!n! kapsayabilir ya da Tablolarda yaz! ve ra-
kamlar bulundu%u sütunlara s!%d!r!lmas!  için  8 puntoya ka-
dar küçültülebilir. Tan!t!m bilgileri;  $ekil, gra) k ve resimler-
de, özel alanlar!n!n alt!na bu kelimelerden sonra bir harf bo$ 
b!rak!larak,  bu alanlar!n sol s!n!r!na dayal! 9 punto yaz!lacak 
olan “ard!$!k s!ra numaras!: , ad” bilgileri ile tan!mlanacak, 
tablolarda ve çizelgelerde ise ayn! anlamdaki bilgiler, benzer 
olarak ard!$!k numara ve ad!  ile, tablo ve çizelge  alan!n!n 
üstüne yaz!lacakt!r. Örnek: =ekil  * : ad, Tablo * : ad.  Bu 
alanlarla metinler aras!nda bir sat!r, bu alanlar birbirini izli-
yorsa aralar!nda iki sat!r bo$ b!rak!lacakt!r.   

Resimlerin ve özel altl!klara çizilmi$ olarak $ekillerin 
metinden ayr! olarak orijinal kopyalar! gönderilebilir. Bu 
durumda bunlar!n metin içindeki yerleri, adlar! belirtilerek 
bo$ b!rak!lmal!, bu $ekil ve resimlerin, ka%!t bask!lar! metnin 
eki olarak da gönderilmelidir. Bu resim ve $ekiller  say!sal 
ortamda bulunuyorsa bask!ya uygun çözünürlükte (en az 300 
dpi) olmal!d!r 

11* sola dayal! yaz!lacak denklemlere parantez için-
de sa%a dayal! ard!$!k s!ra numaras! verilmelidir. Matrisler 
büyük har+ erle, vektörler küçük har+ erle, her ikisi de koyu 
gösterilmelidir. Har+ ere verilen anlamlar ve k!saltmalar ilk 
geçtikleri yerde tan!t!lmal!d!r. 

12* Metin içerisinde 

Al!nt!lar-  t!rnak içinde, Göndermeler, büyük har+ er-
le, “soyad"”, parantez içinde “y"l”, yazar iki ise  soyadlar!  
(ve) sözcü%ü ile ayr!lmal!, ikiden fazla  yazar için “ilk yaza-

r"n soyad", vd”.,”y"l”, 

göndermeler-  belli bir sayfaya yap!l!yorsa, bu sayfa,  
“y"l” bilgisinden sonra üst üste iki nokta ile ayr!larak veril-
melidir. Örnekler:  “DEM(R (1998)’e göre...”, “KAYA ve 
TOPRAK (1997)’nin  hesaplamalar!nda ...”,  “ BERKAN vd. 
(1996)’n!n ara$t!rma sonuçlar!na göre...”, “YAVUZ (2002: 
175)’e göre ...“.

 - Kaynaklar, parantez içinde büyük har+ erle “soyad"” 

“y"l”..$eklinde belirtilmelidir. Örnek: “......oldu%u gösterile-
bilir (SERKAN 1995), (DEM(R ve KO=AR 1993), (KIRGIZ 
vd. 1992). Web sayfalar!, tan!mlay!c!  bir k!saltma ile, buna 
“web p.” kelimesi de eklenerek, ya da (URL-no) $eklinde  
verilmelidir. Örnek (HKMO web p. ), (URL-2)

13* Göndermeler ve kaynaklar, 12 punto koyu 
“Kaynaklar” ba$l!%! alt!nda metnin sonunda, metin içindeki  
ilk yazarlar!n alfabetik soyad! s!ras!na göre listelenmeli,  bü-
yük har+ erle soyad!  ve bir harf kayd!r!larak ad!n!n, nokta ile 
bitirilen ba$ har) , varsa, virgüllerle ayr!larak ayn! düzende 
di%er yazarlar verilmeli, üst üste iki  nokta ile ayr!larak kay-
nak metni  koyu har+ erle olmak üzere di%er bilgiler,  ikinci 
sat!r ve sonras!nda 5mm sa%a kayd!r!lm!$ olarak, 9 punto 
har+ erle a$a%!daki kurallara göre yaz!lmal!d!r:

Kaynak ya da Gönderme; 

Periyodikler, Dergiler vb. içinde makale  ise:

Yazarlar, makalenin ad!, dergi ya da periyodik ad!, cilt 
numaras!, say!s! (yay!m tarihi), ba$lad!%! ve bitti%i sayfa 
numaralar!, yeri.

Kitap, Yay0mlanm0/ Ders Notu vb. ise:

Yazarlar, kitap ad!, yay!n evi, yay!m numaras! ( ya da 
ISBN), yeri, tarihi.

Bildiri, Poster, Seminer vb. ise :

Yazarlar, bildirinin tam ad!, etkinli%in tam ad! ve düzenlen-
me tarihi, (yay!mlanm!$sa  bildiriler cildinin aç!k ad!, varsa 
cilt numaras!, bildirinin bulundu%u ilk sayfa-son sayfa,  
yeri, tarihi).

Tez, Ara+t!rma Raporu vb. ise:

Yazarlar, tez  ya da raporun tam ad!, ara$t!rma kurumu, ara$-
t!rma birimi, tarihi.                        

Di9erlerinde:

Soyad, ad, eserin ya da ara$t!rman!n ad!, etkinli%in ad!, varsa 
yay!m numaras!, çal!$man!n bulundu%u ilk sayfa- son sayfa, 
yeri, tarihi.

Yararlan!lan internet siteleri :

Alfabetik s!radaki k!saltmas!ndan sonra, Sitenin ad!, kayna-
%!n tam ad!, sitede kayna%!n bulundu%u sayfas!n!n adresi, 
kayna%!n al!nd!%! günün tarihi bilgileri ile verilir.


