
 

YTMK BÜLTEN ESASLARI 

 

 

Bültende, YTMK'nın genel amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlanacak yazı, fotoğraf, 

harita, grafik, tablo vb.'nin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla;  

 

• Yönetim Kurulunca Yayın Kurulu seçilir.  

• Yönetim Kurulu'nun belirlediği yayın ilkeleri kapsamında basılacak yazıların seçimi, 

incelenmesi, düzeltilmesi ve düzenlenmesinden Yayın Kurulu yetkili ve sorumludur.  

 

Bültenin Kapsamı: YTMK Bültenlerinde genel olarak;  

 

• "Akademik Bakış",  

• "Uzman Görüşü",  

• "Sektör Bakışı",  

• "Kurumsal Bakış" ve  

• "Genç Bakış",  

• YTMK'dan  

 

 köşeleri yer almaktadır. Bu köşelere yazı gönderilirken mutlaka köşe adı belirtilmelidir. 

 Bunların dışında bir bakış ve/veya yorum içeren karayolu ulaştırmasını ilgilendiren yazılar 

"Genel" başlığı altında gönderilebilir.  

 

Bültenin Genel Esasları: 

 

Bülten yazılarında; 

 

• Seçilecek konular Türkiye'de karayolu ulaştırması alanında önemli gelişme ve 

uygulamaları içermelidir.  

• Amaç genel bilgi ve yorum paylaşımı olduğundan, yazılar kısa, öz ve farklı paydaşların 

anlayabileceği seviyede olmalıdır.  

• Teknik konularda şartnamelere uygun terimlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir; 

gerektiğinde referans olarak Karayolları Teknik Sözlüğü'ne başvurulabilir.  

• Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun anlatımlar kullanılmalıdır.  

• Sayfa düzeni aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.  

• Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı bulunan hususların tekrar düzenlenmesi talep 

edilecektir.  

• Yazıyla birlikte yazarın vesikalık resmi (.jpg vb bir formatta) ve kısa özgeçmişi (5 satırı 

geçmeyecek şekilde) istenmektedir.  

 

Sayfa Düzeni ile İlgili Esaslar: 

 

• Yazılarda Times New Roman karakteri kullanılacaktır.  

• Yazılar 11 punto ile ve iki yana yaslı olarak yazılacaktır.  

• Satırlar arasında boşluk bırakılmayacaktır.  

•  Paragraf aralarında satır bırakılmayıp başlarında boşluk bırakılacaktır.  

 

 

 



 

 

 

Genç Bakış Köşesi ile İlgili Esaslar:  

 

• Genç Bakış" köşesi özel olarak, bu alana ilgi duyan ve mesleğinin ilk yıllarında olan yeni 

profesyonelleri yazmaya teşvik etme amaçlı olduğundan bu köşede yayınlanan yazılar için 

YTMK Yönetim Kurulu tarafından takdir edilen parasal teşvik verilecektir. Bu sebeple bu 

köşe diğerlerinden farklı olarak şu esaslara göre yönetilecektir.  

• Yazılar kişisel (tek yazarlı) olmalıdır.  

• Yazar halen bir yüksek lisans/doktora programına kayıtlı öğrenci veya mesleğinin ilk beş 

yılının içinde olmalıdır (bunu gösteren belgeyi yazıyla birlikte göndermelidir).  

• Gönderilen yazılar orijinal yoruma ya da araştırmaya dayalı olmalıdır; alıntılar kısmında 

literatüre uygun şekilde referans verilmelidir (tamamen çeviri olan yazılar bu köşede 

yayınlanmayacaktır).  

• Yazılar 1000 kelimeyi aşmayacaktır (eklenecek görsellerle yukarıdaki sayfa düzeni ile 3 

sayfayı geçmeyecektir).  

 


