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PLANLAMA
Yazarlara Bilgi
Yazarlar; makalelerin sisteme yüklenmesi, kör hakem değerlendirmesi ve yayın süreçlerinde gecikmeleri önlemek için bu talimatları dikkatli bir şekilde takip etmelidirler.

hazırlık sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için
ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir ve yayın öncesi son şekline getirilen eser, yazar(lar)ın kontrolüne ve onayına sunulur.

A. GENEL BİLGİLER

Dergi’ye yazı teslimi, çalışmanın daha önce yayımlanmadığı ve
Planlama Dergisi’nde yayımlanmasının yazar(lar) tarafından
uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar(lar), çalışmanın
yayımlanmasını kabul ettiğinde, yazıya ait her hakkı TMMOB
Şehir Plancıları Odası’na devretmekte; izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayımlamayacaklarını kabul
etmektedir(ler)*. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir
toplantıda sunulmuşsa toplantı adı, tarihi ve toplantının düzenlendiği şehir; lisansüstü tez çalışmalarından üretilmiş yazılarda ise tezin ismi ve hazırlandığı kurum, ilk sayfada dipnotla belirtilmek üzere çevrimiçi başvuru sırasında editöre not
olarak bildirilmeli ve fakat kimlik ifşasına yol açmamak adına
metin dosyasında yer verilmemelidir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organı olan Planlama
Dergisi’nde; planlama, tasarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve
bölgesel çalışma alanlarından orijinal makaleleri, araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma, görüş ve derlemeleri yayımlanmaktadır. Açık ve ücretsiz
erişim olanağı olan Dergi; şehir ve bölge planlama alanındaki uygulama örneklerinin yanı sıra politika uygulamalarını, uygulama
araçlarını ve sosyolojik çalışmaları meslektaşlarına ve okurlarına
ulaştırma çabasındadır.
Yılda üç kez yayımlanan Planlama Dergisi’nde her bir araştırma
makalesi, tarafsız bir değerlendirme sürecine tabi tutulmakta
olup; kendi alanlarında uzman hakemler tarafından incelenmektedir. Editörler, Dergi’nin Yayın Kurulu üyelerinden gelen
makalelerin değerlendirme süreçlerini yönetmek için harici ve
bağımsız hakemleri davet etmektedirler. Tüm yazılar için karar
verme sürecindeki nihai otorite, Editörler’dir.
Planlama Dergisi Yayın Kurulu ve Kare Yayıncılık, editoryal ve
yayın süreçlerini Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science
Editors - CSE), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE) ve Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors - EASE) kurallarına göre
şekillendirmiştir.
B. MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ
Sorumlu yazar makaleyi göndermeden önce, makalenin tüm
yazarları Uluslararası Yazar Kimlik Numaralarından Open
Researcher and Contributor ID (ORCID) kimlik numarası
edinmeli ve bu numarayı sorumlu yazara iletmelidirler. İlgili
ORCID numarası edinmek için https://orcid.org bağlantısını
tıklayabilirsiniz.
Etik kurul kararı gerektiren sosyal çalışmalarda etik kurul onayı
alınmış olmalı, bu husus yazar(lar)ın kimlik ifşasına yol açmayacak biçimde makalenin yöntem kısmında belirtilmeli ve başvuru
formu ile etik kurul onay belgesi veya ilgili yasal dökümantasyon
ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.
Planlama Dergisi’nde Türkçe ve İngilizce dillerinde makalelere
yer verilmektedir. Yazı uzunluğu, araştırma makaleleri için (metin, tablo, şekil, dipnot vd. dâhil; başlık, özet, anahtar kelimeler
ve kaynakça hariç) 9000; derlemeler için 5000; görüş yazısı, kitap incelemesi ve diğer yazılar için ise 2500 kelimedir. Tüm yazılar önce Dergi Sekretaryası ve Editörler tarafından ön değerlendirmeye alınır; ardından incelenmeleri için hakemlere gönderilir.
Tüm yazılarda yazar adları gizlenerek anonim değerlendirmeye
ve düzeltmeye başvurulur, gereken koşullarda yazar(lar)dan yazı
hakkındaki soruları yanıtlamaları veya eksikleri tamamlamaları
istenebilir. Dergi’de yayımlanmasına karar verilen yazılar, yayına

Yazar(lar), telif hakkıyla korunan materyali başka kaynaklardan çoğaltmak için izin almakla yükümlüdür(ler) ve telif hakkının yayıncıya devredilmesi için bir anlaşma imzalamaları gerekmektedir. Bir yazar, başka bir kaynaktan herhangi bir şekli,
tabloyu veya metni almak istiyorsa mutlaka önce izin almalıdır.
Bu, doğrudan reprodüksiyonlarda olduğu gibi “türev reprodüksiyonlar” için de geçerlidir (örneğin, telif hakkıyla korunan
bir kaynaktan türetilen yeni bir şekil veya tablo oluşturulması
durumunda olduğu gibi).
* Telif hakkı devir işlemleri, makale Yayın Kurulu ve hakemlerce
onaylandıktan sonra, makalenin yayına hazırlanma aşamasında
yayıncı tarafından e-postayla gerçekleştirilmektedir.
C. MAKALE KATEGORİLERİ
Araştırma Makaleleri: Makale kategorileri kısmında belirtilen
alanlarda, yeterli bilimsel incelemelere, gözlemlere ve araştırmalara dayanarak bir sonuca ulaşan orijinal ve özgün çalışmalardır.
Türkçe yazılmış makaleler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet ve anahtar kelimeler
ile giriş, materyal, metot, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalı; metin, tablo, şekil, dipnot vd. dâhil
-başlık, özet, anahtar kelimeler ve kaynakça hariç- 9000 kelimeyi
aşmamalıdır. İngilizce makaleler ise İngilizce başlık, İngilizce özet
ve anahtar kelimeler ile Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar
kelimelere sahip olmalı; Türkçe makale yazım kurallarında belirtilen bölümlerden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin her
biri maksimum 250 kelimeden oluşmalıdır.
Derleme Makale: Makale kategorileri kısmında belirtilen alanlarda, belirli bir konudaki bilimsel çalışmalar veya güncel gelişmelere dair, o konuda yoğun çalışmaları bulunan deneyimli
yazarlarca kapsamlı bir literatür taramasına dayanarak mevcut
bilgi birikimi ve düşünsel oluşumların sentezlendiği, eleştirel bir
değerlendirme ile kuvvetli ve zayıf yanlarının vurgulandığı, literatürdeki tartışmalı ya da eksik noktaların belirtildiği, ileriye yönelik araştırma gereksinimi olan alanların ortaya çıkarıldığı özgün
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yazılardır. Bu yazıların başlık ve özet bölümleri, orijinal araştırma
makalesi formatında yazılmalı; bundan sonraki bölümleri giriş,
metin ve kaynaklardan oluşmalı ve 5000 kelimeyi geçmemelidir.
Görüş Yazısı: Makale kategorileri kısmında belirtilen alanlarda, güncel ve önemli bir konunun ve/veya yazar(lar)ın kendi görüşlerinden ve araştırmalarından elde ettiği sonuçların
değerlendirildiği özgün yazılardır. Bu yazıların başlık ve özet
bölümleri, orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalı;
bundan sonraki bölümleri giriş, metin ve kaynaklardan oluşmalı ve 2500 kelimeyi geçmemelidir.
Yukarıda belirtilenler ve kitap inceleme kategorisi dışındaki (çeviri, yarışma sunumları, araştırma özetleri, Oda görüşü ile değerlendirme ve tartışma başlıklarında yer alan) yazılar, Editörler
ve/veya Yayın Kurulu süzgecinden geçtikten sonra yayımlanırlar.
D. MAKALELERİN HAZIRLANMASI
Planlama Dergisi’ne makale başvuruları, çevrimiçi olarak kabul
edilmektedir. Dergi’nin web sayfasında (www.planlamadergisi.
org / www.journalofplanning.org / www.jplanning.org) yer alan
“Çevrimiçi Makale Gönder” ya da “Journal Agent” sekmesi kullanılarak makale başvurusu yapılabilir.
Yazıda ana metin, referanslar, tablolar, şekiller, etik kurul onayı
(gerekirse) yer almalıdır. Aşağıdaki belgeler çevrimiçi başvuru
sistemine ayrıca yüklenmelidir:
1. Başvuru Mektubu
2. Başvuru Sayfası
3. Ana Metin ve Referanslar
4. Tablolar, Şekiller ve Fotoğraflar (varsa - ayrı dosyalar şeklinde yüklenecektir)
5. Teşekkür Yazısı (varsa)
6. Etik Kurul Onay Formu (gerekliyse)
Makalenin tüm bölümleri, 11 punto büyüklükte “Arial” yazı karakterinde ve iki satır aralıklı olarak hazırlanmalı; sayfa kenarlarında 2,5 cm. (1 inç) kenar boşlukları bırakılmalıdır. Ana metin
ile tablo ve şekiller, sisteme ayrı dosyalar olarak yüklenmeli; ana
metin Word formatında olmalı; satır numaraları metnin içine
dahil edilmemelidir. Makale sayfaları, makale boyunca ardışık
olarak numaralandırılmalıdır.
1. Başvuru Mektubu
Başvuru mektubunun ayrı bir doküman olarak sisteme yüklenmesi gerekmekte olup; yazının tüm yazarlar tarafından
okunup onaylandığı, orijinal bir çalışma ürünü olduğu ve başka bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığı açıkça ifade edilmelidir. Bunlara
ek olarak, yazının başlığı; yazarların adı, soyadı ve unvanları;
çalışmanın yapıldığı kurumun adı ve şehri; eğer varsa çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşların açık adları; etik kurul izni
gerektiren bir çalışma yapılmış ise izinle ilgili bilgiler (kurul adı,
tarih ve sayı no) yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca “yazışmadan
sorumlu” yazarın isim, açık adres, telefon, mobil telefon ve
e-posta bilgileri eklenmelidir.

2. Başvuru Sayfası
Makalenin ana metin, kaynakça, tablo, şekil, grafik ya da fotoğraf dosyalarının içeriğinde ya da dosya adında; yazar(lar)
ın adı ve soyadı ya da adı ve soyadının baş harfleri ile
yazar(lar)ın çalıştıkları kurumların adı ya da kısaltması bulunmamalıdır. Eğer makale bir tez çalışmasından üretildiyse
ilgili çalışmanın adı ya da kısaltması; eğer makale daha önce
bilimsel bir etkinlikte sunulduysa o etkinliğin adı ya da kısaltması bulunmamalıdır.
Bu bilgiler ayrı bir dokümanda sisteme yüklenmelidir.
3. Ana Metin ve Referanslar
Ana Metin Dokümanı: Sayfalara göre sıralama, tam metin ve
kaynakça şeklinde yapılmalıdır. Makale başlığı, yazar adı, özet ve
anahtar kelimeler, çevrimiçi makale gönderme sisteminde istenecek olup; ayrı bir doküman olarak sisteme yüklenmemelidir.
Kaynak Gösterme: Makalelerin kaynakları, uluslararası APA
6.0 Biçimlendirme ve Stil Kılavuzu’na göre yazılmalıdır. Kaynak gösterimi için dipnot kullanılmamalıdır. Metin içinde yer
alan referanslar için metnin uygun yerinde parantez açılarak
yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilmelidir.
Kullanılan tüm kaynaklar, kaynakçada, yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla ve her yazar için kronolojik sırayla
listelenmelidir. APA stilinin büyük ve küçük harf kurallarına
ve noktalama türlerine dikkatlice uyulmalıdır. APA stili hakkında daha fazla ayrıntı şuradan görülebilir: http://www.
apastyle.org
4. Tablolar ve Şekiller (varsa - ayrı dosyalar şeklinde
yüklenecektir)
Tüm tablolar word dosyası olarak (.doc, .docx), şekiller ise .jpg
veya .png formatlarında ayrı birer doküman şeklinde gönderilmelidir. Şekil olarak nitelendirilebilecek görsellere grafikler,
çizelgeler, haritalar, çizimler ve fotoğraflar da dahildir. Gönderilecek ayrı dokümanlarda, tabloların ve şekillerin numaraları,
başlıkları ve varsa kaynakları belirtilmeli; bu bilgiler tablolarda
tablonun üstünde, şekillerde ise şeklin altında yer almalıdır. Tabloların ve şekillerin ana metin içerisindeki yerleri, metin içinde
ayrı bir paragraf açılarak yazıyla (örneğin, “Şekil 1 burada yer
alacaktır” ifadesi kullanılarak) belirtilmelidir.
5.Teşekkür Yazısı (varsa)
Teşekkür sayfasının ayrı bir doküman olarak sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.
6. Etik Kurul Onay Formu (gerekliyse)
Etik kurul kararı gerektiren sosyal çalışmalarda etik kurul onayı
alınmış olmalı ve etik kurul onay belgesi ayrı bir dosya olarak
sisteme yüklenmelidir.
E. TELİF HAKKI, ÖZGÜNLÜK VE ETİK
Telif Hakkı Bildirimi: Yayımlanan tüm materyallerin telif hakları, yazar(lar) tarafından Dergi’ye devredilir. Yayıncının önceden
yazılı izni olmaksızın, yayının hiçbir kısmı kullanılamaz. Makalelerin tüm hakları, yayımlandıktan sonra Dergi’ye ait olur.
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Açık Erişim ve Ortak Kullanım İzinleri

F. DEĞERLENDİRME VE YAYIMLANMA SÜRECİ

Açık Erişim: Planlama Dergisi açık erişimli bir dergidir; bu, kullanıcıların tüm içeriğe ücretsiz olarak ulaşabilecekleri anlamına gelir. Okuyucular, yayıncı ya da yazar(lar)ın izni olmaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kaynak göstermek
şartıyla kopyalayabilir, dağıtabilir veya diğer yasal amaçlar için
kullanabilirler. Bu, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nin (BOAI)
açık erişim tanımıyla uyumludur.

Ön Değerlendirme: Ön değerlendirme, tüm makale kategorileri için uygulanmaktadır. Tüm makaleler öncelikle Dergi Sekretaryası tarafından Dergi’nin yazım kuralları açısından değerlendirilir ve Dergi’nin kapsamı dışında olan yazılar
Dergi Sekretaryasınca iade edilir. Uygun bulunan makaleler,
değerlendirme amacıyla Yayın Kurulu’na ve hakemlere iletilir.
Gerekli görüldüğünde yazıda istenen değişiklikler yazar(lar)a
Editörlerce yazılı olarak bildirilir.

Ortak Kullanıcı İzinleri: Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 (CC BY - NC 4.0) ticari olmayan amaçlar
için, makalelerin dağıtımlarına veya kopyalanmalarına, ortak bir
çalışma içinde kullanılmalarına, makalenin değiştirilmemesi ve
kaynak gösterilmesi koşuluyla izin verir.
Özgünlük: Makaleler, etik olmayan durumlar ve intihal tespiti
amacıyla yayıncı tarafından iThenticate programı kullanılarak
taranır. Benzerlik oranının toplamda %20’yi geçtiği durumlarda
makale intihal olasılığı yönünden münhasıran incelemeye alınır.
Bu inceleme aynı kaynağa dayalı alıntıların yoğun olması durumunda da işletilir. Editörler, intihal incelemesinde gerekli görülmesi halinde hakem görüşüne de başvurabilirler. Başvurunun
intihal yönünden reddi veya olağan hakem değerlendirme sürecine alınması kararı Editörler’e aittir.
Etik: Daha önce yayımlanmış herhangi bir materyalin (metin,
tablolar, şekiller vb.) yazarlarından ve yayıncılarından yazılı izin
almak yazarın sorumluluğundadır.
Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal,
atıf yönlendirmesi ve veri sahteciliği iddiaları ve/veya şüpheleri karşısında Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE) kılavuzunda belirtilen ilkelere göre hareket
edecektir.

“Araştırma Makaleleri”, hakem değerlendirmeleri sonucunda
uygun bulunursa, Yayın Kurulu aracılığıyla karar süreci başlatılır.
Bir makale hakemler tarafından değerlendirilip önerilen düzenlemeler yapılmak üzere yazara gönderildikten sonra 6 ay içerisinde yazardan yanıt gelmemesi halinde, uyarıda bulunmaksızın
yazı iade edilir ve tekrar değerlendirmeye alınmaz.
Yazının Sorumluluğu: Yazar(lar) basılmış halde olan makalelerinde bulunan bilgilerin tüm sorumluluğunu üstlenir(ler). Dergi
bu makalelerin sorumluluğunu üstlenmez.
Basım Hakkı: Dergi’de basılmış bir makalenin tamamı veya bir
kısmı, makaleye ait resimler veya tablolar Planlama Dergisi Editörleri ile Planlama Dergisi Yayın Kurulu’nun bilgisi ve yazılı izni
olmadan başka bir dergide basılamaz.
Gerekli Bilgiler: Dergi Editörleri ya da Yayın Kurulu, ön değerlendirme sürecinde gerek duyduklarında incelemek için makalenin dayandırıldığı verileri yazar(lar)dan isteyebilirler. Bu nedenle yazar(lar)a kolay ulaşımı sağlayacak adresin ve diğer iletişim
araçlarının başlık sayfasında yer alması önemlidir.
Ücretler: Makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
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Information to Authors
Authors must follow these instructions carefully to avoid delays
in submission, blind peer-review and publication processes.

Name, address, phone number(s), fax number, and email address of the corresponding author.

The Planning journal is an international, periodical, and open
access academic journal. Planning; under independent, unbiased, and double-blind refereeing principles, three issues are
published annually in March, July, and November. Manuscripts
submitted for evaluation are accepted and published in Turkish
or English. Authors will not be charged for article evaluation
and publication processes in the journal.

Acknowledgment of the individuals who contributed to the
preparation of the manuscript but who do not fulfill the authorship criteria.

WRITING RULES

Abstracts should consist of a minimum of 150 and a maximum
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