NOTES FOR CONTRIBUTORS
1. Papers should be sent by mail as electronic submission to saityilmaz@aydin.edu.tr
2. Papers submitted to JSS should be original contributions and should not be under consideration for
any other publication at the same time.
3. Papers submitted for consideration of publication are subject to peer review. The editorial board and
editors previously takes consideration whether submitted manuscript follows the rules of scientific
writing. The Editors and referees use three-step guidelines in assessing submissions: a) Literary
quality: writing style, usage of the language, organization of the text, b) Use of references:
referencing, sources, relationships of the footnotes to the text, and c) Scholarship quality: depth of the
research, quality, contribution originality, and plausibility of the argument. Upon the referees’
decision, the papers will be published in the congress proceedings.
4. Papers should be one space throughout and typed in English on single sides of A4 paper. Pages
should be numbered consecutively. The author should retain a copy, as submitted manuscripts cannot
be returned. The Editorial Board cannot accept responsibility for loss of, or damage to, the
manuscripts.
5. Papers should be arranged in the following order of presentation: First sheet: title, subtitle (if any),
author(s), name(s), affiliation, full postal address, telephone and fax numbers. Subsequent sheets: main
body of text, list of references and footnotes, appendices, tables.
6. Papers as a rule should not exceed 10.000 words, not including footnotes.
7. Authors are responsible for ensuring that their papers conform to the JSS style.
8. Titles in the article should be 12 punt, bold and in uppercase form.
9. Each paper should be summarized in an abstract, which should describe the main arguments and
conclusions of the manuscripts and up to six keywords.
10. Notes should be numbered consecutively throughout the article and indicated in the text by a
raised numeral, referring to the list of notes, which should be placed at the end of the article. Notes
should be kept to a minimum. References to books should give the author’s surname preceded by the
initial letters of his/her forename, The title of the book should be in italics, and the place, publisher
and year of publication should follow in brackets. References to articles should give the author’s
forename and surname, the title of the article in single quotation marks, the name of publication
underlined the number of volume in Arabic numerals, the year of publication in brackets and the page
numbers. Subsequent references to a book or article may be made only the author’s name.
11. Tables and figures should be embedded in the text. A short descriptive title should appear above
each table with a clear legend and any footnotes suitably identified below. All units must be included.
Figures should be completely labeled, taking into account necessary reduction.

KATKIDA BULUNACAK OLANLAR İÇİN REHBER
1. Hazırlanan bildiriler; elektronik olarak saityilmaz@aydin.edu.tr adresine gönderilmelidir.
2. Hazırlanan bildiriler orijinal olmalı, aynı anda başka bir yayında yayımlanmak için gönderilmemiş
olmalıdır.
3 . Metinler tek aralıklı olarak A4 boyutlu kağıdın bir yüzüne yazılacaktır. Sayfalar sırasına uygun
olarak numaralandırılacaktır. Gönderilen metinler geri verilmeyeceğinden, yazar bir nüshasını
muhafaza etmelidir. Editörler, metinlerin kaybolması veya hasar görmesinden sorumlu değildir.
4. Metinler aşağıdaki sıraya göre düzenlenmelidir: İlk sayfada; başlık, (varsa) alt başlık, yazar isimi
(leri), bağlantılı olduğu kuruluş, tam posta adresi, telefon ve faks numarası. Devam eden sayfalarda;
metinin ana bölümü, referans listesi ve dipnotlar, ekler, tablolar.
5. Kural olarak bildiriler dip notlar hariç 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
6. Kenar boşlukları A4 sayfa düzeninde soldan 4 cm, üstten 3 cm, sağdan 3 cm ve alttan 3 cm
olmalıdır.
7. Paragraflar arasında birer satır boşluk bırakılmalı ve içeriden başlatılmamalıdır.
8. Yazarlar öngörülen yazım tarzına uygun olarak bildirilerini hazırlamaktan sorumludur.
9. Bildiri başlıkları 12 punto, kalın ve büyük harfle yazılmalıdır.
10. Dipnotlar makale içinde sırası ile yükseltilmiş numara ile numaralandırılmalı ve makale sonunda
listelenen dipnotlara atıf yapılmalıdır. Dipnotlar asgari düzeyde tutulmalıdır. Kitap referansları:
yazarın soy ismi, isminin ilk harfi(leri), italik olarak kitabın başlığı, yayıncı kuruluş, parantez içinde
basım yeri ve yılı, sayfa no.(ları) şeklinde olmalıdır. Bildiri referansları yazarın ismi ve soy ismi,
aktarma işareti içinde makalenin başlığı, altı çizgili olarak yayının adı, Cilt no., parantez içinde yayın
yılı ve sayfa no.(ları) şeklinde olacaktır. Aynı referansa müteakip atıflar sadece yazarın ismi, yayın yılı
ve sayfa no.(ları) şeklinde olabilir.
11. Tablolar ve Şekiller metin içine konulmalıdır. Üstünde kısa bir tanımlayıcı başlık, altında ise
açıklamaları ve dipnota atıf yer almalıdır. Şekiller gerekli kısaltmayı sağlayacak şekilde
isimlendirilmelidir.

