
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gençlik Araştırmaları Dergisi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “gençlik” konusunu disipliner veya 
disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımladığı akademik, resmî yayını-
dır. 
Bu çerçevede; (i) gençlerin eğitim yönelimlerini ve bilgilenme kaynaklarını ortaya koyan, (ii) gençlerin 
meslek edinme süreçlerine, iş piyasası içerisindeki konumlanışlarına ve ihtiyaçlarına odaklanan, (iii) 
gençlere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli sorunları tespit eden, çözüm 
arayışlarına katkı sunan, 
(iv) gençlerin kimlik oluşumlarını, boş zaman tercihlerini, suç yönelimlerini, sosyalleşme pratiklerini ve 
akran ilişkilerini irdeleyen vb. yazılara yer verilmektedir. 
Gençlik Araştırmaları Dergisi’nde; 
• Gençlik alanı ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren der-
lemelere, meta-analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir. 
• İleri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanınır. 
• Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel 
yayımlanma kriteridir. 
• Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yayımlanan yazılar, düşünsel planda Gençlik Araş-
tırmaları Dergisi’ni bağlamaz. 
• Yayımlanmış yazıların yayım hakları T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na aittir. 
• Gençlik Araştırmaları Dergisi ve yazar/ların ismi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 
• Gençlik Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 
 
Dergiye gönderilecek yazılar; 
• A4 boyutlarındaki kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16 x 24,7 cm’lik alana) 1,5 satır 
aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 
yazılmalıdır. 
• Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve 
daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, 
resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. 
• İngilizce uzun özet de dâhil olmak üzere çalışmalar 35 sayfayı aşmamalıdır. 
• Çalışmanın, MS Word ile yazılmış bir kopyasının dergi e-posta adreslerine ekli dosya olarak gönde-
rilmesi editoryal sürecin başlaması için yeterlidir. 
• Çalışma gönderildikten sonra en geç bir hafta içinde alındığını teyit eden bir elektronik posta mesajı 
gönderilir. 
Gönderilen çalışmaların aşağıda koyu yazılan bölümleri içermesi gerekmektedir; 
• Türkçe Başlık Sayfası (makale başlığını, yazar/lar/ın tam adlarını ve unvanlarını, çalıştıkları kurumla-
rını, adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgilerini içermelidir) 
• Türkçe Öz (150-200 kelime arası) 
• Anahtar Kelimeler (5-8 kelime arası) 
• Ana Metin (Nicel ve nitel çalışmalar giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerini içermelidir) 
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Yöntem kısmında ise eğer yeni bir model kullanılmışsa model alt bölümü ile mutlaka örneklem/çalışma 
grubu, veri toplama araçları ve işlem alt bölümleri bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalar ise problemi 
ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve 
çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışma-
larda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucuyu sıkacak ya da metinden 
faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler seklinde olmamasına özen gösterilmelidir. 
• Tablo, şekil, resim, grafik vb. metin içerisinde yer almalıdır. 
• İngilizce Başlık Sayfası (makale başlığını, yazar/lar/ın tam adlarını ve unvanlarını, çalıştıkları kurumla-
rını, adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgilerini içermelidir) 
• Abstract (150-200 kelime arası) 
• Key Words (5-8 kelime arası) 
• İngilizce Ana Metin (En az 2,000 kelimelik çalışma Türkçe metindeki alt bölümlerini ve kaynakçada 
yer alan her bir referansı içermelidir. İngilizce ana metin çalışma yayıma kabul edildikten sonra gönde-
rilir) 
Kaynakça (Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından ya-
yınlanan Publication Manual of American Psychological Association adlı kitapta belirtilen yazım ku-
ralları uygulanmalıdır). 
 
Yayım Süreci Üzerine Notlar 
• Yazar ya da yazarların tamamının ıslak imzasını taşıyan aşağıdaki içeriğe sahip bir mektup yayımcıya 
posta ile gönderilmelidir: yazının tüm yazarlarca okunduğu, onaylandığı, başka bir dergiye gönderilmemiş 
olduğu, yazının hazırlanmasının her aşamasında bilimsel etik kodlara uyulduğu, yazı yayımlandığı takdirde 
tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği. 
• Birden çok yazarlı makalelerde editoryal yazışmanın kiminle yapılacağı belirlenmeli ve açık bir şekilde 
belirtilmelidir. 
• Yayımlanan yazıların içeriğinde ya da alıntılarında olabilecek çarpıtma, yanlış, telif hakkı ihlali, intihal 
vb. hususlardan yazar/yazarlar sorumludur. 
• Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. İlgili çalışmada, eğer etik onay alınması gere-
ken durumlar söz konusu ise yazarların etik kurullardan ve kurumlardan onay aldığı var sayılmaktadır. 
Hem metin içinde hem de kaynakçada TDK Yazım Kılavuzu (Yazım Kılavuzu, 2009, Türk Dil Ku-
rumu, Ankara) veya www.tdk.gov.tr adresindeki online hali) yazım kuralları, akademik atıf ve gelenekler 
bağlamında ise Publication Manual of American Psychological Association [6. Baskı] esas alınır. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Youth Research, founded in 2012, is the official open-access, double-blind peer-reviewed, in-
ternational journal of The Republic of Turkey Ministry of Youth and Sports. 
Journal of Youth Research is a scientific journal for the publication of research and studies covering all 
aspects of youth and related issues. 
The journal’s aim is to facilitate both international and interdisciplinary scientific communication,to 
strengthen the links between scientific research and management policy in Turkey, and to stimulate 
and enhance the quality of debate. 
Representing an interdisciplinary forum for the exchange of recent data and expert opinions, it reflects 
the importance of a comprehensive approach to resolve the problems of youth in Turkey. 
Journal of Youth Research publishes peer-reviewed research reports on youth, bringing together research 
conducted within a variety of disciplines. Articles include theoretical, philosophical, and political essays; 
research papers; case reports; and historical research related to all youth issues. In addition to original 
research, the journal features articles. 
Studies that clearly contribute to the current knowledge of youth issues, social policy are given priority. 
Scholarly commentaries on topical issues and systematic reviews are also encouraged. 
Journal of Youth Research publishes its research articles unrestricted with open access as early as possible 
after acceptance of a manuscript. 
Contributors submitting their work to Journal of Youth Research (JYR) Journal should be informed that: 
• JYR seeks to publish articles from all areas of youth. Articles should include quantitative, qualitative 
research, comprehensive literature reviews, meta- analysis, model proposals and original writings of 
similar quality. 
• JYR gives priority to current studies using advanced research and statistical methods and techniques. 
• JYR considers original contribution to the field and competency in methodology the main criterion 
for publication. 
• Authors bear responsibility for the content of the published articles. 
• Authors are assumed to have conformed to an ethical code of conduct during research. Ethical prob-
lems that may arise after publication are binding for authors only. 
• Published articles are not intellectually binding on JYR. 
• Publishing rights of the manuscripts belong to JYR. 
• Articles may not be quoted without citing JYR and the author(s). 
• JYR publishes manuscripts in Turkish and English. 
The manuscripts that have been submitted to JYR are first assessed by the editorial board in terms of 
purpose, topic, content, presentation style and mechanics of writing. 
As part of the submission process, authors are required to ensure their submission’s compliance with all 
of the following items; 
• manuscripts should be typed on a A4-sized paper, with top, bottom, right and left margins 2.5 cm 
(16 x 24.7 cm area), 1.5 line spacing, justified, no end of line hyphenation, using Times New Roman 
font 10. 
• tables, figures, pictures, graphics, and the like should not exceed an area of 10 x 17 cm, and a smaller 
font and single spacing is recommended. 
• manuscripts must not exceed 25 pages, 
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• the editorial process starts when a copy of the manuscript is forwarded to the following e-mail address 
as an attached file written in MS Word: editor@genclikarastirmalari.gsb.gov.tr 
• within one week after the submission of the manuscript an electronic mail message is sent to confirm 
receipt. 
• Submitting authors will be asked to mail, fax or e-mail a letter to the publisher bearing the signatures 
of all authors, with the following content: This letter should clearly indicate that the manuscript is the 
product of a collaborative study of the authors; it has not been submitted to another journal; and ethical 
codes have been complied with at every stage of the study. If there are co-authors, the letter should 
specify with whom editorial correspondence will be conducted. 
• All submissions will be first reviewed and assessed by the Editorial and Advisory Boards in terms of 
subject matter, contents, suitable presentation and accordance with spelling rules. 
• The manuscripts which are found suitable and acceptable by the mentioned boards will be submitted 
for scientific assessment to referees who are well- known and distinguished by their works in related 
branches. 
• Referees’ reports are secret. Authors have to take into consideration the suggestions, criticisms and 
corrections made by both Referees and Editorial- Advisory Boards. 
• Authors are responsible for opinions expressed in the articles. 
• Quotation from the articles in the journal is allowed in condition that the journal should be indicated 
and acknowledged as source. 
• Quoting person or institutions are responsible by law for distortions. 
• No payment will be made for published articles. 
The manuscripts submitted should comply with the sample manuscript format and contain the follow-
ing sections: 
• English Title Page (article title, author(s)’ full names and titles, address, phone, fax and electronic mail) 
• Abstract (between 150-200 words) 
• Key words (between 5-8 words) 
• Main Text (quantitative and qualitative studies should include introduction, methodology, findings, 
and discussion sections. If the study has used a new model, the methodology section must include 
sample/working group, data collection tools and subdivisions of the procedure. Papers that are based   
on compilation of other studies should lay down the problem, analyze the relevant literature compre-
hensively, underline the gaps and contradictions in the field, and discuss the solution to the problem. 
Other studies may vary the sections depending on the subject, but there should not be too many sub- 
sections that will impede fluency. Tables, figures, pictures, graphics and so on should be included within 
the text.) 
• References (for in text citations and references section, APA style (Publication Manual of the American 
Psychological Association [6th edition] published by the American Psychological Association) must be 
used. 




