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1.

İ L K E L E R İ

a-Makaleler,Microsoft O ice Word iile yazılmış olmalıdır.b-Metin
10 punto; özet, dipnot, katalog ve bibliografya 9 punto olmak
üzere, Times New Roman (PC ve Macintosh ) harf karakteri
kullanılmalıdır c-Dipnotlar her sayfanın altına verilmeli ve
makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlemelidir. dMetin içinde bulunan ara başlıklarda, küçük harf kullanılmalı ve
koyu (bold) yazılmalıdır. Bunun dışındaki seçenekler (tümünün
büyük harf yazılması, alt çizgi ya da italik) kullanılmamalıdır.

2. Noktalama (tireler) işaretlerinde dikkat edilecek hususlar: a-Metin
içinde her cümlenin ortasındaki virgülden ve sonundaki
noktadan sonra bir tab boşluk bırakılmalıdır.b-Cümle içinde veya
cümle sonunda yer alan dipnot numaralarının herbirisi
noktalama (nokta veya virgül) işaretlerinden önce yer almalıdır.cMetin içinde yer alan “ ig.” ibareleri, parantez içinde verilmeli; ig.
ibaresinin noktasından sonra bir tab boşluk bırakılmalı ( ig. 3);
ikiden fazla ardışık igür belirtiliyorsa iki rakam arasına boşluksuz
kısa tire konulmalı ( ig. 2-4). Ardışık değilse, sayılar arasına nokta
ve bir tab boşluk bırakılmalıdır ( ig. 2. 5). d-Ayrıca bibliyografya ve
kısaltmalar kısmında bir yazar, iki soyadı taşıyorsa soyadları
arasında boşluk bırakmaksızın kısa tire kullanılmalıdır (DentzerFeydy); bir makale birden fazla yazarlı ise her yazardan sonra bir
boşluk, ardından uzun tire ve yine boşluktan sonra diğer yazarın
soyadı gelmelidir (Hagel – Tomaschitz).
3. “Bibliyografya ve Kısaltmalar" bölümü makalenin sonunda yer
almalı, dipnotlarda kullanılan kısaltmalar, burada açıklanmalıdır.
Dipnotlarda kullanılan kaynaklar kısaltma olarak verilmeli,
kısaltmalarda yazar soyadı, yayın tarihi, sayfa (ve varsa levha ya
da resim) sıralamasına sadık kalınmalıdır. Sadece bir kez
kullanılan yayınlar için bile aynı kurala uyulmalıdır.
4. Tüm resim, çizim, tablo ve haritalar için sadece " ig." kısaltması
kullanılmalı ve igürlerin numaralandırılmasında süreklilik
olmalıdır. (Levha, Resim, Çizim, Tablo, Şekil, Harita ya da bir
başka ifade veya kısaltma kullanılmamalıdır).
5. Bir başka kaynaktan alıntı yapılan igürlerin sorumluluğu yazara
aittir, bu sebeple kaynak belirtilmelidir.
6. Makale metninin sonunda igürler listesi yer almalıdır
7.

Metin yukarıda belirtilen formatlara uygun olmak kaydıyla 20
sayfayı geçmemelidir. Figürlerin toplamı 10 adet civarında
olmalıdır.

de başlığı gönderilmeldir.
9. Özetin altında, Türkçe ve İngilizce veya Almanca olmak üzere altı
anahtar kelime verilmelidir.
10. Metin, igürler ve igürlerin dizilimi (layout); ayrıca makale içinde
kullanılan özel fontlar ‘zip’lenerek, We Transfer türünde bir
program ile bilgisayar ortamında gönderilmelidir; çıktı olarak
gönderilmesine gerek yoktur.
11. Figürlerde çözünürlük en az 300 dpi; format ise tif veya jpeg
olmalıdır; bunlar Microsoft Word türünde başka bir programa
gömülü olmamalıdırlar.
12. Dizilim (layout): Figürler ayrıca mail ekinde bir defada gelecek
şekilde yani düşük çözünürlükte pdf olarak kaydedilerek dizilimi
(layout) yapılmış şekilde yollanmalıdır.
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Diğer Kısaltmalar:
age.

adı geçen eser

ay.

aynı yazar

vd.

ve devamı

yak.

yaklaşık

v.d.

ve diğerleri

y.dn.

yukarı dipnot

dn.

dipnot

a.dn.

aşağı dipnot

bk.

Bakınız

8. Makaleler Türkçe, İngilizce veya Almanca yazılabilir. Türkçe
yazılan makalelerde yaklaşık 300 kelimelik Türkçe ve İngilizce
yada Almanca özet kesinlikle bulunmalıdır. İngilizce veya
Almanca yazılan makalelerde ise en az 300 kelimelik Türkçe ve
İngilizce veya Almanca özet bulunmalıdır. Makalenin her iki dilde
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