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Yazarlar İçin

Yazı Teslimi
Yayımlanmasını !sted!ğ!n!z yazılarınızı yayın !lkeler!n! ve yazım kurallarını gö-
zeterek meltem@!zmeda.org e-posta adres!ne !leteb!l!rs!n!z.

Yayın İlkeleri
1. Meltem: İzm"r Akden"z Akadem"s" Derg"s" Akden!z coğrafyası ve İzm!r’le !lg!l! 
b!l!msel çalışmalara öncel!k ver!r.
2. Meltem: İzm"r Akden"z Akadem"s" Derg"s" d!s!pl!nlerarası yaklaşımları özen-
d!r!r.
3. Yayınlanacak makale ve değerlend!rme yazılarının eşzamanlı olarak başka 
b!r yere öner!lmem!ş ve daha önce h!çb!r yerde yayınlanmamış olması gerek!r.
4. Gönder!lecek makale ve değerlend!rme yazıları, Yayın Kurulu’nun ön !nce-
lemes!ne tab!d!r. Ön !ncelemede konu, şek!l ve !çer!k açısından uygun bulunan 
yazılar değerlend!r!lmek üzere !k! ayrı hakeme gönder!l!r. Değerlend!rme sonu-
cunda hakemlerden b!r!n!n olumsuz görüş b!ld!rmes! durumunda yazı üçüncü 
b!r hakeme gönder!l!r. Yazının yayımlanab!lmes! !ç!n en az !k! hakem!n olum-
lu görüş b!ld!rmes! gerek!r.
5. Yayın Kurulu, hakem değerlend!rmeler! doğrultusunda yazıların aynen ya-
yımlanmasına, yazarından düzeltme talep ed!lmes!ne ya da yayımlanmaması-
na karar ver!r ve bu karar yazarlara b!ld!r!l!r. Yayımlanmasına karar ver!len ya-
zılara hang! sayıda yer ver!leceğ!ne Yayın Kurulu karar ver!r.
6. Yayımlanmış makale ve değerlend!rme yazıları kurumsal olarak İzm!r Bü-
yükşeh!r Beled!yes! ve İzm!r Akden!z Akadem!s!’n!n görüşler!n! yansıtmaz. Ya-
zıların sorumluluğu yazarlarına a!tt!r.
7. Meltem: İzm"r Akden"z Akadem"s" Derg"s"’nde yayımlanan makale ve değerlen-
d!rme yazılarından ancak kaynak göster!lmek suret!yle alıntı yapılab!l!r.
8. Meltem: İzm"r Akden"z Akadem"s" Derg"s" b!l!msel et!kle bağdaşmayan prat!k-
ler !çeren yayınlara yer vermez.
9. B!l!msel et!k çerçeves!nde, uygulamalı alan araştırmalarında katılımcıların 
rızasının alınmış olması şarttır.
10. Yazarlar kullanacakları üçüncü b!r k!ş!ye a!t !çer!ğ!n (şek!l, fotoğraf, rakam-
sal ver!ler, müz!k, vb.) yen!den üret!m !zn!n! almak zorundadır.

Yazım Kuralları
Yazılar d!pnotlar, tablolar ve kaynakçayla b!rl!kte 4.000-7.000 kel!me arasın-
da olab!l!r. Tez ve yayın tanıtımları 1.500 kel!mey! geçmemel!d!r. Yazılar 100-
150 kel!mel!k İng!l!zce ve Türkçe özetlerle beraber gönder!lmel!d!r. Özetler!n 
hemen altında beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Yazıların ve özetler!n üzer!n-
de sadece yazının başlığına yer ver!lmel!d!r. Yazarlar !let!ş!m b!lg!ler!n! (ad-so-
yad, e-posta adres!, telefon numarası, varsa kurum b!lg!s!) ve kısa özgeçm!şle-
r!n! !çeren ayrı b!r dosya hazırlamalıdır. Yazılar, M!crosoft Word programında 
T!mes New Roman yazı t!p!nde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. D!p-
notlar 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Metn!n sonunda b!r kaynak-
ça sunulmalıdır. K!tap ve tez tanıtımları !ç!n çalışmanın, yazarın ve danışma-
nın, ün!vers!ten!n adlarıyla yayın yer! ve tar!h! bel!rt!lmel!d!r.

Kaynak Gösterme Biçimi
Ch!cago kaynak gösterme s!stem!n!n d!pnot-kaynakça yönet!m!n! kullanıyo-
ruz. Ayrıntılı b!lg! !ç!n bkz. meltem!zmeda.org.
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Author Resources

Submission
Meltem: Journal of the Izmir Mediterranean Academy editorial office welcomes 
submissions of full-length scholarly articles, essays, and reviews at meltem@
izmeda.org. Submissions not conforming to publication guidelines may be re-
turned.

Publication Guidelines
1. Meltem: Journal of the Izmir Mediterranean Academy prioritize scholarly 
works related to the Mediterranean and Izmir.
2. Meltem: Journal of the Izmir Mediterranean Academy encourages interdisci-
plinary scholarly approaches.
3. Submitted research articles, reviews, and other works should not be simulta-
neously submitted or previously published elsewhere.
4. Submitted research articles and reviews are subject to a preliminary exam-
ination by the editorial board. Research articles and reviews found eligible in 
terms of subject, style, and content in the preliminary examination are sent to 
two peer reviewers for evaluation. In the case of an unfavorable report, the arti-
cle is sent to a third peer reviewer. Two favorable reports are required for a sub-
mission to be considered for publication.
5. In accordance with the peer reviewer reports, the editorial board decides to 
publish the article as it is, to request revisions or to refuse the article. It is up to 
the editorial board to decide in which issue the article is to be published.
6. Articles and reviews published in Meltem: Journal of the Izmir Mediterranean 
Academy does not reflect the views of the Izmir Metropolitan Municipality and 
the Izmir Mediterranean Academy. The responsibility of the article lies with the 
author.
7. Articles published in Meltem: Journal of the Izmir Mediterranean Academy can 
only be quoted by providing proper attribution to the source.
8. Meltem: Journal of the Izmir Mediterranean Academy does not publish materi-
al conflicting with scholarly ethics.
9. In the framework of scholarly ethics, consent of the participants is imperative 
in applied field research.
10. Authors must clear the necessary reproduction rights for any content (images, 
photos, figures, music, etc.) credited to a third party.

Manuscript Preparation and Style
Research articles and essays may be between 4,000–7,000 words including 
footnotes, tables, and the references. Reviews of books and thesis should not ex-
ceed 1,500 words. All research article submissions must include 100-150-word 
abstracts in English and Turkish. Five keywords should be provided under the 
abstracts. Articles and abstracts should indicate only the title of the submis-
sion. A separate cover letter must be submitted including the author’s name, 
e-mail address, telephone number, and institutional affiliation (if any). Main 
text of the article must be in 12-point Times New Roman with a spacing of 1.5 
lines. Footnotes must be in 10-point Times New Roman with single line spac-
ing. A bibliography must be provided at the end of the text. For book, thesis, and 
dissertation reviews, please provide the title, the name of the author(s)/supervi-
sor(s), name of the university, and the date of the publication

Citation Style
We use the notes and bibliography system of The Chicago Manual of Style. For 
details, please refer to meltemizmeda.org.


