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Call for Papers

Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi Akdeniz ve

Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy

İzmir üzerine bilgi üreten araştırmacı ve akademis-

invites submissions from researchers and scholars

yenlerin yazılarını bekliyor. Meltem

İzmir Akdeniz

working on the Mediterranean and Izmir. Meltem Jour-

Akademisi Dergisi yılda iki sayı, Türkçe ve İngilizce

nal of the Izmir Mediterranean Academy is an interna-

olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

tional, peer-reviewed, bilingual journal published bian-

Teori, araştırma ve inceleme makalelerinin yanı sıra

nually in Turkish and English. The journal welcomes

güncel siyasal, sanatsal, toplumsal, felsefi, bilimsel

theoretical and research articles as well as social,

alanlarda yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme

artistic, philosophical, contemporary political reviews

ve değerlendirme yazılarına da açıktır. Her sayıda

and essays that reflect the subjective viewpoints of

Akdeniz ve İzmir çalışmaları alanlarına temas eden

the author. Each issue will also give place to reviews

sosyal bilimlerin farklı dallarında üretilmiş tez ve yayın

of books and theses relating to Izmir and the field of

tanıtımlarına da yer verilecektir. Meltem İzmir Akdeniz

Mediterranean studies produced in different branches

Akademisi Dergisi’nde yayımlanmak üzere yazı gönder-

of social sciences. Submissions deadline for papers

meyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin

to be published in Meltem Journal of the Izmir Med-

önerilerini, yayın ilkelerini ve yazım kurallarını gözete-

iterranean Academy is April 1, 2020. Submissions not

rek, en geç 1 Nisan 2020 tarihine kadar ulaştırmalarını

conforming to publication guidelines may be returned.

bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için meltemizmeda.org adresi-

For further information please visit meltemizmeda.org

ne bakabilir ya da meltem@izmeda.org ve aysegul_ak-

or contact us at meltem@izmeda.org and aysegul_ak-

tas@izmir. bel.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

tas@ izmir.bel.tr.

Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi

Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy

Yazarlar İçin

Author Resources

Yazı Teslimi

Submission

Yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı yayın ilkelerini

Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy

ve yazım kurallarını gözeterek meltem@izmeda. org

editorial o&ce welcomes submissions of full-length

ve aysegul_aktas@izmir.bel.tr e-posta adreslerine ile-

scholarly articles, essays, and reviews at meltem@

tebilirsiniz.

izmeda.org and aysegul_aktas@izmir.bel.tr. Submis-

Yayın İlkeleri

MAKALE ÇAĞRISI

1. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi Akdeniz coğ-

sions not conforming to publication guidelines may be
returned.

rafyası ve İzmir’le ilgili bilimsel çalışmalara öncelik verir.

Publication Guidelines

2. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi disiplinlera-

1. Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy

rası yaklaşımları özendirir.

prioritize scholarly works related to the Mediterranean

3. Yayınlanacak makale ve değerlendirme yazılarının

and Izmir.

eşzamanlı olarak başka bir yere önerilmemiş ve daha

2. Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy

önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

encourages interdisciplinary scholarly approaches.

4. Gönderilecek makale ve değerlendirme yazıları, Ya-

3. Submitted research articles, reviews, and other

yın Kurulu’nun ön incelemesine tabidir. Ön incelemede

works should not be simultaneously submitted or pre-

konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar

viously published elsewhere.

değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir. De-

4. Submitted research articles and reviews are subject

ğerlendirme sonucunda hakemlerden birinin olumsuz

to a preliminary examination by the editorial board.

görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme

Research articles and reviews found eligible in terms

gönderilir. Yazının yayımlanabilmesi için en az iki ha-

of subject, style, and content in the preliminary exam-

kemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.

ination are sent to two peer reviewers for evaluation.

5. Yayın Kurulu, hakem değerlendirmeleri doğrultusun-

In the case of an unfavorable report, the article is sent

da yazıların aynen yayımlanmasına, yazarından düzelt-

to a third peer reviewer. Two favorable reports are

me talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar

required for a submission to be considered for pub-

verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yayımlanmasına

lication.

karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine Ya-

5. In accordance with the peer reviewer reports, the

yın Kurulu karar verir.

editorial board decides to publish the article as it is,

6. Yayımlanmış makale ve değerlendirme yazıları ku-

to request revisions or to refuse the article. It is up to

rumsal olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir

the editorial board to decide in which issue the article

Akdeniz Akademisi’nin görüşlerini yansıtmaz. Yazıların

is to be published.

sorumluluğu yazarlarına aittir.

6. Articles and reviews published in Meltem Journal of

7. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi’nde yayımla-

the Izmir Mediterranean Academy does not reflect the

nan makale ve değerlendirme yazılarından ancak kay-

views of the Izmir Metropolitan Municipality and the

nak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Izmir Mediterranean Academy. The responsibility of

8. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi bilimsel etik-

the article lies with the author.

le bağdaşmayan pratikler içeren yayınlara yer vermez.

7. Articles published in Meltem Journal of the Izmir

9. Bilimsel etik çerçevesinde, uygulamalı alan araştır-

Mediterranean Academy can only be quoted by provid-

malarında katılımcıların rızasının alınmış olması şarttır.

ing proper attribution to the source.

10. Yazarlar kullanacakları üçüncü bir kişiye ait içeriğin

8. Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy

(şekil, fotoğraf, rakamsal veriler, müzik, vb.) yeniden

does not publish material conflicting with scholarly

üretim iznini almak zorundadır.

ethics.

95

9. In the framework of scholarly ethics, consent of the

Yazım Kuralları
Yazılar dipnotlar, tablolar ve kaynakçayla birlikte
4.000-7.000 kelime arasında olabilir. Tez ve yayın
tanıtımları 1.500 kelimeyi geçmemelidir. Yazılar 100150 kelimelik İngilizce ve Türkçe özetlerle beraber

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.

gönderilmelidir. Özetlerin hemen altında beş anahtar

Manuscript Preparation and Style

sözcük bulunmalıdır. Yazıların ve özetlerin üzerinde sa-

Research articles and essays may be between 4,000-

dece yazının başlığına yer verilmelidir. Yazarlar iletişim

7,000 words including footnotes, tables, and the refer-

bilgilerini (ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası,

ences. Reviews of books and thesis should not exceed

varsa kurum bilgisi) ve kısa özgeçmişlerini içeren ayrı

1,500 words. All research article submissions must in-

bir dosya hazırlamalıdırlar. Yazılar, Microsoft Word

clude 100-150-word abstracts in English and Turkish.

programında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto

Five keywords should be provided under the abstracts.

ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 10 pun-

Articles and abstracts should indicate only the title of

to ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Metnin sonun-

the submission. A separate cover letter must be sub-

da bir kaynakça sunulmalıdır. Kitap ve tez tanıtımları

mitted including the author’s name, e-mail address,

için çalışmanın, yazarın ve danışmanın, üniversitenin

telephone number, and institutional a&liation (if any).

adlarıyla yayın yeri ve tarihi belirtilmelidir. Kaynak

Main text of the article must be in 12-point Times

Gösterme Biçimi Chicago kaynak gösterme sisteminin

New Roman with a spacing of 1.5 lines. Footnotes

dipnot-kaynakça yönetimini kullanıyoruz.

must be in 10-point Times New Roman with single line
spacing. 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)/
supervisor(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.
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MAKALE ÇAĞRISI

Ayrıntılı bilgi için bkz. meltemizmeda.org.

