Makale Çağrısı

Call for Papers

Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi Akdeniz ve
İzmir üzerine bilgi üreten araştırmacı ve akademisyenlerin yazılarını bekliyor.

Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy
invites submissions from researchers and scholars
working on the Mediterranean and Izmir.

Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi yılda iki
sayı, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacak uluslararası hakemli bir dergidir. Teori, araştırma ve inceleme makalelerinin yanı sıra güncel siyasal, sanatsal, toplumsal, felsefi, bilimsel alanlarda yazarların
öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açıktır. Her sayıda Akdeniz ve İzmir
çalışmaları alanlarına temas eden sosyal bilimlerin
farklı dallarında üretilmiş tez ve yayın tanıtımlarına
da yer verilecektir.

Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy
is an international, peer-reviewed, bilingual journal
to be published biannually in Turkish and English.
The journal welcomes theoretical and research articles as well as social, artistic, philosophical, contemporary political reviews and essays that reflect
the subjective viewpoints of the author. Each issue
will also give place to reviews of books and theses
relating to Izmir and the field of Mediterranean
studies produced in different branches of social
sciences.

Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi’nde yayımlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin önerilerini, yayın
ilkelerini ve yazım kurallarını gözeterek, en geç 1
Nisan 2018 tarihine kadar ulaştırmalarını bekliyoruz.
Ayrıntılı bilgi için meltemizmeda.org adresine bakabilir ya da meltem@izmeda.org ve aysegul_aktas@
izmir.bel.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

Submissions deadline for papers to be published in
Meltem Journal of the Izmir Mediteranean Academy is
April 1, 2018. Submissions not conforming to publication guidelines may be returned. For further information please visit meltemizmeda.org or contact us
at meltem@izmeda.org and aysegul_aktas@izmir.
bel.tr.

Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi

Meltem Journal of the Izmir Mediteranean Academy

Yazarlar İçin

Author Resources

Yazı Teslimi
Yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı yayın ilkelerini ve yazım kurallarını gözeterek meltem@izmeda.
org ve aysegul_aktas@izmir.bel.tr e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

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

Yayın İlkeleri
1. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi Akdeniz
coğrafyası ve İzmir’le ilgili bilimsel çalışmalara
öncelik verir.
2. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi disiplinlerarası yaklaşımları özendirir.
3. Yayınlanacak makale ve değerlendirme yazılarının eşzamanlı olarak başka bir yere önerilmemiş
ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması
gerekir.
4. Gönderilecek makale ve değerlendirme yazıları,
Yayın Kurulu’nun ön incelemesine tabidir. Ön incelemede konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme

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 interdisciplinary scholarly
approaches.
3. Submitted research articles, reviews, and other
works should not be simultaneously submitted or
previously published elsewhere.
4. Submitted research articles and reviews are subject to a preliminary examination by the editorial
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Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy is published by Izmir Mediterranean Academy. It is
a cultural service of Izmir Metropolitan Municipality. It is distributed free of charge and cannot be
sold. All rights reserved. With the exception of quotations in promotional publications, it cannot be
reproduced in whole or in part without the written permission of Izmir Mediterranean Academy.
© İzmir Büyükşehir Belediyesi © Izmir Metropolitan Municipality
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