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FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  

YAYIN İLKELERİ 

1. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi her yıl Mart ve Eylül 

aylarında olmak üzere iki sayı halinde yayımlanır. Dergimize; Elazığ ili ve çevresini 

konu alan tarih, coğrafya, sosyoloji, dil ve edebiyat, halk kültürü, ilahiyat, folklor, 

müzik, mimari, sanat tarihi, arkeoloji, iktisat, kamu yönetimi ve iletişim alanlarında 

makaleler kabul edilmektedir. 

2. Makaleler bilime katkı sağlamalı veya yeni bir sentez getirmelidir. 

3. Makaleler, başka bir yerde yayımlanmamış olmalı, orijinal yeni belge ve 

bilgilere dayanmalıdır. 

4. Sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, makalelerin bir dergide yayımlanabile-

cek bir hacimde olmasına dikkat edilmelidir. 

5. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Eğer makale Türkçe yazılmış ise 

muhtevalı bir İngilizce özet, eğer İngilizce yazılmış ise gene muhtevalı bir Türkçe 

özet eklenmelidir. 

6. Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar, yazının kapsamıyla uyumlu, yazının 

konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır. 

7. Yazılar, dil ve ifade yönünden, dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve 

yalın bir anlatım izlenmeli, yersiz mübalağalardan uzak olmalıdır. 

8. Şekil, tablo, grafik, harita ve diğer yardımcı anlatım araçları, bilimsel ve 

teknik ölçülere uygun olmalı, her türlü çizimler usulüne uygun olarak bilgisayar 

veya şablonla çizilmelidir. Bütün tablo, harita, fotoğraf ve grafikler tanıtılmalı ve 

numaralandırılmalıdır. 

9. Dipnotlara sayfa altında veya metin içinde, bibliyografyaya ise makalenin 

sonunda yer verilmelidir. 

10. Yazılardaki her türlü sorumluluk yazarlarına aittir. Bu konuda Merkezimiz 

hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

11. Dergimiz hakemli olup, hakemlerden olumlu rapor alan yazılar yayımlanır, 

hakemden olumlu rapor almayan yazılar ise yazarlarına iade edilir. 

12. Tüm hakları saklıdır. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz. 
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PUBLICATION PRINCIPLES OF THE JOURNAL OF HARPUT STUDIES  

1. Journal of Harput Studies is published twice a year; in March and September. 

The articles that are going to be published in the Journal are required to be related to 

Elazıg and its surroundings on history, geography, sociology, language and 

literature, folk culture, theology, folk dancing, music, architecture, art history, 

archaeology, economics, public administration and communication. 

2. It is required that articles should contribute something new to the science or 

should present a new synthesis. 

3. Articles should be so new that hadn't been published anywhere before. They 

should also be based on original sources and informations. 

4. Although there is no restriction on the number of the pages to be written, the 

articles can't have more pages than an ordinary article can have. 

5. The Journal is published in Turkish and in English. If an article was written 

in Turkish, English summary should be added. However, if it was written in any 

language other than Turkish, Turkish summary should be added. 

6. The Turkish titles and titles in the foreign languages should not contradict 

with the content of the writing but it should reflect the content of the writing neatly, 

briefly and as much as needed. 

7. Articles should be written grammatically in terms of language and 

expression. Wording should be plain, simple and unnecessary exaggerations should 

be avoided.  

8. Diagrams, pictures, graphics, maps, and other methods of explanation should 

be scientific and technical; all kinds of drawings should be done on the computer 

and by the patterns. All pictures, maps, photographs, and graphics, should be 

defined and should be numbered.  

9. Footnotes should be at the bottom of the page and bibliography should be 

given at the end of the article. 

10. All the responsibility in the writing belongs to the writer. Our Center 

doesn’t accept any responsibility on this matter. 

11. Our Journal has a committee. The articles that have been approved by the 

committee will be published while the others that haven't been approved by the 

committee will be returned back to their owners. 

12. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or copied 

in any form without naming it. 

 


