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YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI 

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Mart ve Eylül aylarında 

olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Dergimize gönderilen yazılar, sosyal 

bilimler alanında, Elazığ ili ve yakın çevresini konu alan özgün çalışmalar 

olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır. 

1. Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu; 

yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır. 

2. Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve 

sonuçlarını yansıtmalıdır. Türkçe makalelerin başına Türkçe ve İngilizce; 

İngilizce makalelerin başına Türkçe ve İngilizce özet eklenmelidir. Türkçe 

ve yabancı dildeki özetlere beşer tane anahtar kelime eklenmelidir. 

3. Makaleler, dil ve ifade bakımından dilbilgisi kurallarına uygun 

olmalı, makalede açık ve yalın bir anlatım yolu izlemeli, ayrıca amaç ve 

kapsam dışına çıkan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. 

4. Makalenin hazırlanmasında bilinen bilimsel yöntemlere uyulmalı, 

çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli 

ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Makalede kullanılan şekil, 

tablo, fotoğraf ve diğer belgeler bilimsel kurallara uygun olarak hazır-

lanmalı, yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmeli, makalede 

değinilmemiş gereksiz belgelere ve kaynaklara yer verilmemelidir.  

5. Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgelerin altında 

kolayca anlaşılacak biçimde yalın ve yeterli bir açıklama bulunmalıdır. 

6. Makalede kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak 

düzenlenmeli, değinilen her belge kaynaklar kısmında yer almalı, ancak 

yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.  

7. Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çiz-

gileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara 

sonuçta yer verilmemelidir.  

8. Yazılar A4 kâğıdının bir yüzüne basılmalı ve bütün kenar boşlukları 

2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.  

9. Türkçe ve İngilizce yazılar Microsoft Word programında New Times 

Roman karakteri ile hazırlanmalı; makalenin ana başlığı, büyük harflerle 

bold ve 14 punto olmalıdır. Türkçe başlığın altına yazılacak İngilizce başlık 

ise italik ve ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olarak yazılmalıdır. Makale 

İngilizce ise altına Türkçe başlık eklenmelidir. Metin içindeki başlıklar 

öncesinde 12nk, sonrasında ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır. 



Yayım İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları 
110     …………………………………   …………..Publication Principles And Article Writing Rules 

10. Başlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız 

olarak yan yana sayfa ortalanarak yazılmalı, unvan, çalıştığı kurum ve e-mail 

adresi dipnot olarak belirtilmelidir.  

11. Yazar adından sonra 12 nk boşluk bırakılarak Türkçe, İngilizce 

olarak hazırlanmış 150 kelimeyi geçmeyen özet yazılmalı ve yazının ana 

konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilmelidir.  

12. Türkçe ve İngilizce özetler, 10 punto, metin içi yazılar 11 punto ve 

1,5 satır aralıklı olarak, dipnotlar da 9 punto New Times Roman ile yazıl-

malıdır. 

13. Makale; tablo, şekil, fotoğraf ve kaynaklar dâhil 30 sayfayı 

geçmemelidir. Şekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp 

metin içinde ya da sonunda sayfa boyutlarını (12x18 cm) aşmayacak şekilde 

yerleştirmelidir. Tablo, şekil, fotoğraf başlıkları ile altlarındaki tablo, fotoğ-

raf veya şekil arasında 6 nk aralık bulunmalı, başlıkları bold ve “Tablo-1:” 

şeklinde olmalıdır.  

14. Referanslar metin içinde gösterilmeli; parantez içinde yazarın/ 

yazarların soyadı, atıfta bulunulan çalışmanın yayım tarihi, alıntı yapılan 

sayfanın ya da sayfaların numarası (Çakar 2013: 25) şeklinde yazılmalıdır. 

Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayımlanan birden fazla çalışmasına atıf 

yapılmış ise bu durum (Çelik 2014a), (Çelik 2014b) şeklinde küçük harflerle 

belirtilmelidir. Ancak açıklama gerektiren hususlar sayfa altında dipnot 

olarak yazılmalıdır. 

15. Makalede kaynakça aşağıdaki gibi gösterilmelidir: 

ÇAKAR, Enver-UZUN, Celalettin (2017), Hurufat Defterlerinde 

Harput (1690-1812), Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yayınları, Elazığ. 

ÇELİK, Kürşat (2013), “R.1284/M.1868-1869 Tarihli Muhasebe-i 

Evkâf- Hümayun Defteri’ne Göre Mamuratülaziz Vakıfları”, Vakıflar 

Dergisi, Sayı: 40, Ankara, s. 143.162.  

GÖYÜNÇ, Nejat (1991), “Yurtluk-Ocaklık Deyimleri Hakkında”, Prof. 

Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul, s. 267-277. 

İNALCIK, Halil (1995), “Eyalet”, DİA, c. 11, s. 548-550. 

ALKAN, Mustafa (2010), “Vakıf Tarihi Araştırmaları Açısından 

Hurûfât Defterleri: Adana Örneği”, XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 

2006, Kongreye Sunulan Bildiriler, c. 4, I. kısım, Ankara, s. 831-842. 
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http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1986/20790.pdf. Erişim tarihi: 

10 Mayıs 2017.  

16. Yayımlanması istenen makaleler, harputumdergi@gmail.com 

adresine gönderilecektir. 

17. Hakemlerden olumlu rapor alamayan ve dergimiz yazım kurallarına 

göre hazırlanmayan makaleler yayımlanmaz, yazarına iade edilmez; bu 

konuda idari ve adli bir sorumluluk kabul edilmez. 
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PUBLICATION PRINCIPLES AND ARTICLE WRITING RULES 

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

September. The manuscripts sent to our journals must be in the field of 

social sciences, original works, and have the necessary qualifications 

indicated below. 

1. Headings in Turkish and foreign languages must be compatible with 

the scope of the article, short, clear and adequate.  

2. Abstracts in Turkish and Foreign language abstracts must reflect the 

purpose, scope and consequences of the writing. Turkish and English 

abstracts must be added into the articles written both in Turkish and English. 

Five keywords must be written for each abstract written in Turkish or any 

foreign language. 

3. The articles must be in accordance with the grammar rules in terms of 

language and expression; besides, a clear and absolute way of expression 

must be used in the articles not giving unnecessary information that is out of 

the purpose and scope.  

4. The known scientific methods must be used in the preparation of the 

articles; the subject, purpose, scope and reason for the preparation of the 

study, and etc. must be given in a satisfying and certain order. Figures, 

tables, photographs and other documents used in the article must be prepared 

in accordance with the scientific rules, be selected according to the purpose 

and scope of the article, and unnecessary documents and resources not 

mentioned in the article cannot be included. 

5. There must be an absolute and sufficient explanation that can be 

easily understood under the figures, tables, pictures and other documents 

used in the article.  

6. The resources used in the writing must be arranged in accordance 

with the writing rules; each mentioned document must be included in the 

bibliography, but not anything else. 

7. The results must be in accordance with the purpose and scope of the 

study, and cannot include any information or findings that are not explicitly 

mentioned in the main text; must be given with its all outlines and in 

summary. 

8. The paper size is set to A4 size and the margins will be 2.5 cm from 

all edges. 
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9. Articles are prepared in the Microsoft Word program on the PC with 

the New Times Roman character. The main headings of the Turkish and 

English articles are written on the centre of the first page being written with 

bold 14 pt. capital letters. The English title to be written under the Turkish 

heading must be written in italics and the first letters are large and the others 

are small. If the article is in English, a Turkish title should be added to the 

bottom. Headings in the text should be preceded by 12 nk, followed by 6 nk. 

10. After the heading, the author name (s) is written untitled side by side 

by centring the page with 12 pt. spacing. The title, institution and e-mail 

address are specified as footnotes. 

11. After the author’s name, a summary written in Turkish, English not 

exceeding 150 words is written leaving 12 pt. spaces, and the key words that 

define the main topic of the article are indicated in these abstracts.  

12. Abstracts in Turkish and English should be written in 10 pt, 11 pt in 

text and 1.5 pt spaced, and footnotes in 9 pt New Times Roman. 

13. Article should not be more then 30 pages including tables, figures, 

photographs and resources. Figures, tables and photographs should be 

prepared in a computer environment and should not exceed the page size 

(12x18 cm). Table, shape, photo titles should have 6 nk spacing between the 

table, photo or figure below, titles must be bold and as "Table-1:". 

14. References should be shown in the text; The surname of the author 

(s) in the parentheses, the date of publication, the number of the cited page 

or pages (Cakar 2013: 25). If more than one work of the same author is 

published in the same year, this should be indicated in small letters (Steel, 

2014a), (Steel, 2014b). However, the points that need explanation should be 

as footnotes below the page. 

15. The reference should be shown as follows: 

ÇAKAR, Enver-UZUN, Celalettin (2017), Hurufat Defterlerinde 

Harput (1690-1812), Publications of Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Elazığ. 

ÇELİK, Kürşat (2013), “R.1284/M.1868-1869 Tarihli Muhasebe-i 

Evkâf- Hümayun Defteri’ne Göre Mamuratülaziz Vakıfları”, Vakıflar 

Dergisi, 40, Ankara, pp. 143-162.  

GÖYÜNÇ, Nejat (1991), “Yurtluk-Ocaklık Deyimleri Hakkında”, Prof. 

Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul, pp. 267-277. 

İNALCIK, Halil (1995), “Eyalet”, DİA, Vol. 11, pp. 548-550. 
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ALKAN, Mustafa (2010), “Vakıf Tarihi Araştırmaları Açısından 

Hurûfât Defterleri: Adana Örneği”, XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 

2006, Kongreye Sunulan Bildiriler, Vol. 4, part I, Ankara, pp. 831-842. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1986/20790.pdf. Date of access: 

10 May 2017.  

16. The manuscripts will be sent to harputumdergi@gmail.com. 

17. Articles that do not receive a positive report from the referees and 

that are not prepared according to our writing rules are not published or 

returned to the author; No administrative or judicial responsibility is 

assumed in this respect. 

 


