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YAZARLARA DUYURU
Akdeniz J.LB.F. Dergisi'ne gonderilecek yazilar ayagida belirtilen
kurallara uygun olarak hazirlanmalidir. Aksi takdirde degerlendirme surecine
alinmayabilir, ya da bu surecin herhangi bir ayamasinda degerlendirme
dijinda birakilabilir:
• Yazilar, basdi olarak dort adet ve aynca viriis taramasi yapilmij ild yeni
disket haUnde dergi adresine gonderilmelidir.
• Yazilar Tiirkcje, Ingilizce, Fransizca ya da Almanca dillerinde yazdmij
olabilir.
•Yazilar daha once higbir yerde yayimlanmamij ve dergimize
gonderildiginde bir bajka dergide degerlendirme surecine alinmamij
olmalidir. Y. Lisans veya doktora tezlerine ya da bilimsel toplantilarda
sunulan bildirilere dayanarak hazirlanmij; yazilarda bu durum, ilk sayfa
altinda dipnot olarak belirtilmelidir.
• Dergiye gonderilecek yazilann yazarlarina ait kimlik ve kurum bilgileri,
yazidan kolayhkla ayrilabilir jekilde ayn bir sayfaya hazirlanmah ve ^unlan
i^ermelidir:
a)Yazinin baijhgi,
b)Yazar(lar)in adi soyadi, unvani,
c)Yazar(lar)in bagh bulunduklan kurum (boliim, birim),
d)Yazar(lar)in kisa ozge^miyi,
e)Yazar(lar)in a9ik ve giincel posta adresi, telefon ve faks numarasi ile
e-mail adresi
•Yazinin birinci sayfasinda, Turk9e, Ingihzce bajhk, makaleler i9in yuz
kehmeyi gegmeyecek Ingihzce ve Tiirkge ozet ile anahtar sozciikler yer
almahdir. Fransizca ve Almanca dillerindeki yazilann ozet ve anahtar
sozcukleri aym dillerde olmahdir.
• Yazilar, Microsoft Word 98 ortaminda Times New Roman yazi tipinde
ve 12 punto ile, kagidin bir yiiziine ^ift arahkla yazilmahdir.
• Yazilar, en fazla 30 sayfa uzunlug;unda olmah ve A4 kagidina basilmahdir.
• Basilan yazilardaki imla ve noktalama hatalanndan yazarlar sorumlu
olacagi i^in, bu tur hatalari duzeltmek amaciyla gereken kontroller yapilmij
olmahdir.
• Butun tablolar ve grafikler ayn sayfalarda yer almahdir. Tablo ve jekillere
k ve sira numarasi verilmehdir.
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• Kaynaklara gondermeler dipnotlar ile degil mctnin igindc a^ilacak
parantezlcr ile yapilmali ve parantez i^indeki sira joyle olmalidir: yazar(lar)in
soyadi, kaynagin yih, sayfa numaralari.
Omekler
dijerek sonuflandirmi^tir (Inalcik, 1985:23-25).
(Hatvey, 1989a:18-25; 1989b:78-79; 1989c:13-56)
ikiden Ja-:(ja ya^r oldugunda ;

(Sava vd., 1972:21-27)

Birkafjatiara aym anda gondermejaptldigt teaman ;
(Poulanti^as, 1979:136-138; Althusser, 1961:34, Gramsci, 1945:132)
•Kaynak^ada sadece yazida gonderme yapilan eserler yer almali ve eserler
yazarlann soyadina gore alfabetik siralanmalidir.
• Kaynak(;adaki diizenleme ayagidaki orneklere uygun olmahdir:
Kitaplar
HARVEY, D. (1989) The Condition ofPostmodemity, Blackwell, Oxford.
HARVEY, D. (1989a) Urbanisation of Capital, Blackwell, Oxford.
Derleme Kitaplar
GREGORY, D ve URRY, J. Der. (1985) Social Relations and Spatial Structures,
Macmillan, Londra.
Dergilerdeki Makeleler
JOHNSON, L.C. (1994) What future for feminist geography. Place and
G/////AK, 1(1), 103-113.
Oerleme kitaplar igindeki makaleler
MASSEY, D. (1993) Politics and space/ Ume Keith, M. ve Pile, S. (der.)
Place and Politics of Identity iqmdc,Routhdgc,Londt?L, 141-161.
•Yazisi yayimlanmak iizere kabul edilen yazara, 9ali!jmanin yayimlandigi
dergi (icretsiz olarak gonderilmektedir.
• Yazarla yapilacak yazijmalar kargo ile yazar tarafindan odemeli olarak
gonderilecektir.
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