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electronic signed publication agrement form must accompany each submission.
The processing of the manusscipt will not start until the form is received.
Incomplete manuscripts will not be accepted and will not be returned.
All papers are subject to blind refereeing. Names of the referees and
authors will be withheld.
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errors and to answer queries from the copy editor. Corrected proofs should
be returned to the publiher within 72 hours of receip. The publisher will
not accept new material unless permission from the editors has been
obtained.
• Manuscripts should be written in English, German, French or Turkish.
• The manes of All titles, figures, pictures, and tables' should be two
different languages.
• Single column format should be used.
• The character should be Courier New and 10.
• SI system of units is required.
• Page size is A4 and the margin is 3 cm at each side of page.
• Please, look at example article (A0001, A0002 or A0003).
• Manuscripts are recommended to be organized as follows:
Title of article (main language),
Title of article (must be different language),
1st Summary-Abstract (main language),
2nd Summary-Abstract (must be different language),
1. Introdution,
2. Study of Importance,
3. Experimental Programm or Main Text,
4. Results and Discussions,
5. Conclusions
References.
• Authors should try to keep their manuscipts within 20 pages.
• Each paper should have two abstractes (main language and second
language) of not more than 500 words, followed by a selection of key
words defining the essential content of the paper.
• The abstractes should clearly state the objective of the work and
present the important conclusions.
• It should contain no references.
• There is no prescribed arrangement but authors should make generous
use section and subsection titles to enable the reader to readily
identify portions of interest.
• It is advisable to begin with an introduction that is comprehensible
to non-specialist readers and to end with a conclusion that
summarizes the value of the work, where appropriate, indicates
possible directions for future developments.
• Sections and subsections should be numbered consecutively.
• Papers should be written without the use of footnotes.
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References including comments must be numbered consecutively in order
of first appearances in the text. The reference number should be put
in brackets [1] where referred to in the text.
• References should be listed at the end of the manuscript in the
number ordered in which they appear in the text.
• In this list names of authors and co-authors with initials should be
mentioned instead.
• The list of references should be arranged alphabetically on authors'
last names, and chronologically per author. If an author's name also
appears with co-authors in the list, the following order should be
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Publications of the single author, arranged according to publication dates,
Publications of the same author with one co-author,
Publications of the author with more than one co-author.
• Use the following system for arranging your references:
• Ekinci, C.E, (2003). Yalıtım Teknikleri. İstanbul: Atlas Yayın
Dağıtım.
• Ekinci, C.E. ve Yıldırım, S.T., (2004). Betonarme Temel ve Bodrum
Perdelerinde
Su-Nem
Yalıtımının
Önemi.
Doğu
Anadolu
Bölgesi
Araştırmaları Dergisi: DAUM, Cilt:2, Sayı:3, ss:11-17.
• Ekinci, C.E. ve Eminel, M., (2004). Yalıtımsızlığın Gerçek Yüzü:
Elazığ ve Yozgat Örneklemi. Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji
Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi. İstanbul, Bildiriler Kitabı,
ss:331-338.
• Yıldırım,
S.T.,
(2002).
Lif
Takviyeli
Betonların
Performans
Özelliklerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Elazığ:
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
• Tables should be numbered according to their sequence in the text.
The text should include references to all tables.
• All illustrations should be numbered according totheir sequence in
the text.references should be made in the text to each figure. Each
illustration should be accompanied by a caption. Illustrations should
be of such a size as to allow a reduction of 50%. No letter, number
or symbol should be less 5 mm high. Photographs are only acceptable
if they have good contrast and intensity.
• Subscripts and superscripts should be set off clearly. Distinction
should be made between zero (0) and the letter O; between one (1) and
the letter l. The numbers identifying mathematical expressions should
be placed on the right-hand side and in parntheses.
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