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PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES/ YAYIN İLKELERİ
VE YAZIM KURALLARI

Art-Sanat Journal is a publication of the Department of Art History of the Research
Institute of Turkology of the Istanbul University. Art-Sanat is an international academic
refereed e-journal that published twice (January and July) a year (web:
www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index). The Journal is published in TÜBİTAKULAKBİM JournalPark Open Journal System. The journal accept unpublished articles,
papers, translations, news, introductions, reveiws, etc., in the field of archaeology, history
of art, history of architecture, restoration-conservation, painting, sculpture, music, theatre,
etc., in English or Turkish and in Microsoft Word format. The articles and papers must
have English and Turkish titles, abstracts (150-300 word) and keywords (3-5 word). The
articles and papers must be composed in American Sociological Association (ASA) style.
Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open
Journal System: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index.
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nın
yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde yayınlanan “Art –
Sanat” isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, RestorasyonKonservasyon, Resim, Heykel, Fotoğraf, Müzik, Tiyatro ve sanatın her alanıyla ilgili daha
önce yayınlanmamış makaleler, bildiriler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) kabul
edilmektedir (web: www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index). Düzenli olarak ocak ve
temmuz aylarında yılda iki defa yayınlanan dergi, indeksler tarafından taranan
uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar derginin email adresine (artsanatjournal@gmail.com) veya Açık Dergi Sistemlerine (Open Journal
Systems/www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index) gönderilmelidir. Gönderilmiş olan
makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak
üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar
vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere
bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar
sorumludur.
Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki
(Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili
kullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel
malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig.
243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94,
98-99) şeklinde olmalıdır. Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik),
varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri:
yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art, New
York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler; Soyad, ad.
yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları
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(başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West
Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk
yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı
ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser
üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül
konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -vegelmelidir). Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve
kaynaklarda, yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b
gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5
adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi
çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda
görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.
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