
 
 

Sayın Hocam Merhaba; 

Ardahan ilimiz, kadim tarihi, yer altı ve yerüstü zenginlikleri, somut ve soyut kültürel 
değerleriyle ülkemizin kalkınmış mekânlarından biri olmaya muktedir, ayrıca jeo-politik, jeo-
stratejik ve jeo-ekonomik açıdan özgül ağırlığı olan güzide bir Anadolu toprağıdır. Bu bakımdan 
nice değer ve potansiyelleri henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş ve kayda geçirilmemiş 
Ardahan’la ilgili yapılacak her türlü bilimsel çalışmanın, çok kritik bir önemi haiz olduğunu 
düşünüyorum. Nitekim konusu Ardahan olan ve geniş bir perspektifi gerektirebilecek bu tür 
çalışmaların yapılması; ilimizin tarihsel, sosyolojik ve ekonomik açıdan yeniden inşası için gerekli 
hamleleri tetikleyebilecek ve orta/uzun vadede toplumsal bellek oluşturabilecek bir potansiyel 
taşımaları bakımından, oldukça büyük önem taşımaktadır. 

Bu düşüncelerle, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BİBER hocamızın şahsında 
Üniversitemizin öncülüğünde Ardahan Değerlemeleri –1- kitabından sonra Ardahan 
Değerlemeleri –2- kitabını da yakın zamanda yayımlamış bulunmaktayız. Bu vesileyle bir kez 
daha Sayın Rektörümüze teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bununla birlikte takdir edilir ki; Ardahan 
ili, geniş bir perspektifle ele alınmayı gerektiren pek çok varlık ve potansiyeli bir çırpıda 
tüketilemeyecek ölçüde, geniş bir değerler spektrumuna sahip olduğundan; uzun vadeli ve uzun 
erimli çalışmalarla, bu nüveyi geliştirmek ve son kertede kapsamlı bir envantere/külliyata 
dönüştürmek niyetindeyiz.  

Bu çerçevede “Ardahan Değerlemeleri” başlıklı kitap serimizin devam sayıları 

yayımlanacaktır. Amacımız; Ardahan’ın kronik sorunlarının yakından incelenmesinin yanı sıra, 
ilin halen bakir sayılabilecek soyut ve somut pek çok değer, varlık ve potansiyelleriyle ilgili geniş 
ve ayrıntılı bir bilimsel-envanter oluşturabilmektedir. Bu bağlamda, sözünü ettiğimiz bu 
envantere katkı sağlamak amacıyla, sizi de, “Ardahan Değerlemeleri” isimli kitap projesinde 

yer almaya davet ediyoruz. Ekte, inceleyebilmeniz için Ardahan Değerlemeleri –1- ve Ardahan 
Değerlemeleri –2- kitaplarının jenerik sayfaları; aşağıda ise, kitaba mahsus bazı hususlar ve genel 
yazım esasları yer almaktadır.  

Şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla… 
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KİTABA MAHSUS BAZI HUSUSLAR 

 

1-  Ardahan Değerlemeleri serisi, her yılın ilk aylarında ilana çıkmakta ve yılı bitmeden, 

editoryal süreci tamamlayarak basılmaktadır.  Ardahan Değerlemeleri -3-, aşağıdaki tabloda 

belirtildiği şekliyle, bu yıl (2021) bitmeden basılmış olacaktır.  

2- Gönderilen makaleler, alanında uzman en az üç hakemin değerlendirmesinden 

geçecektir. Değerlendirme sonucunda en az iki hakemden olumlu kanaat alamayan çalışmalar, 

basılamayacaktır.  

3- Ardahan Değerlemeleri -1- ve Ardahan Değerlemeleri –2- kitapları, Nobel Yayınevi 

tarafından basılmıştır. Serinin devam niteliğindeki diğer kitapları da, uluslararası nitelikte 

saygın bir kitap evi tarafından basılacak olup; içindeki makaleler kitap bölümü şeklinde yer 

alacaktır. Böylelikle kitap bölümleri, mevcut doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini 

karşılayabilecektir.  

4- Kitapta, bölüm yazarlığı bulunan yazarlardan, basım ve yayım için herhangi bir ücret 

talep edilmeyecektir.  

5- Makale, lisansüstü tezlerden üretilmiş olabilir. Ancak makalenin daha önceden başka 

hiçbir yerde, kesinlikle, yayımlanmamış olması gerekmektedir. 

6- Kitapta yer alan bölümler, bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi; bir yazar birden 

fazla eserle katkı sunabilecektir.  

7- Kitapta konusu Ardahan olmak şartıyla, aşağıdaki alanların herhangi birinden makale 

yer alabilecektir.  
 Eğitim Bilimleri  
 Filoloji- Edebiyat 
 Güzel Sanatlar  
 Hukuk 
 İlahiyat  
 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 
 Spor Bilimleri  
 Fen Bilimleri  
 Mimarlık, Planlama ve Tasarım 
 Mühendislik  
 Sağlık Bilimleri 
 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri  

8- Yazarlığı kabul etmeniz halinde; kitapla ilgili planlamanın yapılabilmesi için 

aşağıdaki önemli tarihlere uymanızı rica ederiz. 

Makalenin Konusu ve Başlığının (Taslak) Gönderiminin Başlama Tarihi 15 Mart 2021 

Tam Metin (Son) Gönderim Tarihi 31 Ekim 2021 

Bölümlerin Kontrolü, Hakem Süreci ve Revizyonu (Son/Nihai) 
01 Kasım 2021 

20 Kasım 2021 

Bölüm Yazar(lar)ının ve Makale Başlıklarının İlanı 21 Kasım 2021 

Kitap Baskı Sürecinin Başlatılması 25 Kasım 2021 

Editör İletişim 

Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ 

ihsankurtbas@ardahan.edu.tr 

0532 515 2880 



 

GENEL KONULAR VE YAZIM KURALLARI 

1- Kitap dili Türkçedir.  

2- Makalede Türkçe-Özet, İngilizce-Abstract ve anahtar kelimeler yer almayacaktır. 

Makaleler Giriş bölümü ile başlatılmalıdır.  

3- Makalelerde iThenticate sonucu, en az %15’in altına olmalıdır. 

4-  Makalede başlıklar, ara başlıklar ve alt başlıklar numaralı olmalıdır (Harf Değil). 

1- 

1.1- 

1.1.1- 

5-  Giriş ve Sonuç başlıklarına numara verilmemelidir. Makalelerde anahtar kelime 

olmayacaktır. 

6- Makalenin başlığı metne uygun, kısa ve açık ifadeli olmalıdır. Bu çerçevede; 

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. 

Ara başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak her kelimenin ilk harfi büyük olacak 

ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır. 

Alt başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak başlığın ilk kelimesindeki birinci harf 

büyük sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır. 

7- Makalelerde, yazar bilgileri doğru ve tam olmalıdır (Unvan, Ad-Soyad, Mail adresi, 

Üniversite-Fakülte-Bölüm-Anabilim Dalı adları ile ORCİD No mutlaka açık bir şekilde 

yazılmalıdır). Yazar bilgileri dipnot şeklinde değil; ana başlığın altında ve ortalı bir şekilde yer 

almalıdır.  

8- Makalelerde kullanılan tablo, grafik, şekil ve fotoğrafların adı olmalı ve 

numaralandırılmalıdır. Tablo adları tabloların üstünde; şekil ve grafik adları, tablo, şekillerin 

altında yer almalıdır.  

9- Makale,  referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde 

American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. baskısı, 

yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. 

10-  Makale 15 sayfadan az; 25 sayfadan fazla olmamalıdır. Makale, Microsoft Word 

programında yazılmalı ve yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. Yazım esaslarına uymayan 

makaleler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Makalenin niteliğine ve yazın alanına göre sayfa 

sayısı, editör onayı ile esnetilebilir.  

Kağıt Boyutu - A4 Dikey - 

Üst ve Kenar Boşluk  3 cm 

Sol ve Sol Kenar Boşluk 2,5 cm 

Yazı Tipi/ Yazı Stili Palatino Linotype 

Makale Sayfa Sayısı (En çok) 25 

Makale Sayfa Sayısı (En az)  15 

Yazı Boyutu (ana metin)  10 

Boyutu (dipnot metni) 8 

Paragraf Aralığı  Önce 6 nk - Sonra 6 nk -  

Paragraf Girintisi  1,25 cm 

Satır Aralığı Tek -  

 


