ANKARA ÜNİVERSİTESİ, OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ (OTAM) DERGİSİ
OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Hakemli olan dergide
Osmanlı tarihi ile ilgili özgün ve bilimsel makaleler, çeviriler, kitap tanıtımları yer
almaktadır. Makaleler, Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca olabilir.
OTAM Dergisi’ne gönderilecek yazılar, daha önce yayımlanmamış ya da
yayımlanmak üzere başka bir yere sunulmamış olmalıdır. Yazarlar telif hakkı
kendilerinde olmayan materyaller için gerekli izni almakla sorumludur.
OTAM Dergisine gönderilecek yazıların özgün ve bilimsel olması, mevcut
literatüre katkı sağlaması beklenir. Özgün araştırma ve inceleme makaleleri
yanında, çeviri, belge yayını, haber, nekroloji, kitap tanıtımı gibi yazılara da yer
verilir. Yayına kabul edilen yazıların telif hakkı Ankara Üniversitesi OTAM
Müdürlüğü’ne aittir.
OTAM Dergisi yazım ilkelerine uygun olarak hazırlanmış yazılar,
elektronik olarak otam@ankara.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar kabul edilmez. Yazının bir nüshası,
yazar(lar)ın imzasının bulunduğu “Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi” ile birlikte
aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Atatürk
Bulvarı, No: 45, Kat:1, Oda: 134 06100 Sıhhiye/ANKARA.
OTAM Yayın Kurulu, yazıların esasına yönelik olmayan küçük düzeltmeler
yapabilir. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.
Yazım Kuralları
Yazılar sırasıyla başlık, özet, anahtar kelimeler, metin, tablolar, resimler,
kaynakçadan oluşmalı, MS Word programında, Garamond yazı karakteri ile
yazılmalıdır.
1. Başlık: İçerikle uyumlu ve onu en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır.
Büyük harflerle ve 16 punto yazılmalı ve ortaya hizalanmalıdır. Başlıklar ve
paragrafların arasında daima 6nk aralık bırakılmalıdır.
2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad-soyadı başlığın altında, sağ
köşede 11 punto ile yazılmalı ve (*) işareti ile yazar(lar)ın unvanı, akademik
durumu, görev yaptığı kurum, e-posta adresi 10 punto ile italik olarak dipnotta
verilmelidir.

Örneğin: * Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Tarih Bölümü, e-mail: xxx@xxx.edu.tr.
3. Özet: Çeviri, haber, nekroloji ve kitap tanıtımı dışındaki yazılara konuyu
tam olarak yansıtan en fazla 300 ve en az 150 kelime içeren Türkçe ve İngilizce
özetler eklenmelidir.
4. Anahtar kelimeler: Özetlerin sonunda makalenin ana konusu ile ilgili
en az 4 ve en fazla 6 anahtar kelime bulunmalıdır.
5. Metin: Metin 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa
kenarlarında üstten: ve alttan 5,6 cm, sağdan ve soldan: 4,5 cm boşluk
bırakılmalıdır. Paragraf girintisi 0,75 cm olmalı, paragraflar arasında 6nk boşluk
bırakılmalıdır.
Yazılar genel olarak (resimler ve tablolar dışında) 10,000 kelimeyi
aşmamalıdır. Daha uzun bir metin için editöre başvurulmalıdır.
6. Alıntı: Alıntılar iki satıra kadar paragraf arasında tırnak içinde italik
olarak verilmeli; iki satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak sağ ve
soldan 1 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 10 punto ile yazılmalıdır.
7. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı ve akışı
sağlamak üzere ara başlıklar kullanılabilir. Ara başlıklar, ilk harfleri büyük, 11
punto ve koyu karakterde yazılmalıdır.
8. Tablo ve Resimler: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo
numarası üste, sola dayalı olarak normal yazı karakteri yazılmalı; tablo adı ise,
her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere italik yazı karakteri ile yazılmalıdır.
Resimler, yüksek çözünürlüklü (300 dpi), baskı kalitesinde taranmış halde
makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resimlere numara ve isim verilmelidir.
Resim numarası üste, sola dayalı olarak normal yazı karakteri yazılmalı; resim adı
ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere italik yazı karakteri ile yazılmalıdır.
Şekil, çizelge ve resimler toplamı yazının üçte birini aşmamalıdır.
9. Dipnot: Dipnotlar, sayfa sonunda 10 punto tek satır aralığıyla ve
girintisiz olarak yazılmalıdır. Bir eser ilk defa atıf yapıldığında tam künyesi ile
yazılmalı, sonrasında kısaltma olarak gösterilmelidir. Dipnotta gösterilen bir
eser, hemen bir önceki dipnot ile aynı ise a.g.e. (kitap için) ya da a.g.m. (makale,
ansiklopedi maddesi için) şeklinde kısaltmalar kullanılabilir. Eserler dipnotlarda
şu şekilde gösterilmedir:
Kitap:
1- Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev.. Ruşen
Sezer, YKY, İstanbul 2003, s. 12.
2- H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, s. 14.

3- A.g.e., s. 12.
Makale, Ansiklopedi maddesi vs.
1-Halil İnalcık, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92 (1959),
s. 575.
2-H. İnalcık, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", s. 577.
3- A.g.m., s. 577.
10. Kaynakça: Metnin sonunda kaynakça kısmı bulunmalı ve burada
sadece metin içinde atıf yapılan eserler gösterilmelidir.
Kitap:
İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev.
Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003.
Makale, Ansiklopedi maddesi vs.:
İNALCIK, Halil, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92
(1959), s. 575-610.
Adres:
Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Müdürlüğü
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tarih Bölümü
06100 Ankara/ Türkiye
Web: http://otam.ankara.edu.tr
E-mail: otam@ankara.edu.tr; otam.ankara@gmail.com

ANKARA UNIVERSITY JOURNAL OF THE CENTER FOR
OTTOMAN STUDIES
OTAM Journal is a peer-reviewed journal published biannually in
SPRING and FALL. Original and scholarly articles (10,000 words max.),
translations, book reviews on any aspect of Ottoman history are accepted for
publication provided that they are approved by referees. Strict anonymity is
accorded to both authors and referees.
Articles may be written in Turkish, English, French or German.
Articles submitted to the OTAM Journal must not have been previously
published nor is under consideration for publication anywhere else. It is the
responsibility of authors to obtain the necessary permission to use material that
is not their own. The copyrights of the articles and reviews accepted for
publication are transferred to the Directorate of Ankara University OTAM
unless otherwise specifically agreed.
Manuscripts complying with the journals GUIDELINES should be sent
via e-mail to otam@ankara.edu.tr. Articles not conforming to the guidelines
may be rejected. A PRINTED COPY of the article together with the
“TRANSFER OF PUBLICATION RIGHTS” bearing the signature of the
author(s) must be sent to the following address:
Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Atatürk
Bulvarı, No: 45, Kat:1, Oda: 134 06100 Sıhhiye ANKARA.
OTAM holds the right to make minor changes in the articles accepted for
publication. Articles not accepted for publication cannot be returned to
authors.
AUTHOR’S GUIDELINES
Submitted works should be written using MS Word program in Garamond
and follow the order indicated below:
Title, Abstract, Key Words, Text, Tables, Illustrations/Photos, Works
Cited.
1. Title: The title must be written in 16 point capital letters and centered.
There must be 6nk space between the sub-headings and paragraphs.
2. Affiliation: The Author’s name(s) must written in 11 point and appear
below the title on the right hand. An asterisk footnote () following the last
name should provide the author’s affiliation and correspondence e-mail written
in 10 point.
Example: * Instance: *Prof. Dr., Ankara University , Faculty of Letters,
Department of History, e-mail: xxx@xxx.edu.tr.

3. Abstract: Works apart from book reviews, translations and news must
include abstracts of 150-300 words in both Turkish and English, and placed
after the title.
4. Keywords: The Turkish and English abstract should be followed by 4-6
key words.
5. Main Text: The main text of the article must be written in 11 point,
single-spaced. Pages must be numbered and have the following margins: Top –
Bottom: 5.6 cm; Right–Left:4.5cm; Paragraph indent 0,75; 6nk space between
paragraphs.
Articles should generally be no more than 10,000 words in length (plus
figures and tables).
Authors of larger manuscripts should contact the Editor for advice.
6. Quotations: Quotations of up to two lines in length should be given
within the body of the text in quotation marks and italics. Quotations longer
than two lines should be given as a separate paragraph, indented 1cm on both
sides, single-spaced and written in 10 point.
7. Section Titles: Section titles may be used to provide an orderly flow of
information in the article. Section titles must be written in 11-point bold, and
the first letter of each word in the title must be capitalized.
8. Tables and Pictures: Tables must be numbered and titled. Table
numbers must be at the far left and non-italic. The title must be in italics with
the first letter of each word in the title capitalized. Tables should be placed in
the body of the text.
Pictures must be sent as separate attachment to the article, scanned in high
resolution (300 dpi) print quality. Pictures must be numbered and have a
caption. Diagrams, tables and pictures must not exceed one-third of the total
space of the article.
9. Footnotes: Footnotes should be written in 10pt. The first time a work
is cited in a footnote, the full citation must be given. Subsequently, the citation
may be shortened. If the work to be cited in the footnote is exactly the same as
the work cited in the footnote immediately before it (with no intervening
footnotes), you may use Ibid. or Ibid. with a page number. For instance:
Book:
1- Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Tr. Ruşen
Sezer, YKY, İstanbul 2003, p. 12.
2- H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, p. 14.
3-Ibid., p. 577.

Article, encyclopedia entry, etc.:
1- Halil İnalcık, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92
(1959), p. 575.
2- H. İnalcık, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", p. 577.
3- Ibid., p. 577.
10. Works Cited: Only cited works should be listed in the following
format:
Book:
İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Tr. Ruşen
Sezer, YKY, İstanbul 2003.
Article, encyclopedia entry, etc.
İNALCIK, Halil, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92
(1959), p. 575-610.
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