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Guidelines for Authors
This journal is going to be published annually, henceforth. The articles going to be sent must be 
written according to these guidelines. Thank you for your involvement and attention.

The abbreviatons in this journal are based on German Archaeological Institute publication crite-
ria, Bulletin de l’Association international pour l’Etude de la Mosaique antique, AIEMA -  AO-
ROC 24.2016, La Mosaique Gréco-Romaine IX and Der Kleine Pauly.

The Editor-in-Chief and the Editorial Board are in charge of the scientific content and writing 
standards relating to the journal. The JMR is intended to be read by archaeologists, classicists, 
historians, epigraphers, scientists, heritage management specialists, restorators, conservators, 
modern mosaic artists and others concerned with mosaics found around the world. In addition 
to analyze the archaeological data from excavations, surveys and laboratory research, the JMR 
publishes technical and methodological studies of general significance and reviews articles that 
appeal to a wide professional readership. The JMR also publishes book reviews, brief articles, etc.

Articles should not be sent simultaneously to the JMR and to another publication. JMR does not 
accept translations of articles that have already been published elsewhere. Contributors should be 
aware that the JMR retains the copyright for materials appearing within its pages.

All papers will be subject to a refereeing process, and may be discussed at meetings of the 
journal’s scientific committee. Detailed comments from referees are normally forwarded to the 
author, anonymously, by the Editor and if necessary, the authors may be invited to revise their 
manuscripts.

Eligible studies will be scanned with internationally accepted academic plagiarism detector (ex-
cluding individual citations, bibliographies and footnotes cited in accordance with academic ru-
les). Studies with more than 15% similarity will be sent back to the author/authors together with 
the scan result report.

Journal of Mosaic Research is requesting from the authors to obtain an approved document from the 
head of excavation or museum if they use photographs of excavations, archives of excavations or arc-
hives of museums in their article, and to send them to Journal of Mosaic Research.

Abstract and Keywords
The manuscripts can be written in English, German, French or Turkish. The title of the manuscripts must be written 
in both original language, English and Turkish. Two short abstracts (in English and Turkish) must identify the aim 
and the method of the article and summarize the thesis and conclusions of the article. The abstract must be capable 
of standing alone and so may contain no text or figure references, no bibliographic citations, and no footnotes.

Five key words must be provided under the line of the abstract. Keywords should be given in English and Turkish.

Writing Standarts
The title page of the paper should contain the titles, the author(s) name, the keywords, an abstract and the author(s) 
address(es) in a footnote. The text must be in a 12-point typeface of the Times font family and 1,5-spaced througho-
ut, from the first line of the title through to the last line of the figure captions. Margins on both sides and at the top 
and bottom of each page should measure at least 3 cm.

Footnotes must be at the bottom of the page sequantilly. They have to be written single-spaced and 10 points in font 
family Times.

The digital text should be in a format that can be processed in Microsoft Word. Figures for review purposes should 
be provided as “.tiff” or “.jpeg” files at a resolution sufficient to retain the information in the illustration: 300 dpi 
for photographs and 600 dpi for drawings are usually suitable. The names for the figure files should begin with the 
author’s last name, e.g., Akurgal_01.tiff, Akurgal_02.tiff, Akurgal_03.tiff, etc.
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Dates before Christ (also “before the common era”) should be written as “BC” following the actual year (e.g., 255 BC). 
Historical dates after Christ (in the Common Era) should be written with “AD” preceding the year (e.g., AD 1071); alter-
natively write “7th century AD”.

References and Citations
The bibliography must contain an entry for each work cited in the text are to appear in the bibliography.

A reference within the text takes the form of a parenthetical citation. For example, “(Dunbabin 2002: 181-183)”. All quo-
tations must have specific page citations.

The use of “et al.” is restricted to text citations of works for which there are three or more than three authors. Example: 
“(Akurgal et al. 1984: 80)”.

An example of a text reference to a figure or table in another published work is “(Akurgal 1996: fig. 5 table 7).” When 
referring to figures and tables in the present manuscript, use “Figure” and “Table” in the text and captions; in parentheses 
use “(Fig. 3)” and “(Table 1).” For figures with separate parts, use lower case letters in the text and upper case letters when 
the reference is enclosed in parentheses. For example, “(Figure 10a)”.

If a manuscript has been accepted for publication, the text citation is “(Jobst in print).” The bibliographic entry should put 
“in print” where the year would normally appear.

The abbreviation list of “Der Kleine Pauly” should be used for the references of ancient authors. The list is attainable on 
JMR webpage.

Full citations, including the names of all of the authors, complete titles, and page numbers for articles or chapters, are to 
appear in a bibliography at the end of the text, alphabetized by the first author’s last name including publishers and place 
of publication for books and monographs. Authors’ names should be given as they appear on the work being cited; avoid 
reducing first names to initials. The bibliography should be typed as in the following examples.

Article
Barringer 1991   J. M. Barringer, “Europa and the Nereids: Wedding or Funeral?”, AJA 95, 657-667.

Book
Dunbabin 1999   K. M. D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge.

Unpublished Dissertation or Thesis
De Puma 1969   R. De Puma, The Roman Fish Mosaic, Unpublished PhD Thesis, Bryn Mawr College,   
   Pennsylvania.

Published Dissertation or Thesis
Reitz 1979   E. J. Reitz, Spanish and British Subsistence Strategies at St. Augustine, Florida, and Frederica,  
   Georgia, between 1563-1783, PhD Thesis, University of Florida, Gainesville, Ann Arbor: Uni- 
   versity Microfilms.

Monograph in a Series
Jobst 1978   W. Jobst, Römische Mosaiken aus Ephesos I, Die Hanghäusern des Embolos, Corpus der   
   antiken Mosaiken in der Türkei I, FiE 8, 1, Vienna.

Article in an Edited Book
Abadie-Reynal 2006  C. Abadie-Reynal, “Roman Domestic Architecture at Zeugma”, R. Ergeç (ed.), International   
   Symposium on Zeugma: From Past to Future, Gaziantep, 1-6. 

Reprints

Cobo 1964   B. Cobo, Historia del Nuevo Mundo, (Original date of publication) Biblioteca de los Autores   
   Españoles, vols. 91-92, Madrid.
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Figures and Tables

Figures
1. The word “Figure” is used to refer to all photographs, maps, charts, and graphs that accompany an article. Every illust-
ration is to be given a figure number. Every figure must be referred to in the text, and initial references to them must be in 
numerical sequence (“1, 2, 3,” not “1, 3, 2”).

2. If a map is necessary, Figure 1 should be a map locating the site or study area within its wider geographical context. The 
JMR has an international readership that needs to be kept in mind when designing Figure 1. Field reports should include at 
least one photograph that depicts the terrain and environment of the site or study area.

3. A simple graphic scale, when necessary, should appear in the image area of the figures; do not give scales such as “3×” 
or “1:50.000” in the captions. When an object is placed on the picture and there is no scale, the dimensions of the figure 
can be written in the figure title. Such as “The pot on the left is 21 cm tall”.  

4. The list of captions should be typed in upper and lower case letters, double-spaced, all lines justified left, and the word  
“Figure” should be the first word in each caption. For example;

Figure 1. Map of the Weicker site and environs. Inset shows the location of the site in NW Mexico. Map by Patricia Parker.

Each component in such a figure should be referred to in the text but, as with figures, these may be combined, e.g., “(Fig. 
6c-f).”

Tables and Special Fonts 
Tables and special fonts should be sent as a printed PDF page separately, because of their original form could be easily 
distorted.

Book Reviews

Review Preparation
Reviews in the JMR should be max. 2500 words and are expected to be critical and analytical in order to place the book 
under review in context. Book reviews, normally solicited by the Editor, do not require all of the details of manuscript pre-
paration involved for a research report. Any references should follow the system given below. Footnotes and illustrations 
should not be used. Books being reviewed should be cited in the manner of the examples given below, followed by the 
reviewer’s name and full mailing address.

Mosaics of the Greek and Roman World, K. M. D. Dunbabin, 357 pages, 318 figures, 8 tables, 3 plates, 10 appendices, 
bibliography, index. Cambridge University Press, 2002. $40.50 paper. ISBN 0-521-00230-3.

Offprint Policy
The JMR provides the article in “.pdf” format at no charge to each author.
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Yazarlar için Yazım Kuralları

Journal of Mosaic Research, yıllık olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergiye yayınlanmak 
üzere gönderilecek olan makaleler aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanmalıdır. İlginiz ve 
katılımınız için teşekkür ederiz.

Bu dergideki makalelerde kullanılacak olan kısaltmalar, Alman Arkeoloji Enstitüsü yayın kuralla-
rı, Bulletin de l’Association international pour l’Etude de la Mosaique antique, AIEMA -  AOROC 
24.2016, La Mosaique Greco Romaine IX ve Der Kleine Pauly dikkate alınarak yapılmalıdır.

Editör ve yayın kurulu dergiyle ilişkili bilimsel içerik ve yazım kurallarıyla ilgilenir. JMR, ar-
keologlar, tarihçiler, epigraflar, bilim insanları, kültür mirası yönetimi uzmanları, restoratörler, 
konservatörler, modern mozaik sanatçıları ve mozaik buluntularıyla ilgilenen kişilere ulaşmayı 
hedeflemektedir. Kazılar, yüzey araştırmaları ve laboratuvar araştırmalarından elde edilen bil-
gilere ek olarak JMR bünyesinde, mozaik konusundaki teknik ve metodolojik çalışmalar, kitap 
eleştirileri gibi konular da yayınlanabilir.

Makaleler JMR dışında bir dergiye eş zamanlı olarak yayınlanmak üzere gönderilmemelidir. 
Başka bir yerde yayımlanan makalelerin çevirileri JMR’de yayınlanmak üzere kabul edilmez. 
Yazarlar, JMR’nin içerisinde yer alan materyallerin telif hakkının JMR dergisine ait olduğunu 
bilmelidirler.

Tüm makaleler hakem değerlendirmesi sürecine tâbi tutulacak, gerektiği takdirde derginin bilim 
kurulunda ele alınacaktır. Hakemlerden gelecek yorumlar yazarlara iletilir ve gerektiğinde yaza-
rın makalesini tekrar gözden geçirmesi istenir.

Uygun bulunan çalışmalar uluslararası kabul gören benzerlik tarama programlarınca (akademik 
kurallara uygun bir biçimde atıf yapılan bire bir alıntılar, kaynakça ve dipnot dışarıda tutularak) 
taranır. %15’den fazla benzerlik tespit edilen çalışmalar hiçbir işlem yapılmadan, tarama sonuç 
raporu ile birlikte yazar / yazarlarına geri gönderilecektir.

Journal of Mosaic Research,  makalelerde, kazıların, kazı arşivlerinin veya müzelerin arşivlerin-
deki fotoğrafların kullanılması durumunda,  yazarlardan Kazı Başkanlığı veya Müze Müdürlü-
ğünden onaylı bir izin belgesi almasını talep etmektedir.

Özetler ve Anahtar Kelimeler
Makaleler İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılabilir. Makalenin başlığı orijinal dilinin yanı sıra 
Türkçe ve İngilizce dillerinde de olmalıdır. Özet, makalenin amacını, yöntemini, değerlendirme ve sonuç kısmını 
içermelidir. Makale özeti 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmalıdır. Özet bölü-
mü, metin veya figür referansları, alıntı veya dipnot içermemelidir.

Özetin altında beş anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

Yazım Kuralları
Makalenin ilk sayfası, makale başlıkları, yazar isim(ler)i, özetler, anahtar kelimeler ve dipnot olarak yazarın adresi 
ve iletişim bilgilerini içermelidir. Metin, Times New Roman fontunda, 12 punto, baştan sona 1,5 satır aralıklı yazıl-
malıdır. Her iki yandaki kenar boşlukları, üst ve alt kenar boşlukları en az 3 cm olmalıdır.

Dipnotlar sayfa sonunda ardışık olarak yer almalı, Times New Roman fontunda, 10 punto, tek satır aralıklı olarak 
yazılmalıdır.

Dijital metin Word formatında olmalıdır. Figürler “.tiff” veya “.jpeg” dosyası halinde ve uygun çözünürlükte olmalı-
dır: Fotoğraflar için 300 dpi ve çizimler için 600 dpi genellikle yeterli olmaktadır. Figür dosyalarının isimleri yazarın 
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soyadı ile başlamalı ve sırasıyla numaralandırılmış olmalıdır. Örnek: Akurgal_01.tiff, Akurgal_02.tiff, Akurgal_03.tiff vb.

İsa’dan önce ve sonraki tarihleri belirtmede “İÖ” ve “İS” ifadeleri kullanılmalıdır.

Referans ve Alıntılar
Metin içerisinde atıf yapılan her bir yayın kaynakçada yer almalıdır. 

Metin içinde yapılan atıflar parantez içerisinde kısaltma olarak verilmelidir. Örnek: (Dunbabin 2002: 181-183). Bütün 
alıntılarda özgün sayfa numaraları belirtilmelidir.

Üç ve daha fazla yazarlı yayınlarda kısaltma olarak “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örnek: (Akurgal vd. 1984: 80).

Bir yayındaki figür veya çizime yapılan atıflar “(Akurgal 1996: resim 5 çizim 1)” şeklinde belirtilmelidir. JMR’ye yayın-
lanmak üzere gönderilen orijinal metin içerisindeki figür ve çizim atıflarında sadece “Resim” ve “Çizim” gibi ifadeler 
kullanılmalıdır. Örnek: (Resim: 1, Çizim: 3). Bir numara altında birden çok resim olduğu takdirde, resim veya çizim nu-
marasının yanına küçük harf kullanılmalıdır. Örnek: (Resim: 10a)

Yayınlanmak için kabul edilmiş, fakat henüz yayınlanmamış olan bir yayına yapılan atıflarda yazar soyadından sonra “bas-
kıda” ifadesi kullanılmalıdır. Örnek: (Jobst baskıda). Metin içerisindeki kaynakça atıflarında “baskıda” ifadesi normalde 
yayın yılının bulunduğu yerde olmalıdır.

Antik yazarlara yapılan atıflarda “Der Kleine Pauly” kısaltma listesi dikkate alınmalıdır. Kısaltma listesi JMR web sayfa-
sından edinilebilir.

İlk yazarın soyadı ile kısaltılan yayınlarda yazarların tümünün isimleri, yayın başlıkları, makaleler için sayfa numaraları, 
kitaplar ve monografiler için yayın yılı ve yayın yerinin yer aldığı atıflar metin sonunda yer alan kaynakçada ayrıntılı ola-
rak belirtilmelidir. Kaynakça aşağıda verilen örneklere göre düzenlenmelidir.

Makale
Barringer 1991   J. M. Barringer, “Europa and the Nereids: Wedding or Funeral?”, AJA 95, 657-667.

Kitap
Dunbabin 1999   K. M. D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge.

Yayınlanmamış Tezler
De Puma 1969   R. De Puma, The Roman Fish Mosaic, Unpublished PhD Thesis, Bryn Mawr College,   
   Pennsylvania.

Yayınlanmış Tezler
Reitz 1979   E. J. Reitz, Spanish and British Subsistence Strategies at St. Augustine, Florida, and Frederica,  
   Georgia, between 1563-1783, PhD Thesis, University of Florida, Gainesville, Ann Arbor: Uni- 
   versity Microfilms.

Monografiler
Jobst 1978   W. Jobst, Römische Mosaiken aus Ephesos I, Die Hanghäusern des Embolos, Corpus der   
   antiken Mosaiken in der Türkei I, FiE 8, 1, Vienna.

Editörlü Bir Kitaptaki Makale
Abadie-Reynal 2006  C. Abadie-Reynal, “Roman Domestic Architecture at Zeugma”, R. Ergeç (ed.), International   
   Symposium on Zeugma: From Past to Future, Gaziantep, 1-6. 

Tekrar Basımlar
Cobo 1964   B. Cobo, Historia del Nuevo Mundo, (Original date of publication) Biblioteca de los Autores   
   Españoles, vols. 91-92, Madrid.
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Resimler ve Tablolar
1. “Resim” ifadesi makalede yer alan bütün fotoğraflar, haritalar, tablolar için kullanılır. Her bir görsel için bir resim nu-
marası verilir. Her resmin metin içerisinde bir karşılığı olmalı ve ilgili atıflar sıralı bir şekilde gitmelidir (“Resim 1, 2, 3,” 
şeklinde “Resim 1, 3, 2” değil).

2. Eğer bir harita kullanılacaksa, Resim 1 makalenin konusu olan bölgenin veya çalışma alanının coğrafi konumunu be-
lirten harita olmalıdır. Resim 1’in tasarımı yapılırken JMR dergisinin uluslararası bir okuyucu kitlesine sahip olduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır. Alan raporlarının yer aldığı makalelerde kazı alanı ve çevresini gösteren en az bir fotoğraf yer 
almalıdır.

3. Resimlerin yanında, gerekli durumlarda bir ölçek kullanılmalıdır.Resim başlığı olarak “3×” ya da “1:50.000” şeklinde 
ifadeler kullanılmamalıdır. Resim üzerinde bir nesnenin yer aldığı ve ölçek bulunmadığı durumlarda resim başlığında söz 
konusu figürün ölçüleri yazılabilir.

4. Resimler Listesi’nde “Resim” kelimesi her başlığın ilk ifadesi olmalıdır.

Resim 1. Bursa Suriçi ve çevresini gösteren harita. “Harita: Nur Deniz Ünsal”.

Resimlerle ilgili ayrıntılar “(Resim: 6c-f)” örneğinde olduğu gibi belirtilebilir. Söz konusu ayrıntıların her birine metin 
içerisinde atıf olmalıdır.

Tablo ve Özel Fontlu Yazılar
Tablo ve özel font kullanılan yazıların kolaylıkla orijinal düzenleri bozulduğu için her bir tablo veya yazılı metnin, ayrıca 
“.pdf” formatında basılı bir örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.

Kitap Eleştirileri
Eleştirilerin Hazırlanması;

JMR’de yayınlanacak olan eleştirilerin en fazla 2500 kelime olması ve eleştiriler başlığı altında yayınlanabilmesi için 
analitik bir kritiğin yapılması umulmaktadır. Editörden talep edilen araştırma raporu niteliğindeki kitap eleştirilerinde, bir 
makalenin hazırlanmasındaki tüm detaylara gerek duyulmaz. Referanslarda yukarıda verilen sisteme uyulmalıdır. Dipnot 
ve resim kullanılmamalıdır. Eleştiri konusu olan kitaplar aşağıda verilen örneğe göre belirtilmelidir. Bu örneği metin yaza-
rının ismi ve mail adresi izlemelidir.

Mosaics of the Greek and Roman World, K. M. D. Dunbabin, 357 sayfa, 318 resim, 8 tablo, 3 levha, 10 ek, kaynakça, 
indeks. Cambridge University Press, 2002. $40.50. ISBN 0-521-00230-3.

Ayrıbasım Gönderimi
JMR her yazara makalesinin bir örneğini “.pdf” formatında göndermeyi taahhüt eder.

 






