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A. Yayın İlkeleri/Editorial Principles

1. Konservatoryum Dergisi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın 
Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınladığı bilimsel 
nitelikli hakemli bir dergidir. Haziran sayısı için 15 Mart, Aralık sayısı için 
15 Eylül’e kadar başvuru yapılmalıdır. 

“Konservatoryum” is a refereed journal published twice a year (in June 
and December) by the Istanbul University State Conservatory. Applications 
are accepted until the 15th of March for the June issue, and until the 15th 
of September for the December issue.

2. Dergide Türkçe ve İngilizce müzik, müzikoloji ve sahne sanatları 
alanlarında daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma aşamasında 
olmayan özgün makale, araştırma, derleme ve çeviri makaleleri 
yayınlanmaktadır. Yayınlanmamış tezlerden veya bildirilerden türetilen 
çalışmalar özet bölümünde bir açıklama dipnotuyla belirtilmelidir. Türkçe 
makaleler için Türk Dil Kurumu esasları dikkate alınmaktadır.

The Journal publishes original essays, research papers, review articles 
and translations in Turkish and English, in the fields of music, musicology 
and performing arts that are unpublished and not submitted elsewhere. 
Unpublished dissertations or works derived from previously presented 
proceedings should be remarked with an explanatory footnote. The 
guidelines laid down by the Turkish Linguistic Society are considered for 
Turkish articles.

* Güncellemeler konservatuvar.istanbul.edu.tr Duyurular’ından takip edilmelidir.
** Updates should be followed up on “Duyurular” via konservatuvar.istanbul.edu.tr
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3. Dergiye gönderilecek Word formatlı makale, varsa ayrıca görselleri, 
dergide yayınlanmasına izin verildiğine dair aşağıdaki gibi bir imzalı 
beyanname ve kısa özgeçmiş ile birlikte, tüm bu belgelerin virüs taraması 
yapıldıktan sonra, konservatoryum@istanbul.edu.tr e-posta adresine 
başvuru yapılmalıdır.

A declaration letter signed by the author stating that the article has neither 
been published nor will it be submitted elsewhere and resume should be 
sent separately. The article in Word format and the images if exist should 
be sent to konservatoryum@istanbul.edu.tr after virus scan is done.

Beyanname örneği:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı’na,

Tarih

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından basılacak olan 
Konservatoryum Dergisi’nin ......................... sayısında 
bulunan “........................................” başlıklı makalemin 
bilimsel etik kurallar dahilinde oluşturulduğunu, intihal 
yapılmadığını ve daha önce başka bir yayın organında 
yayınlanmadığını/yayın aşamasında bulunmadığını beyan 
ederim. Makalem Konservatoryum Dergisi tarafından 
yayınlanmak üzere kabul edilirse, başka bir yayınlama 
girişiminde bulunmayacağımı temin ederim. Söz konusu 
makalemin, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümlerine 
göre basılmasına müsaade ediyorum.

Unvan, Ad/Soyad:
Kurum:

İmza
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Declaration Letter Template:

To the Istanbul University Rectorate

Directory of Publications Comittee

Date

Hereby I declare that; my article in “Konservatoryum” 
has been written according to scientific ethic rules, does 
not include plagiarism and that it has not been published 
or submitted for any publication elsewhere. If my article is 
accepted for publication by “Konservatoryum”, I will ensure 
that it will not be submitted for any publication elsewhere. I 
permit my article to be published according to the Regulation 
for University Publications.

Title, Name/Surname
Institution:

Signature

4. Dergiye gönderilen makaleler editör kurulu tarafından incelendikten 
sonra, yayın ilkeleri ve yazım kurallarınca uygun bulunması halinde 
konunun uzmanı hakemlere “kör hakemlik” sistemiyle gönderilmektedir. 
Editör ve hakemlerin düzeltme talep etmesi halinde, gerekli tüm 
düzeltmeler yazar tarafından mutlaka metin üzerinde dikkat çekecek 
şekilde renklendirilerek vurgulanmalıdır. Yazarlar, istenen düzeltmeler 
dışında, başvuru yaptıkları dosyada başka hiçbir değişiklik yapamazlar. 
Tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra makaleler, hakemlerden olumlu 
değerlendirme alınması ve yayın kurulundan da oyçokluğuyla geçmesi 
halinde yayınlanmaktadır. Sonuç olumlu ya da olumsuz yazarlara 
bildirilmektedir. Makalesi yayınlanan yazarlara ve görev alan hakemlere 
talepleri halinde söz konusu sayıdan gönderilmektedir. Derginin sayılarına 
konservatuvar kütüphanesinden ulaşılmaktadır.
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The articles after first being evaluated and accepted by the Editorial 
Board on the basis of editorial principles and writing rules, are sent to 
three reviewers who are experts in the subject, for blind review. If any 
corrections are asked by the editors and/or reviewers, all the necessary 
changes should be emphasized and colored/highlighted in the text in an 
observable way. Authors are not allowed to make any changes in the 
text other than the ones asked by the editors and/or reviewers. After all 
the corrections are made, the articles will be published if the reviewers’ 
reports are positive and they are approved by the majority vote of the 
Editorial Board. The editors will inform the author about the acceptance 
or rejection of the article. Copies of the related issue will be sent to the 
authors and referees according to their will. It is possible to access issues 
of our journal from the library of the Conservatory.

5. Dergide yayınlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na aittir, yazılı izin alınmadan 
çoğaltılamaz ve alıntı yapılan bilimsel çalışmalar dışında başka yerde 
yayınlanamaz, yazarlara telif ücreti ödenmez. Yayınlanan makalelerin 
her türlü sorumluluğu yazarlara aittir. Dergiye gönderilen makaleler 
yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez. Yayın kurulunda 
yayınlanması yönünde karar çıkan makalelerin yazarları, en son hazırlanan 
temliknameyi de imzalarlar. 

Copyrights of the articles that are accepted to be published in the journal, 
belong to the Istanbul University State Conservatoire and they can not be 
published elsewhere, except for citations in scientific work, and they can 
not be reproduced without written permission. No royalty fees will be paid 
to the authors. All the responsibility for the published article belongs to the 
author. Either published or not, the articles that are sent to the journal will 
not be returned. The writers of published articles finally sign the prepared 
letter.

B. YAZIM KURALLARI/WRITING RULES

1. Makaleler; ana başlıktan sonra, giriş bölümünden önce 150-200 sözcük 
arasında çalışmanın amaç, kapsam, yöntem ve ulaşılan sonuçlarını içeren, 
Türkçe ve İngilizce özet ile üç anahtar sözcük içermelidir. Ana başlık, 
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özet ve kaynakça başlıkları ortalanmış, kalın ve büyük harflerle; giriş, 
diğer alt başlıklar ve sonuç başlıkları kalın ancak yalnız kelimelerin ilk 
harfleri büyük ve sola yaslı olmalıdır. Makale, özetlerle birlikte, ana metin 
ve referanslar dahil, dipnotlar hariç olmak üzere asgari 3000, azami 6000 
sözcük dolayında olmalıdır. Tüm yabancı kelimeler italik yazılmalıdır.

Papers sent should include Turkish and English abstracts about 150-200 
words and three key words. The abstracts should include the objective, 
scope and method of the work, as well as the results obtained. The main 
title, as well as the abstract and source list titles should be in bold and 
capital letters, aligned to the center. Other sub titles and result titles 
should be in bold style, with only the first letters capital, and aligned to 
the left side. Papers should be 3000 up to 6000 words in length, including 
summaries, main text and references, but excluding footnotes. All foreign 
language words should be written in italic style.

2. Makaleler A4 kağıt boyutunun bir yüzüne, tüm kenarlardan 2,5 cm. 
boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,5 satır 
aralığıyla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Türkçe başlık 10 kelimeyi 
geçmemelidir. Alt başlıklar öncesinde satır aralığı konmalı, başlık 
sonrası paragraflar arasında boşluk olmamalı ve hiçbir paragraf girintili 
yazılmamalıdır. Dipnotlar kaynak gösterimi için değil, ek bilgi vermek 
için kullanılmalı ve sayfa altında numaralandırılarak 10 punto ve 1 satır 
aralığı ile iki yana yaslı olmalıdır. Sayfa numaraları da aynı karakterde ve 
11 puntoyla, sağ altta yer almalıdır.

Main text should be written in Times New Roman 12 pt. font size with 
1,5 line spacing. Paragraphs should be justified aligned. Turkish titles 
should be 10 words at most. Additional blank lines should be placed before 
each sub-heading, but not between paragraphs. No paragraph should be 
indented. Footnotes are just for comments and additional information, 
not for showing sources; they must be numbered consecutively from the 
beginning to the end, placed at the bottom of pages, and written with 10 pt. 
font size with 1 line spacing and justified. Page numbers should also be in 
the same font, in the bottom right, written with 11 pt. font size.

3. Yazarların adları makale başlığının bir satır sağ altında yer almalı ve 
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yıldız (*) dipnotla unvanı, kurumu ve e-posta adresi verilmelidir. Yazara/
metne özgü terminoloji ve/veya kısaltmaları ilk kullanımlarında parantez 
içinde veya dipnotla açıklanmalıdır.

The names of writers should be placed one line below the article title, and 
title, institution, and e-mail address should be given with a star (*) footnote. 
Any terminology and/or acronyms specific to the writer/text should be 
explained in their first instance in a paranthesis or with a footnote.

4. Referanslar ana metinde parantez içinde, uluslararası APA alıntı 
formatında gösterilmelidir. 40 sözcüğü geçen alıntılar iki yandan bir sekme 
içeriye alınarak 11 puntoyla verilmelidir. Alıntıların sonuna ilgili kaynağa 
parantez içinde atıf yapılıp, atıftan sonra nokta konmalıdır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Kaynak Gösterimi madde 9. 

The Journal uses APA citation format, references should be placed in the 
main text, within parantheses. Long quotations more than 40 words should 
be given indented 1 tab space (1,27 cm) from both sides of the page with 11 
pt. References of long quotations must be placed within parantheses, and 
before a full stop. See Indications of References 9, for further instructions.

5. Makalelerde, görseller ve nota örnekleri metin içinden atıf yapılarak 
ve her birinin altına kısa açıklamalarıyla ortalanmış olarak Şekil/Tablo 
1. ... şeklinde numaralandırılmalıdır. Tüm görseller, baskıda çözünürlük 
problemi olmaması için minimum 300 dpi çözünürlükte ve JPG formatında 
ayrıca gönderilmelidir. Metin içerisindeki yerleştirmeler, gerektiğinde 
sayfa düzenine göre değiştirilebilir.

Visual materials and musical examples should be numbered such as 
Figure/Table 1. ..., and; all of them should be aligned in the center with 
short explanations. All visuals should be used high-resolution (with a 
resolution of at least 300dpi) and should be sent separately, in JPG format. 
Placements in the text can be changed according to the page layout, if 
needed.
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KAYNAK GÖSTERİMİ

Indications of References

1. Metin içindeki tüm alıntılar, ilgili cümle ya da paragraf sonunda parantez 
içinde sırasıyla yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numaraları yazılarak 
(Soyad, yayın yılı: sayfa numarası) verilmelidir. Yayın tarihi olmayan 
eserler için “tarih yok” anlamında “n.d.”kısaltması kullanılır (Sartori, n.d.) 
gibi.

In the main text body, all references should be given after the related 
sentence or paragraph in parentheses, written in the order of surname of 
author, publication year and page number (Surname, year of publication: 
page number). For works without publication date, the “n.d.” abbreviation 
is used (s.a. Sartori, n.d.).

2. Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve belli sayfaların verilmesi 
söz konusuysa, yazarın soyadı, tarih: sayfa numaraları verilmelidir 
(Homans,1962: 175), (Sartori, n.d.: 25-30) gibi.

If the author’s name does not exist within the text and only certain pages 
are given, the surname of the author, date: and page numbers should be 
given (i.e: Homans, 1962: 175), (Sartori, n.d.: 25-30).

3. Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynaklar bölümünde bu yazarın bir 
eseri mevcutsa sadece sayfa numarası verilir (s. 175) gibi.

If the author’s name exists within the text and one of his works exists in the 
bibliography, only the page number is given (i.e. p.175). 

4. İki yazarlı göndermelerde her iki yazarın da soyadı yazılarak verilmelidir 
(Alemdar ve Erdoğan, 1994: 139) gibi.

For references with two authors, the surnames of both authors should be 
given (i.e. Alemdar and Erdoğan, 1994:139). 

5. Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” 
anlamında “et al.”, ibaresi kullanılmalıdır (Christians et al., 1993: 115) 
gibi.
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If there are more than two authors, the phrase “et al” which means “and 
others” should be used after the surname of the first author (i.a. Christians 
et al., 1993: 115).

6. Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır 
(İnceoğlu, 1994: 152; Aktan, 1992:117; Bilginer, 1998: 73) gibi.

References to more than one source should be divided with a semicolon 
(i.e. İnceoğlu, 1994: 152; Aktan, 1992:117; Bilginer, 1998: 73).

7. Bir yazarın aynı tarihli birden çok çalışması kaynaklarda yer alıyorsa, 
bu çalışmaları birbirinden ayırt etmek için “a,b,c,...” ibareleri kullanılmalı 
ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında gerekse 
kaynaklar bölümünde yer almalıdır (Ortaylı, 1983a: 998), (Ortaylı, 1983b: 
135) gibi.

If there is more than one work of the author with the same date within the 
bibliography, phrases such as “a,b,c,...” should be used to differentiate 
these works, both for citation within the text and also in the bibliography 
section, such as: (Ortaylı, 1983a: 998), (Ortaylı, 1983b: 135).

8. Bir çalışmadan doğrudan  bir alıntı yapılmıyorsa, sadece düşünceye atıf 
yapılıyorsa yazarın soyadı yazılıp, parantez içinde çalışmanın yayın yılı 
verilir (İnceoğlu (1994)’na göre ...................................... İnceoğlu (1994), 
....................................... gibi.

If not directly the work itself, but only the idea is quoted, the author’s 
surname is written and the publication year of the work is given in 
parenthesis (i.e. according to İnceoğlu (1994) ........................................   
İnceoğlu (1994) ........................................).

9. Metin içindeki alıntılar için çift tırnak (“...”) kullanılmalıdır. 40 
kelimeyi aşan alıntılar, tırnak işaretleri kullanılmadan girintili paragrafta 
ve ana metne göre bir küçük punto ile verilmelidir. Alıntı içinde ve yazarın 
vurgulamak istediği sözcükler ise tek tırnak (‘...’) ile verilmelidir. Kitap, 
film isimleri gibi özel nitelemeler baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. 
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For quotations within the text, double quotation marks (“...”) should be 
used. Citations with more than 40 words should be given without using 
double quotation marks, but in an indented paragraph using a smaller font 
size than the main text. The words which the author wants to emphasize 
within the quotations should be given in single quotation marks (‘...’.). 
The first letters of the special qualifications such as book and film names, 
should be written in capital letters.   

10. Metin içinde numaralandırılan notlar varsa, metnin sonunda numara 
sırasına göre ve kaynaklar bölümünden hemen önce son notlar şeklinde 
verilmelidir.

If there are notes with numbers in the text, they should be given at the 
end of the text and right before the bibliography section, as end notes in 
numerical order.

KAYNAKÇA DÜZENİ (APA formatı)

APA Format for References

Tek Yazarlı Kitap/Single-Authored Book

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Kitabın adı. [varsa orijinal/
yabancı dildeki adı]***. Basım yeri: Yayınevi.

Örnek/Example: Tanör, B.(1992). Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri. 
İstanbul: Der Yayınları.

Surname of the writer, first letter of name. (Publication year). Title of the 
book. [Title in original/foreign language, if available].  Publication place: 
Publisher.

İki Yazarlı Kitap/Book with Two Authors

Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi. & ikinci yazarın soyadı, adının baş 
harfi. (yayın yılı). Kitabın adı. Basım yeri: Yayınevi.

*** Tüm kaynaklar için geçerlidir/Applies to all resources.
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Örnek/Example: Alemdar, K.& Erdoğan, I. (1998). Başlangıcından 
Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları. Ankara: MY Yayınları.

Surname of the first author, first letter of name. & surname of the second 
author, first letter of name. (publication year). Title of the book. Publication 
place: Publisher.

Üç ila Beş Yazarlı Kitap/Book with Three to Five Authors

Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, adının baş 
harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., dördüncü yazarın soyadı, 
adının baş harfi. & beşinci yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı) 
Kitabın adı. Basım yeri: Yayınevi.

Örnek/Example: Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A. & 
Harlow, T. (1993). The Importance of Stability of Self-esteem. New York: 
Springer.

Surname of the first author, first letter of name., surname of the second 
author, first letter of name., surname of the third author, first letter of 
name., surname of the fourth author, first letter of name. & surname of 
the fifth author, first letter of name. (publication year) Title of the book. 
Publication place: Publisher.

Altı ve Daha Fazla Yazarlı Kitap/Book with six or more authors

Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, adının baş 
harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., dördüncü yazarın soyadı, 
adının baş harfi., beşinci yazarın soyadı, adının baş harfi., altıncı yazarın 
soyadı, adının baş harfi., et al.  (yayın yılı) Kitabın adı. Basım yeri: 
Yayınevi.

Örnek/Example: Harris, M., Karper, E.,Stacks, G., Hoffman, D., De Niro, 
R., Cruz, P., et al.(2001). Clinical Training in Serious Mental Illness.  
Washington DC: S.

Surname of the first author, first letter of name., surname of the second 
author, first letter of name., surname of the third author, first letter of 
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name., surname of the fourth author, first letter of name., surname of the 
fifth author, first letter of name., surname of the sixth author, first letter 
of name., et al. (publication year) Title of the book. Publication place: 
Publisher.

Çeviri Kitap/Translated Book

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Kitabın adı. Çevirenin adı 
soyadı (Çeviren). Basım yeri: yayınevi. (Orijinal kitabın yayın yılı).

Örnek/Example: Halimi, S. (1999). Düzenin Bekçileri. Yaman Aksu & 
Fügen Eryılmaz (Çeviren). İstanbul: Evrensel Yayınları. (Orijinal kitabın 
yayın yılı: 1991).

Surname of the author, first letter of name. (publication year). Title of the 
book. Name of the translator. Publication place: Publisher. (Publication 
year of the original book).

Derleme Kitaptan Makale/Bölüm/Article/Section from a Compilation 
Book

Yazarın Soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Bölüm adı. Editörün veya 
Derleyenin adı soyadı (Ed. veya Derleyen), Kitabın adı (Bölümün sayfa 
numaraları) Basım yeri: Yayınevi.

Örnek/Example: Van Dijk, T.A.(1999). Söylemin Yapıları ve İktidarın 
Yapıları. Mehmet Küçük (Derleyen), Medya, İktidar, İdeoloji (82-95). 
Ankara: Ark Yayınları.

Surname of the author, first letter of name. (publication year). Title of the 
section. Name of the editor or compiler, Title of the book (page numbers of 
the section) Publication place: Publisher.

Hakemli Dergiden Makale/Article from a reviewed journal

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Makalenin adı. Derginin adı, 
cilt/sayı, makalenin yayınlandığı sayfa numarası.
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Örnek/Example: Koloğlu, O. (1999). Medya-Devlet ve Sermaye. Birikim 
Dergisi, 117/0, 69-76.

Surname of the writer, first letter of name. (publication year). Title of the 
article. Name of the journal, volume/issue, page numbers of the article in 
the journal.

Dergiden Alıntı/Excerpts from Journal

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yayın tarihi). Çalışmanın adı. Derginin 
adı, cilt/sayı, makalenin yayınlandığı sayfa numarası.

Örnek/Example: Görmüş, A. (2006, Haziran 23). Çevreciler “Beyaz adam 
gibi” algılanır hale geldi. Yeni Aktüel, 150/0, 46-49.

Surname of the author, first letter of name. (publication date). Title of the 
work. Name of the journal, volume/issue, page number.

Yayınlanmamış Tez/Unpublished Dissertation

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yayın yılı). Tez adı, Tezin hazırlandığı 
bölüm, Basım yeri: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Örnek/Example: Odyakmaz, N. (2005). Medya Ekolojisi. İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Yayınlanmamış Doktora 
Tezi.

Surname of the author, first letter of name. (Publication year). Title of 
Dissertation, nane of the faculty where the Dissertation was prepared. 
Place of publication: Unpublished Dissertation.

Yayınlanmamış Bildiri/Unpublished Statement

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yayın yılı). Bildirinin adı, Sunulduğu 
organizasyonun adı, yer, tarih.

Örnek/Example: Arık, B. & Çağlar, Ş. (2005). The Face of Consumption  
Society In The Press: LifeStyle Journalism, 3.Uluslararası İletişim 
Sempozyumu, North Carolina Chapel Hill, 11-13 Mayıs 2000.
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Surname of the writer, first letter of name. (Publication year). Title of the 
statement, name of the organisation where it was presented, place, date.

İnternette Yayınlanan Dergiden Makale/Excerpts from Online Journal

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (makalenin yayın yılı). Makale adı.  
Derginin adı, cilt/sayı. İnternetten indirilme tarihi (ay, gün, yıl), web adresi 
(doi no.).

Örnek/Example: Berry, J. N. (1998). Educate Library Leaders. Library 
Journal, 3/0 (Nisan, 3, 2000),  http//www.epnet.com/ehost (doi. 
10.1036/10071393721).

Surname of the author, first letter of name. (publication year of the article). 
Title of the article. Name of the journal, volume/issue. Download date 
(month, day, year), web address (doi number).

İnternetten Alıntı (web sayfası)/Excerpts from Internet (web page)

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Makale adı, internetten 
indirilme tarihi (ay, gün, yıl) web adresi.

Örnek/Example: Frook, B. D. (1999). Oyun Alanlarının Sanal Dünyada 
Keşfi, (Eylül, 25,  2004) http://www.groups.earthlink.com.

Surname of the writer, first letter of name. (publication year). Name of the 
article, date of download (month, day, year) web address.

İnternette Yayınlanan Kitaptan Bölüm/Book Section Published on the 
Internet

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Makale adı. Kitap adı (Bölüm 
numarası) yayın tarihi, web adresi.

Örnek/Example: Laplace, P. (1985). Pollution and banana cream pie. In 
great chefs cook with chlorofluorocarbons (Bölüm 3). Temmuz 13, 2004, 
http://www.bamm.com.
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Surname of the writer, first letter of name. (publication year). Name of the 
article. Name of the book (Number of the section) publication date, web 
address.

Gazeteden Alıntı Yazarlı/Excerpts from Newspaper with a writer

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın tarihi). Çalışmanın Başlığı. 
Gazetenin adı, Sayı, Sayfa numarası.

Örnek/Example: Tamer, M. (2006, Mart 3). Artık En Güçlü Silah Enerji. 
Milliyet Gazetesi, 1546, s. 6.

Surname of the writer, first letter of name. (publication date). Title of the 
work. Name of the newspaper, issue, page number.

Gazeteden Alıntı Yazarsız/Excerpts from Newspaper without a writer

Çalışmanın başlığı, yayın tarihi (yıl, ay, gün). Gazetenin adı, sayfa.

Name of the work, publication date (year, month, day). Name of the 
newspaper, page.

Müzik Kaydı/Music Recording

Bestecinin Soyadı, adının baş harfi, eserin adı, yorumcunun adı soyadı, 
kayıt ortamı (CD, Kaset, Plak vb.). Kayıt yeri, tarihi ve yapım firması.

Surname of the composer, first letter of name, name of the composition, 
name and surname of the interpreter, recording medium (CD, tape, record 
etc.). Place of the recording, date and production company.
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