DERGİ YAYIN İLKELERİ
1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki
sayı yayımlanan hakemli bir dergidir.
2. Derginin yayın dili Türkçe’dir, ancak Türkçe özet verilerek
yabancı dildeki bilimsel makaleler de yayımlanabilir.
3. Dergide, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, orijinal bir
araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan makaleler, yeterli sayıda
bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bu günkü bilgi düzeyinde
özetleyip, bir değerlendirme ile günümüzdeki önemini belirten tarama yazıları, bir konudaki farlı görüşleri bilimsel düzeyde ortaya
koyan eleştiri yazıları, yeni bir yöntem, teknik veya araştırma bulguları ortaya koyan, alanına katkı sağlayacak olan bildiriler, ayrıca
yazma eser, kitap tanıtımı ve çeviriler basta olmak üzere akademik
nitelikleri haiz her türlü çalışma yayımlanır.
4. Dergide yayımlanmak üzere verilen yazılar, konu, içerik,
sunuş biçimi ve bilimsel ölçütlere uyma çerçevesinde Yayın Kurulu
tarafından yapılan ilk incelemeden sonra -yayımlanmaya değer bulunması halinde- bilimsel hakeme gönderilir. Sayı hakemlerinin
isimleri derginin ilgili sayısında yer alır. Hakeme gönderilen çalışmaların yazarları gizli tutulur. Ayrıca hakem raporları da gizlidir.
Yazılar, hakem raporuna göre -gerekiyorsa- yazar tarafından düzeltilir. İlk hakemlerin olumsuz görüş bildirdiği yazılar, Yayın Kurulu kararıyla başka hakemlere gönderilebilir. Bu hakemlerin olumlu
görüş bildirmesi durumunda, yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına Yayın Kurulu karar verir.
5. Dergide yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî her türlü
sorumluluğu yazarlarına aittir.
6. Hakem incelemesine gönderilmek üzere teslim edilen telif
makaleler üç nüsha, tercümeler ise orijinal metniyle birlikte iki
nüsha halinde (isimsiz olarak) yayın kuruluna ulaştırılır. Çalışma
sahibinin (/sahiplerinin) adı, akademik unvanı, çalıştığı kurum ve
kendilerine ulaşılabilecek her türlü iletişim adresleri (posta, eposta, tlf.) kısa biyografik bilgileri ile birlikte ayrı bir sayfaya yazılarak makaleye eklenir.
7. Kitap tanıtımı dışındaki çalışmalar, her biri en az 50, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler (3-5 kelime) içermelidir. Gönderilen çalışmaların İngilizce ve
Arapça başlığı da bulunmalıdır.
8. Gönderilen çalışmalar -yayımlansın ya da yayımlanmasıniade edilmez.
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9. Toplam 25 sayfayı aşan yazıların tamamının bir anda yayınlanıp yayınlanmayacağına yayın kurulu karar verir.
10. Çalışmalarda TDV İslam Ansiklopedisi'nin (DİA) imlâ kaideleri esas alınır. Dipnot kullanımında yararlanılan kaynaklar ilk
geçtiği yerde tam künyesi ile sonraki yerlerde uygun biçimde kısaltılarak verilmeli ve çalışmanın sonuna ayrıca kaynakça eklenmemelidir. Çalışmalar, IBM uyumlu bilgisayarda MS Word programında yazılmalı, gövde metni 10 punto ve 1 aralıklı (satır başı 0.8 cm
ve paragraflar arası boşluk 4 nk), dipnot metni ise 8 punto ve 1
aralıklı (0.5 cm asılı), Verdana yazı tipinde biçimlendirilmeli ve A4
boyutundaki kağıdın tek yüzüne kenarlardan 4.5 cm (sağ ve sol)
ve 5.25 cm (üst ve alt) bırakılarak çıktısı alınmalıdır.
11. İnceleme işlemi biten makalenin son şekli bir disket veya
e-posta ile yayın kuruluna iletilir.
12. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu
yazarlarına aittir. Yayın için kabul edilen metinlerin yayın hakkı
dergiye aittir. Yayımlanan her yazı için o yazının yazarına, iki veya
çok yazarlı ise her yazarına bir adet dergi ile 25 adet ayrı basım
gönderilir. Hakem ve iletişim masrafları makale sahibinden tazmin
edilir. Dergide yayımlanan yazı ve görsel malzemeler dergi adı zikredilerek alıntı yapılabilir.
13. Yazıların sekil ve esas yönünden ön incelemesi Yayın Kurulu’nca yapılır; uygun görülenler hakem görüşüne arzedilir; uygun
görülmeyenler, yazı sahibine bildirilir.
14.
Gönderilecek
yazılarda,
yazı
türleri
derleme/araştırma/yorum) ve bilim dalları da göz önüne alınarak su sıra
izlenmelidir: Türkçe başlık, yazar ve/veya yazarların isimleri, bir
dipnotla unvanları, kurum ve e-posta adresleri, Özet (Türkçe) ve
Anahtar Kelimeler (Türkçe), İngilizce başlık, Abstract ve Key
Words (3–5 kelimelik).

