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YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI 

A. Yayın İlkeleri 
1. Bilimname hakemli bir dergidir ve yılda üç kez yayınlanır. 

2. Dergide sosyal bilimler alanında özgün ve nitelikli makaleler, çeviriler, orijinal metin neşirleri, 
sadeleştirmeler, kitap ve tez tanıtımları ve sempozyum değerlendirmeleri yayınlanır. 

3. Gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 

4. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yabancı dillerdeki çalışmaların yayınlanması yayın kurulunun kara-
rına bağlıdır. 

5. Yazılar disketiyle birlikte 3 nüsha halinde ve e-mail yoluyla gönderilmelidir. Çeviri ve sadeleştir-
melerde hakemlere gönderilmek üzere orijinal metinler de eklenmelidir. 

6. Yazıların ön incelemesi yayın kurulunca yapılır ve yayın ilkelerine uygun bulunan yazılar iki hake-
me gönderilir. Yazar ve hakemlerin isimleri aksine bir talepte bulunmadıkları takdirde açık tutulur. 

7. Her sayının hakem kurulu o sayının hakemlerinden oluşur. 

8. Yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. 

9. Dergide yayınlanacak yazılara, hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir. 

Yayınlanmayan yazılar iade olunmaz. 

B. Yazım Kuralları 

1. Gönderilen yazılarda uyulması istenen format aşağıda verilmiştir*:  

a . IBM uyumlu bilgisayarda MS Word programında yazılmalıdır. 

b . A4 boyutundaki kağıdın tek yüzüne kenarlardan aşağıda belirtilen miktarda boşluk bırakılarak 
çıktısı alınmalıdır.  

c . Gövde metni 10 punto ve 1,1 aralıklı, dipnot metni ise 8 punto ve 1 aralıklı, Tahoma yazı tipinde 
iki yana yaslı olarak biçimlendirilmelidir.  

Sayfa yapısı ise: (dosya > sayfa yapısı komutundan) üstten 5.5, alt, sağ ve sol kenarlar 4’er, cilt 
payı 0, üstbilgi 4.6 ve altbilgi de 0 cm. olarak ayarlanmalıdır. 

d . Metin içinde aynen aktarılan alıntılar müstakil paragrafta 9 punto ile yazılmalıdır. 

 

 

 
* Bu formatın uygulandığı hazır bir şablonu web sitemizdeki şu adresten temin edebilirsiniz: 

http://www.bilimname.com/sablon/ 

http://www.bilimname.com/sablon/
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2. Yazının başlığı İngilizce çevirisiyle birlikte verilmelidir. 

3. Yazarın ismi ve akademik unvanı başlığın altına yazılmalıdır. 

4. Yazının sonuna öz geçmiş, posta ve e-mail adresleri ile telefon numaraları 
eklenmelidir. 

5. Yazının Türkçe ve İngilizce azami 150 kelimelik özeti ve anahtar kelimeler 
metinden önce verilmelidir. İngilizce özetler dergimizin web sitesi aracılığıy-
la bilim dünyasına sunulacaktır.  

6. Yazılar 5000 sözcük sınırını aşmamalıdır.* 

7. Dipnotlarda eserin: 

- İlk referans verildiği yerde tercihen aşağıdaki formatlar kullanılmalıdır: 

Telif: Adı Soyadı, Eser Adı, Yer ve Tarih,Yayınevi, Cilt, Sayfa 

Çeviri: Adı Soyadı, Eser Adı, Çeviren: Adı Soyadı, Yer ve Tarih, Yayınevi, Cilt, Sayfa 

Makale: Adı Soyadı, “Makalenin Adı,” Makalenin Yayınlandığı Kaynak, Yer ve Tarih, Cilt, Sayfa. 

Anskiklopedi 
md. 

Adı Soyadı, “Madde Adı,” Ansiklopedinin Adı, Yer ve Tarih, Cilt, Sayfa. 

- Dipnotlarda aynı esere ikinci kez atıf yapılıyorsa, yazarın soyadı, eserin cilt 
ve sayfa numarası; aynı yazarın birden fazla eseri kullanılıyorsa, yazarın soyadı ve 
eserinin kısaltılmış ismi her defasında verilmelidir. 

- Metin içerisinde sadece ayet referansları verilmelidir. (Örnek: Bakara 
2/186).  

 

 

 
* Sözcük sayısını Word programında araçlar > sözcük sayımı komutundan tespit edebilirsiniz. Sayıyı 

tespit ederken açılan diyalog kutusunda dipnotları ve son notları da say seçeneği de işaretlenmelidir. 
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TEMSİLCİLERİMİZ: 
 

ADANA 

Asım YAPICI, asimyapici@cu.edu.tr 

 

ANKARA 

Osman Nuri KÜÇÜK, onkucuk@hotmail.com 

 

BURSA 

Kasım KÜÇÜKALP, Uludağ Ü.İlahiyat Fakültesi  

 

ÇANAKKALE 

Nimetullah AKIN, nakin@comu.edu.tr 

 

ÇORUM 

Adem KORUKÇU,  ademkorukcu@hotmail.com 

 

DİYARBAKIR 

Mesut ERDAL, merdal@dicle.edu.tr, 

 

ELAZIĞ 

Aydın TAŞ, atas@firat.edu.tr 

 

ERZURUM 

Şaban KARASAKAL, skarasakal@hotmail.com 

 

ISPARTA 

Hasan Tevfik MARULCU, hmarulcu@sdu.edu.tr 

 

İSTANBUL 

Harun ANAY, harunanay@yahoo.com 

Marmara Ü.İlahiyat F.Vakfı kitap satış kulübü 

 

mailto:asimyapici@cu.edu.tr
mailto:onkucuk@hotmail.com
mailto:nakin@comu.edu.tr
mailto:ademkorukcu@hotmail.com
mailto:merdal@dicle.edu.tr
mailto:atas@firat.edu.tr
mailto:skarasakal@hotmail.com
mailto:hmarulcu@sdu.edu.tr
mailto:harunanay@yahoo.com


bilimname 264 

İZMİR 

Hadi Sofuoğlu,  Hadi.sofuoglu@deu.edu.tr 

 

K.MARAŞ 

Nuri KAHVECİ, nurikahveci@yahoo.com 

 

KAYSERİ 

Ş.Selim HAS, selhas@erciyes.edu.tr 

 

KONYA 

Hakan UĞUR, hugur@selcuk.edu.tr 

 

MALATYA 

Ali DUMAN, aduman@inonu.edu.tr 

 

RİZE 

Ömer Faruk YAVUZ, ofyavuz@ktu.edu.tr 

 

SAKARYA 

Muhammed AYDIN, muhammed@sakarya.edu.tr 

 

SAMSUN 

Burhanettin Tatar, burhatatar@hotmail.com 

 

SİVAS 

Sabri ERTURHAN, s_erturhan@hotmail.com 

 

ŞANLIURFA 

Abdullah YILDIZ, ayildiz@harran.edu.tr 

 

VAN 

Adnan Memduhoğlu, amemduhoglu@hotmail.com 
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