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İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD)
YAYIN İLKELERİ

1.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), uluslararası, hakemli, bilimsel bir
dergi olup yılda en az iki kez yayınlanır.

2.

İMAD, Türkçe ağırlıklı olmak üzere İngilizce, Arapça dillerindeki çalışmaları kabul
eder. Gerektiğinde diğer dillerde de yazı kabul edebilir.

3.

İMAD, İslam medeniyeti kapsamındaki bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası
hakemli “elektronik” bir dergidir. Ancak tanıtım ve kurumlara göndermek amacıyla
belirli sayıda basımı yapılabilir.

4.

İMAD’da, İslam medeniyeti kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık,
gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi
alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme,
derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanır.

5.

Hakem sürecinde çift taraflı körleştirme sistemi uygulanarak hakemlerin ve yazı
sahiplerinin isimleri gizli tutulur.

6.

Dergiye gönderilen dokümanlar beş yıl süreyle elektronik ortamda saklanır.

7.

Editörler kurulu, yazıda konu ve anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde kısaltma
yapabilir ve gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir;

yazının bölümler halinde

yayımlanmasına karar verebilir.
8.

Çalışmalar ister yayımlansın isterse yayımlanmasın geri gönderilmez.

9.

İMAD’a gönderilen çalışmalar özgün olmalı, önceden herhangi

bir

yerde

yayımlanmamış veya İMAD yayın kurulu ile eş zamanlı olarak başka bir (dergi
editörler kurulu tarafından) yerde inceleniyor olmamalıdır.
10. İMAD’da yayımlanan çalışmaların, telif hakkı dergiye aittir. Yazarlara telif hakkı için
ücret ödenmez. Yayımlanmış çalışmanın tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine
bağlıdır. Bununla birlikte çalışmanın yazarı derginin onayı olmadan kendi kurs/ders
materyali olarak kullanılmak üzere istediği adette çalışmanın kopyasını yapabilme
hakkına sahiptir.

11. İMAD’da yayımlanan çalışmaların bilimsel, idari ve diğer sorumlulukları yazarlarına
aittir.
12. İMAD’a gönderilen çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin
gereklidir. Ayrıca çeviri çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.
13. Editör, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları hakemlere gönderir,
makaleler iki hakemin onayıyla yayına kabul edilir. Hakem görüşlerinden biri olumlu
diğeri olumsuz ise makale ya üçüncü bir hakeme gönderilir ya da danışma kurulunun
kararına başvurulur.
14. Türkçe harici dillerde gönderilen yazılar ile yazı özetleri, ilgili yabancı dil hakemlerine
gönderilir.
15. İMAD’a gönderilen tüm yazıların yazarlarına, yazının ulaştığına dair bilgi gönderilir.
Değerlendirme sürecinin üç ayı geçmemesi sağlanmaya çalışılır. Kabul veya ret kararı
verilmesi üzerine, başvuruyu yapan yazar elektronik ortamda konu hakkında
bilgilendirilir. Bu süreç içerisinde, varsa hakemler tarafından yapılan önerilerin gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
16. Yayımlanması için düzeltilmesine karar verilen yazılar, yazarları tarafından en geç
(elektronik postanın yanıtlanması için gerekli süre dâhil) 20 gün içerisinde düzeltilip
gönderilmelidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri
isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
17. Hakem onayı alan makaleler, Derginin konu içeriği esas olmak üzere, sıraya konularak
ve dergi tasarımına uygun hale getirilerek yayınlanır.
18. İMAD’a gönderilecek yazılar ve telif hakkı sözleşmesi Word formatında yazarın kendi
elektronik posta adresinden dergi editörlüğüne elektronik ortamda ulaştırılmalıdır.
19. İMAD’a gönderilecek tüm yayınlar Dergi Web sitesinden üye yazar aracılığıyla dergi
editörlüğüne ulaştırılmalıdır. (Doküman içerisinde bulunan tüm resim ve grafiklerin
doğru yerde olduğu kontrol edilmeli, grafik veya resimler zorunlu olmadıkça ayrı bir
dosya olarak gönderilmemelidir.)
20. Yayın ve yazım esaslarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmazlar.
21. Dergi yazım kuralları, ilkeleri ve süreci ile ilgili editörler kurulu ekleme ve değişiklik
yapabilir. Yapılan değişiklikler ilan edilir.

THE JOURNAL OF ISLAMIC CIVILIZATION STUDIES ( JICS)
PUBLISHING PRINCIPLES
1.

The Journal of Islamic Civilization Studies ( JICS) is an international and peerrewieved journal. It is published at least two times in a year.

2.

By JICS, the textes written in English, Arabic and mainly in Turkish will be accepted.
Textes in other languages will be accepted too, if required.

3.

JICS is a peer- rewieved, international and “electronic” journal that includes academic
studies related to Islamic civilization. Yet, for introducing and sending to institutions it
can be printed in a limited number.

4.

In JICS, these kind of textes like original researches, rewievings, compilations,
notifications, interviews, edition criticals and assesments about an article, a book or an
academic meeting which are in the field of theology, history, sociology, architect,
traditional art, economics, political sciences, international relationships, anthropology
and literature etc. within the context of İslamic Civilization will be published.

5.

Peer reviewers and authors’ names are kept private by making Reviewers and authors
are blinded to each other.

6.

Documents submitted to journal will be kept electronically during the next five years.

7.

Editorial Board is authorized to make any changings on text such as abbrevation on
condition of keeping meaning integrity and changing words if necessary. Besides
aditorial board is also authorized to decide to publish the text in parts.

8.

Studies will not be sent back whether accepted for publishing or not.

9.

Documents submitted to JICS must be original or not published at any journal before
and not be studying on by another journal’s editorial board while JICS’s editorial
studying on.

10. Copyrights of documents that published by JICS are belong to JICS. Any payment will
not be done to the authors for copyright. Published texts’ re-publication rights is
complately up to JICS’s permission. In addition, author of the text can reproduce for
using as course material as much as he / she wants without any permisssion from JICS.
11. Published academic texts’ administrative and other responsibilities are belong to the
authors.

12. For translations sent to JICS, the original text and author’s permission are necessary.
Besides Translations will be sent to peer- reviewers just like the others.
13. Editor will send the texts to reviewers if he / she approves it’s content in terms of
academic area and form. Articles will be accepted to publishing if two reviewers
approve. If one of reviewer’s opinion is negative, either it will be sent to a third
reviewer or advisory’s board’s opinion will be taken in account.
14. Abstracts and texts submitted to JICS in a foreign language will be sent to that foreign
language’s reviewers.
15. All authors who submitts texts to JICS will be informed about their texts’s reach.
Evaluation process will be end in three months. About rejection or acceptance of the
text, author will be informed in electronic media. In this process, reviewers’ advices
should be taken into account.
16. Textes are decided to should be corrected for publishing, must be corrected and sent
by the authors in 20 days ( including the necessary time for replying the e-mail).
Corrected text can be studied again by the reviewers who asks the corrections, if
necessary.
17. The articles which get approval of reviewer will be published based on content of the
issue by placing order and rearranging for journal’s design.
18. Documents such as texts and copyright agreement must be sent from author’s own email account to journal’s editorship in Word format.
19. Whole texts that are going to send to JICS must be submitted to editorship from JICS’s
home page via a member author. (Places of pictures or graphs in the text must be
checked out. If it is not essential, pictures and graphs should not be sent as a different
file.)
20. If the text does not comply with the dictation rules, they will be ignored.
21. Editorial board is authorized to make changes about dictation rules, publishing
principles and process. These changes will be declared.

İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD)
YAZIM İLKELERİ
1.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi’ne (İMAD)’a, gönderilen Türkçe makalenin
başında 150-250 kelimeden oluşan Türkçe (özet) ve İngilizce (Abstract), beş
kelimelik

Türkçe

(Anahtar

Kelimeler)

ve

İngilizce

(Keywords),

Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Diğer dillerde gönderilen makalelerin
başında ise ilk önce yayın dili sonra Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Bu
şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecine alınmazlar.
2.

İMAD’a gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların
içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Makalenin
hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye
editör tarafından eklenecektir.

3.

İMAD’a gönderilen yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları
aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk
Alt Kenar Boşluk
Sol Kenar Boşluk
Sağ Kenar Boşluk
Yazı Tipi
Yazı Tipi Stili
Yazı ve Başlık Boyutu (normal metin)
Boyutu (dipnot metni)
Paragraf Aralığı
Paragraf Girintisi
Satır Aralığı

4 cm
3 cm
3 cm
3 cm 3
Times New Roman
Normal
12
10
Önce 6 nk - Sonra 0 nk
1,25 cm 1,25 cms
1,5

4.

Microsoft Word programında olmayan özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda
(Arapça fontlar ve transkripsiyon alfabesi dahil), kullanılan yazı tipi, çalışma sisteme
eklenirken font dosyası da eklenmelidir.

5.

Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

6.

Yazıların

yazım

ve

noktalamasında

TDK

Yazım

Kılavuzu,

TDV

İslam

Ansiklopedisi’ndeki en son baskı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım
açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
7.

Makalelerin referans kuralları ekteki kurallar çerçevesinde uygulanır. Her makalenin
sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.
THE JOURNAL OF ISLAMIC CIVILIZATION STUDIES (JICS)
SPELLING PRINCIPLES

1.

Turkısh and English abstracts consisting of 150-250 words, Keywords at both
languages consisting of 5 words and headline in English and Turkish should be placed
at the beginning of Turkish articles submitted to JICS . At the beginning of articles
sent in other languages, firstly the publication language and then Turkısh abstract and
keywords must be ready. Any article that not having characteristics mentioned above,
will not be accepted for referee process.

2.

Since arcticles submitted to JICS will be enroled to referee process, name or
informations revealing the identity of author shouldn’t be added to the arcticle which is
added to the system. After completion of the process of the referee, informations about
author (s) will be added to the articles by the editör.

3.

The articles submitted to IMAD, they must be composed in the formation of
Microscoft Word and the structure of pages should be organized as follows:
Paper Size
Top Margin
Lower Margin
Left Margin
Right Margin
Font

A4 vertical
4 cms
3cms
3 cms
3 cms
Times New Romania

Font Style
Font Size
Footnotes size
space between paragraphs
indentation
interlinear space
4.

Normal
12
10
before 6 nk- after 0 nk
1,25 cms
1,5

The textes were written with a font doesn’t exist in Microsoft Word (including Arabic
fonts and transcription alphabet), font file should be added too with the text while text
is adding to the system.

5.

In the texts; details like page number, footer and header should not be exist.

6.

About texts’ spelling and punctuation, last edition of Encyclopedia of Turkey Diyanet
Foundation and spelling rules are set by Dictionary of TDK. Articles submitted to
JICS in terms of language and expression should be clear, understandable and
appropriate to academic criterias.

7.

Referance rules are attached. At the end of all texts, bibliography has to be exist.

