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ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (DERGİABANT)
YAYIN ESASLARI VE MAKALE KABUL ŞARTLARI

dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) Haziran ve
Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir
dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında
yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve
kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve
değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem,
yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan
yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki
hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma
yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü
bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp
yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma yayım sırasına
alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili üç ay içerisinde
cevap verilir. Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak
zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu
yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta
serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı dergİabant'a aittir. Yayımlanmış yazılar için
telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı
yapılamaz. Derginin yayın dili Türkçedir; ancak diğer dillerde kaleme alınmış
yazılar, her sayıda bir makaleyi geçmeyecek şekilde ilgili dilde ve Türkçe olarak
yazılmış özetleriyle birlikte kabul edilir. Dergiye gönderilecek makalelerin daha
önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve
toplam on bin kelime (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı
taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin
beş yüz kelime geçmemelidir.
Dergimize makale gönderiminde bulunmak isteyenler için son tarih: Bahar dönemi
20 Mayıs, Güz dönemi 15 Kasımdır.
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www.bifdergi.ibu.edu.tr adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye
makale göndermek için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:
- [Öncelikle web sitemizin ana sayfasındaki KAYIT sekmesinden üye kaydı
yapmanız gerekmektedir. (Dergimizde yayımlanacak makaleler için hakemlik
yapmak isteyen araştırmacıların “Yazar” seçeneği ile birlikte “Hakem” seçeneğini
de işaretlemeleri gerekmektedir.) Daha sonra ana sayfada sağda yer alan panele
oluşturduğunuz “kullanıcı adı” ve “şifre”nizi yazarak siteme giriş yapınız.]
- Yazar bilgileri ana metinde olmamalıdır. Yazar bilgileri için ayrı bir dosya (ek
dosya) hazırlanmalı ve sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
- Makale ana metin ekleme sayfasında yer alan dosya seçimi penceresi açılarak
bilgisayarın sabit sürücünde bulunan dosyanın bulunmasına yarayacak gözat (ya
da dosya seç) tıklanır.
- Dosyanın yeri belirlenir ve işaretlenir.
- Sayfadaki dosya gönder düğmesi tıklanır, dosya bilgisayardan derginin internet
sitesine yüklenir. Yüklenen dosyanın adı sistem tarafından otomatik olarak
değiştirilir.
- Dosya yüklendikten sonra, sayfanın alt kısmında yer alan kaydet ve devam et
düğmesi tıklanır.
- Ek dosyalar bölümü yazarın iletişim bilgilerini, güncel akademik özgeçmişini,
makale kapak sayfasını eklemek için konulmuştur. Ek dosya eklemek için izlenecek
adımlar makale yükleme bölümündeki gibidir.
Yazım Kuralları
Dergiye gönderilecek makaleler A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol
taraflardan 3 cm boşluk bırakılarak 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satır
1,25 cm girintili, paragraftan sonra 6 nk boşluk bırakılmış, satır sonu tirelemesiz
ve 12 punto Cambria yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları
dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması
gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve
tek aralık kullanılabilir. Yazılarda aşağıdaki öğeler bulunmalıdır.
1. Öz ve abstract: 10 punto, Cambria yazı karakteri, 1.0 (tek) satır aralıklı, 1,25 cm
girintili (ilk satır girintisiz), iki yana yaslı, paragraftan sonra boşluk bırakılmaksızın
(0 nk) yazılır. Makalenin 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti (Öz –
Abstract) yazılmalı, bunlara konuyu tanımlayan 3-5 anahtar kelime ve Keywords
mutlaka eklenmelidir.
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2. Dipnotlar: 10 punto, Cambria yazı karakteri, 1.0 (tek) satır aralıklı, 1 cm asılı
(ilk satır diğerleriyle hizalı “tab tuşuyla”), iki yana yaslı, paragraftan önce ve sonra
0 nk olarak yazılır.
3. Kaynakça: 11 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 satır aralıklı, 1,25 cm asılı, iki
yana yaslı, paragraftan sonra boşluk bırakılmaksızın (0 nk) yazılır.
4. Başlıklar:
Tüm başlıklar kalın yazı tipinde, makale başlığı hariç diğerleri küçük harflerle
düz olarak yazılır.
Makale Adı , Türkçe (12 punto, üstten bir satır boşluk, önce ve sonra 12 nk boşluk,
1.5 satır aralıklı) ve İngilizce (11 punto, önce ve sonra 12 nk boşluk, 1.5 satır
aralıklı) olarak yazılmalıdır. Makale başlığı büyük harflerle, metne ortalı olarak
yazılmalı boşluklarla beraber toplam 100 karakteri aşmamasına özen
gösterilmelidir.
Öz ve Anahtar Kelimeler, Abstract and Keywords, 10 punto, 1.0 (tek) satır
aralıklı, soldan 1,25 cm girintili, boşluksuz (0 nk) olarak yazılır.
BAŞLIKLAR: (Bölüm ve başlıklar arasında satır boşluğu bırakılmaz):
Giriş, Düz, 12 punto, önce ve sonra 6 nk boşluk, soldan 1,25 cm girintili.
1. Başlık, Düz, 12 punto, önce ve sonra 6 nk boşluk, soldan 1,25 cm girintili.
1.1. Başlık, Düz, 12 punto, önce ve sonra 6 nk boşluk, soldan 1,25 cm girintili.
Sonuç, Düz, 12 punto, önce ve sonra 6 nk boşluk, soldan 1,25 cm girintili.
Kaynakça, Düz, 11 punto, önce ve sonra 6 nk boşluk, soldan 1,25 cm girintili.
METİN GÖVDESİ: Cambria 12 punto, paragraftan önce 0 nk, sonra 6 nk boşluk
bırakılmalı, 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satır 1,25 cm girintili.
Hem metin içinde hem de Kaynakça’da Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi’nin belirlemiş olduğu transkripsiyon ve imla kuralları esas
alınmalıdır. Kelimelerin imlasında metin boyunca birlik sağlanmalıdır. Dipnotlarda
eser isimleri ilk geçtiği yerde, “basım yeri ve yılı” ile birlikte açık olarak verilmeli,
sonraki yerlerde uygun biçimde kısaltılmalı, çalışmanın sonuna eklenen Kaynakça
kısmında eserlerin tam künyeleri yazılmalı, burada kısaltma kullanmamaya dikkat
edilmelidir.*

*

Makale yazımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Dergimiz web sitesi Duyurular sayfasındaki Örnek dosyayı
(makalesablonu) inceleyiniz.
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