YAYIN ESASLARI



Usûl İslam Araştırmaları uluslararası, hakemli, bilimsel, akademik bir
dergidir.



Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere bir yılda iki sayı yayımlanır.



Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.



Dergide İlahiyat alanında, daha önce yayımlanmamış Türkçe, Arapça ve
İngilizce telif makaleler; kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.



Dergiye gönderilecek yazılar, http://www.usuldergisi.com/myk internet
adresindeki “Makale Yazım Kılavuzu”na uygun yazılmış olmalıdır.



Dergiye gönderilecek makaleler 7500 kelimeyi; tanıtım ve değerlendirme
yazıları 1500 kelimeyi geçmemelidir. Makalelerdeki özler 200 kelimeyi, anahtar kelimeler 5 kelimeyi geçmemelidir.



Dergiye yayın kabulü sadece Usûl Makale Takip Sistemi (MTS) yoluyla
yapılmaktadır. MTS’de doldurulması mecburi alanlarda gerekli bütün bilgiler
tam olarak girilmelidir.



Dergiye gönderilen yazılar önce Yayın Kurulu tarafından, gaye, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uyum bakımından değerlendirilir. Kabul edilen yazılar Yayın Kurulunun belirlediği iki hakem tarafından değerlendirilir. Gerek görüldüğü takdirde üçüncü hakem tarafından da değerlendirmeye alınabilir. Hakemlerden en az ikisinin “Yayınlanabilir” raporu
vermesi durumunda yazı Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirmeye
alınarak yayına kabul edilir veya gerekçesi gösterilerek reddedilir.



Dergide yayımlanan yazıların dil, bilimsel içerik ve hukukî sorumluluğu
yazarlarına aittir.



Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı süresiz olarak Usûl İslam Araştırmaları’na aittir.

EDITORIAL GUIDELINES



Usûl Islamic Studies is an international, referreed, scientific, and an academic
journal



The journal is published biannually in April and October.



The language of publication is Turkish and English



The publications of the journal include compilations of previously unpublished journal articles in Turkish, Arabic, and English; as well as reviews
of books, journals, conferences, and scientific interviews.



The articles that are sent for publication should first be checked to make sure
they abide by the rules outlined in the “Article Writing Manual” which can be
found via: http://www.usuldergisi.com/myk



The articles that are sent for publicatıon must not exceed; 7500 words for journal articles and 1500 words for review articles. The abstracts of the article must
not exceed 200 words with up to 5 keywords.



The applications for all publications must be made through the Usûl Publication Portal (MTS). All necessary information must be provided to the publisher in the application form.



The articles turned in for publication will be reviewed for purpose, subject,
content, presentation style, and grammar by the Publication Board. The articles that are accepted will then be reviewed by two referees that are appointed
by the Board. If deemed necessary, a third referee will also be asked to review
the article. So long as at least two referees vote in favour of publishing the article, the Board will review the article for the second time, either accepting the
article to be published, or rejecting it on justified grounds.



The language, scientific content, and the legal responsibility of the published
article is the liability of the author(s).



The copyrights of the published articles belong to Usûl Islamic Studies Journal
indefinitely.

