Değerli Araştırmacılar,
2002 yılından beri akademik yayım hayatını aralıksız sürdüren dergimiz, 18. Cilt,
35. sayı ile yoluna devam etmektedir.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İlahiyat alanında nitelikli
araştırmaları uluslararası ilim dünyasına ulaştırmanın yanında, araştırmacılara nitelikli
yayın yapma konusunda katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek için
dergimizde yeni bir ekip ve yeni bir sistem oluşturulmuş, editoryal ekibin görev
tanımları ve iş akışları belirlenmiştir.
35. Sayıdan itibaren dergimizde; Yayın Kurulu değerlendirme, yazım ve intihal
değerlendirmesi, hakem değerlendirme süreci, dil kontrolü, redaksiyon, dizgi ve
yayımlama aşamalarından oluşan Yayım Süreçlerinin işleyişi şöyle gerçekleşmektedir:
• Editör, dergiye gönderilen yazıları konu ve alanına göre Yayın Kurulu Üyelerine
gönderir. İki Yayın Kurulu Üyesi, genel hatlarıyla inceler, dergimizde
yayımlamak için değerlendirilmesinin uygunluğuna karar verir ve Yayın Kurulu
Değerlendirme Formunu doldurarak 3 hakem önerir.
• Editör, Yayın Kurulu Üyelerinin incelediği yazıları aldıkları puana göre sıralar,
kabul edilen, reddedilen ve diğer sayılara kalan metinlerin yazarlarını
bilgilendirir. Yazıları Yazım ve İntihal Sorumlularına gönderir.
• Yazım ve İntihal Sorumlusu metinleri şekil, yazım kuralları, İSNAD’a uygunluk
ve intihal oranı açısından inceler, sorunlu olanları yazarları ile iletişime geçerek
düzelttirir.
• Editör, şekilsel açıdan incelemesi tamamlanan yazıları, Yayın Kurulu Üyesi
tarafından önerilen hakemlerle hakem değerlendirme sürecini yönetmek için
Alan Editörüne gönderir.
• Hakem değerlendirme süreci tamamlanan (her iki hakemin olumlu rapor
verdiği) yazılar, Abstract ve Summary bölümlerinin incelemesi için Dil
Editörüne gönderilir.
• Dil kontrolü tamamlandıktan sonra Redaktörün metni incelemesi ve gerekli
düzeltmeleri yapmasından sonra Yazara son okuma için gönderilir.
• Editör, dizgi ve mizanpaj yapılması için ilgili sorumluya gönderir ve yazılar
yayımlanmaya hazır hale geldikten sonra dergi yayınlanır.
Yayım süreçleri Editörün koordinesinde şeffaf ve objektif bir şekilde belirlenmiş
sürelerde gerçekleştirilir ve her aşamada yazar bilgilendirilir.
Yayım süreçlerinin kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için makale şablonları
ve şablonun nasıl uygulanacağını gösteren video hazırlanarak dergimiz web sayfasında
yazarlara sunulmuştur.
Alanında öncü dergilerden olan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
paydaşları olan diğer dergilere katkı sağlamayı da sorumlulukları arasında
görmektedir. Yayım süreçlerine ilişkin uygulanan bu sistemin söz konusu dergilere de
örnek olacağını ümit ediyoruz.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin misyonlarından biri de Din
Bilimlerinde nitelikli yayın yapılmasında yazarlara katkı sağlamaktır. Bu kapsamda,
akademik yayınlarda araştırma yöntem ve teknikleri temel alınarak makale şablonu

oluşturuldu. Dergimiz yayım süreçlerinde yer alan makale gönderme formu, yayın
kurulu değerlendirme formu ve hakem değerlendirme formları hazırlandı. Böylece
yazarın araştırmasını söz konusu formlar aracılığıyla araştırma yöntem ve tekniklerine
uygun hale getirmesi ve dergimizin yayın süreçlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde
yürütülmesi hedeflenmiştir. Uygulamaya koyduğumuz sistem ve yayın süreçleri ile
ilgili tüm paydaşlarımızdan katkılarını beklediğimizi de ifade etmek isteriz.
30 Haziran ve 30 Aralık olmak üzere yılda 2 sayı yayınlayan dergimize Haziran
2019 sayısı için Din Bilimleri alanından birçok makale başvurusu yapılmıştır. Makaleler,
yukarıda detaylı şekilde bahsettiğimiz yayın süreçlerine tabi tutulmuş ve 14 makale
yayımlanmıştır. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulandığından bu sayıdan
itibaren hakem listesi yayınlanmayacaktadır.
2019 Ocak ayında devraldığımız editörlük ve oluşturduğumuz genç ve dinamik
ekibimiz, özverili bir şekilde çalışarak ilk sayısını çıkarmanın sevincini yaşamaktadır.
Dergimizin bu seviyeye gelmesinde önemli emekleri bulunan önceki editörlerimiz, Prof.
Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Ferit Uslu ve Prof. Dr. Şaban Haklı ve ekiplerine
teşekkür ediyorum.
Her sayıda bir öncekinden daha iyi olmayı hedefleyen dergimizin Yayın Kurulu
Üyeleri, Uluslararası Editör, Alan Editörleri, Yazım ve İntihal Sorumluları, Tashih ve
Redaksiyon sorumluları, Dil Editörleri ve Dizgi ve Mizanpaj sorumlularına gösterdikleri
üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum.
Dergimize yoğun ilgi gösteren ve makale gönderen araştırmacılara,
hakem/panelistlere; dergimizin yayım serüveninde emeği olan, katkı sağlayan ve takip
eden tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
Doç. Dr. İsmail BULUT
Editör

Our journal which has been continuously published 2002 is carrying on its path
with the volume 18-issue 35.
Hitit University Journal of Divinity Faculty aims to convey quality publications
in religious studies and divinity to international scholars and researchers as well as to
support authors for the publication of their quality works. While we strive for this goal,
we re-formed our team and procedures such as re-defining the steps of workflow and
the terms of the review process.
Beginning with the issue 35, the steps of publishing in our journal including the
evaluation by the editorial board, checking of writing, grammar and plagiarism, double
blind peer-review, redaction, and typesetting as follow:
•

The editor sends the papers to two of the editorial board members considering
their subjects. Each paper is checked by two of the editorial board members who
decide whether it is eligible for the consideration of the work for the publication
in our journal. The members fill out the editorial board evaluation form and
recommend three prospective reviewers for each submission.

•

The editor arranges the submissions according to the scores given by the editorial
board members and then informs the authors about whether their articles will be
considered for the current issue, delayed for the next issue or rejected.

•

The field editors check submissions for grammar, plagiarism, and the
appropriate citation according to ISNAD. If needed, the author is asked to revise
his/her work. Then, the submissions are sent to reviewers for double-blind peer
review.

•

If two reviewers recommend the publication of a submission, the language
editors review the abstract and summary for grammar and structure.

•

The submission is sent to the author for revision or rejected.

•

After the revision in this stage, the redactors complete the close reading, the
submissions are sent back to the author for a final reading.

•

Finally, after the completion of typesetting and layout process, the articles are
published.

ADDITIONAL NOTES: The authors are informed in each process listed above. The
template and the video in our website are provided to help the authors for the
preparation of their submissions. The journal is published twice a year, June 30December 30.
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