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“Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi” Türk 
İslâm Medeniyeti İlmi Araştırmalar Enstitüsü Yayınıdır. 

İlk olarak 2005 yılında 1. ve 2. Sayı ile yayın hayatına başlayan 
Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi yılda iki 
kez yayınlanan hakemli bir dergidir. 

Dergi, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, coğrafya, 
arkeoloji, sanat tarihi, davranış bilimleri, eğitim bilimleri, 
ilahiyat, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar, sanat 
tarihi ve mimarlık gibi akademik alanlarda üretilen, yayına 
dönük bilimsel katkılara açıktır. Bu alanlarda üretilen, özgün 
kuramsal yazılar; özgün araştırma makaleleri; belgeler ve 
yorumlar; uygulamalar ya da uygulamaya dönük yazılar; 
eğitim çalışmaları, eleştiri ve değerlendirme yazıları; Türk 
İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi’ne 
değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Dergiye iletilen 
yazıların, başka bir yayın organında daha önceden 
yayınlanmamış olduğu veya bir başka yayın organına, eş 
zamanlı olarak yayınlanmak üzere sunulmadığı kabul edilir. 
Bildiri olarak sunulmuş, ancak yayınlanmamış ve geliştirilmiş 
çalışmalara dergide yer verilebilir. Dergide bir sayıda ikinci 
yazar değişmek kaydıyla bir yazara ait en fazla 2 makaleye yer 
verilebilir.  

Dergimiz, Şubat ve Mart aylarında olmak üzere, yılda iki kez 
yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın 
dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik 
ayrıntı dışında, benzerlik raporuna bakılmaktadır. Makale 
yazarlarımızdan makale yüklemesi yapmadan önce Makale 
Yönetimi başlığı altında yer alan şablonu indirerek bu 
şablona göre yükleme yapmalarını rica ediyoruz.  

DERGİMİZ TR DİZİN VE DİĞER İNDEKSLERE SAHİP 
ULUSLARARASI DERGİ STATÜSÜNDEDİR. 
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