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            Toplum Bilimleri Dergisi (TBD) 2006 yılından beri yılda iki kez yayımlanan 

uluslararası hakemli bir dergidir. Toplum Bilimleri Dergisi’nin temel amacı insan, toplum ve 

din bilimleri alanındaki nitelikli yayınları okuyucusu ile buluşturmak ve bu yolla ülkemizin 

bilimsel birikimine katkıda bulunmaktır.  

 Toplum Bilimleri Dergisi gelecek özel sayısında, henüz yeterli hacme ve kaliteye 

ulaşamamış olan Türkiye’de Popüler Kültür ve Din çalışmalarını ele alacaktır. Türkiye’de 

Popüler Kültür ve Din bağlamında gerek kuramsal tartışmalara gerek özgün alan 

araştırmalarına gerekse içerik analizlerine büyük ihtiyaç vardır. Sosyoloji, kültürel çalışmalar 

ve din bilimlerinin buluştuğu noktada söz konusu bilimlerin kavram ve yöntemlerini 

kullanarak çalışılacak popüler kültür incelemelerine katkı sunmak amacıyla ele alacağımız bu 

özel sayıda sizlerin de desteklerini beklemekteyiz. Konular, önemli tarihler, iletişim bilgileri 

ve yazarlar için notlar aşağıdadır.  

           “Türkiye’de Popüler Kültür ve Din” başlığını taşıyacak bu özel sayıda; 

 Sosyal Medya ve Din (Instagram, Facebook, Twitter ve Din/Dini Kimlikler) 

 Dijital Medya ve Din (Youtube, Oyunlar) 

 Basılı Medya ve Din (Gazete, Dergi, Karikatürler) 

 Görsel Medya ve Din (Televizyon, Sinema, Reklamlar) 

 İşitsel Medya ve Din (Radyo) 

 Popüler Edebiyat ve Din (Roman, Öykü, Şiir) 

 Popüler Sinema ve Din 

 Popüler Müzik ve Din 

 Tüketim/Tüketim Alışkanlıkları ve Din 

 Moda ve Din (Tesettür Defileleri, Moda Dergileri vs.) 

 Turizm ve Din (İslami Oteller/Tatil Köyleri) 

 Popüler Din  

            Alt başlıklarını dolduracak makalelere yer verilmesi düşünülmekte, ancak konular bu 

başlıklarla sınırlı tutulmamakta, yazarların önerileri doğrultusunda yeni açılımlar da dikkate 

alınmaktadır. 
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Yazarlar İçin Notlar  

Toplum Bilimleri Dergisi’nde  

1. Sosyal b l mler kapsamına g ren özgün çalışma, çev r , araştırma notu, k tap ve tez 

değerlend rmes , tanıtım, ed syon kr t k, sadeleşt rme ve benzer  çalışmalar yayımlanır.  

2. Araştırma temelli, en son literatürün yer aldığı, alana yenilik katacak özgün çalışmalara 

öncelik tanınır.  

3. Yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına a tt r.  

4. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.  

5. Yayımlanmış yazılardan TBD  bares  kullanılarak yararlanılab l r.  

6. Yazarlardan baskı aşamasında katılım bedeli alınır. 

Yayımlanması için gönderilen çalışmalar,  

1. TBD’nde yayımlanacak yazılar, ekler  de dah l olmak üzere en fazla 30 derg  sayfası  le 

sınırlıdır. Daha uzun yazılarda kısaltma istenebilir.  

2. Türkçe makalelerde İng l zce, yabancı d llerdek  makalelerde  se Türkçe başlık, özet ve 

anahtar kelimeler verilmelidir.  

3. Yazılarda, Türk D l Kurumu  mla kılavuzu ve derg m z n ben msed ğ  esaslar d kkate 

alınır.  

4. Yazılar, şek l ve esas yönünden ön  ncelemeden sonra hakemlere sunulur  olumsuz 

bulunanlar yazı sah b ne b ld r l r. Aynı şek lde  hakemler tarafından  sten len düzeltmeler de 

yazı sah b ne b ld r lerek  lg l  düzeltmeler n yapılması  sten r.  

5.  er yazı  k  hakeme gönder l r.  akemlerden  k s  de yayımlanab l r raporu verd ğ nde yazı 

yayımlanır  hakemlerden b r  yayımlanab l r raporu verd ğ nde  se üçüncü b r hakeme 

gönderilir.  

6. TBD’ne gönder len yazılar, daha önce başka b r yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak 

üzere gönder lmem ş olmalıdır. 

Toplum Bilimleri Dergisi’ne gönderilecek yazılar,  



1. A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki 

yana dayalı, 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.  

2. Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına 

taşmaması ve 10 x 17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Tablo, şekil, resim, grafik vb. 

unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.  

3. turkiyedepopulerkulturvedin@gmail.com adres ne ekl  dosya olarak gönder lmel d r.  

4. Eğer çalışma birden çok yazarlı ise makalelerde editoryal yazışmanın kiminle yapılacağı 

özellikle belirlenmelidir.  

Gönderilen çalışmaların aşağıda koyu yazılan bölümleri içermesi gerekmektedir.  

• Türkçe Başlık Sayfası (makale başlığını, yazar/lar/ın tam adlarını ve unvanlarını, 

çalıştıkları kurumlarını, adres, kişisel telefon ve elektronik posta bilgilerini içermelidir)  

• Türkçe Öz (ortalama 150-200 kelime)  

• Anahtar Kelimeler (5-8 kelime arası)  

• Ana Metin (Nicel ve nitel çalışmalarda giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümleri 

bulunmalıdır)  

• İngilizce Başlık Sayfası (makale başlığını, yazar/lar/ın tam adlarını ve unvanlarını, 

çalıştıkları kurumlarını, adres, kişisel telefon ve elektronik posta bilgilerinin bulunduğu)  

• Abstract (ortalama 150-200 kelime)    

 

Key Words (5-8 kelime arası)  

 

•  Ana Metin En az 1,800 kelimelik çalışma, Türkçe metindeki alt bölümlerini ve kaynakçada 

yer alan her bir referansı içerecek şekilde en çok 7,500 kelimeden oluşmalıdır.  

• Atıf ve Kaynakça TBD, yazım kuralları konusunda İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaktadır. 

Makale içi atıflarda dipnotlu atıf sistemini tercih etmektedir.  

İlgili yazım kuralları için http://www.isnadsistemi.org/guide/ adresini ziyaret edebilirsiniz.  
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