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Uluslararası Öğrenci Bilimsel Dergisi  

„Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi”  
 

 

 

Dergi Hakkında: 
 

Bu ‘------’ nın amacı öğrencilere, PHD adaylarına ve genç araştırmacılara kendilerini ifade 

etmelerini ve kendi bilimsel buluşlarını paylaşmaları etrafımızdaki dünyanın anlaşılması ve 

yorumlanması için verilen bir fırsattır. Taslaklar, iyi alternatifler ve öneriler barındırmalıdır. 

Yazarlar konuyu tartışmalı ve her ilgi alanından kişinin anlayacağı şekilde basitçe ifade 

edilmelidirler. 

 

Derginin yapısı: 
 

-Dergi resmi dili:Türkçe, İngilizce ve Rusça’dr. 

-Dergi yılda iki kere yayınlanır, A5 formatında ve en fazla 400 sayfadır. 

-Her bir baskı üç ana bölümden oluşur: İsimler, bilimsel, makaleler ve sanat yazıları. 

-Her bir baskının ISBN numarası vardır. Taslakları kabul edilen  yazarların, kendi yazılarının 

da bulunduğu dergi baskısının üç kopyası alınacaktır. Derginin online versiyonu da 

mevcuttur.    

 

Ana bölenlerle ilgili daha fazla bilgi :  

 

Bilim:  

Bu bolünde sadece öğrenci ve bilimsel çalışmalarını ve onların kendi alanlarıyla ilgili yayınlar 

yaparız. Taslaklar teorik bilimsel bir tarzla yazılmalı ve tez, açıkça formüle edilmeli, 

kanıtlarla desteklenmelidir. İlgilendiğiniz her hangi bir  konuda yazabilirsiniz. 

 

Makale:  

Taslaklar, güçlü bir şekilde yazarın kendi görüşünü ve bakış açısını göstermelidir. Bu bölüm 

için felsefi, psikolojik, siyasi ya da sosyolojik analizler tercih edilebilir.   

 

Sanat çalışmaları:  

Bu bölümde daha önce yayımlanmamış şiirleri, romanları ve hikayeleri yayınlarız. Eğer 

edebiyatta ilgileniyorsanız, güzel ve etkileyici yazabiliyorsanız çalışmalarınızı dergimize 

gönderebilirsiniz.    

 



Öncelikli başlıklar:  

- 1900 sonrası doğan yazarlar, düşünürler ve filozofların analizleri.  

- Hayatımızdaki tüm alanlardan paylaşacağımız güzel hikayeler.  

- Çağdaş yazarlar, bilim adamları ve düşünürlerin bilimsel analizleri ve yorumları.  

- Dünyada neler oluyor ? Şahsi gözlemler ve yaşantıların ilk elden anlatılması. (Doğal afetler, 

siyasi çatışmalar, vb.) 

 

Taslak hazırlama gereksinimleri? 

 

 1.Taslak 4000 kelimeyi geçmemelidir (özet, anahtar kelimeler, ana metin, referanslar listesi 

dahil.)  

 

 2.Metin aşağıdaki şartlara uygun olarak oluşacak:  

- Yazı: Times New Roman, boyut: 14 (Normal),tek satır aralığı. 

- Başlık: Büyük harf 14 punto, kalın, ortalanmış şekilde  

  

3. Yazarın adı ve soyadı: TNR 12 punto, italik 

  

4.Ana metin: Times New Roman, boyut: 14 (Normal), tek satır aralığı. 

Şimdi nihayet kaynakçada kaynağın tamamını adını görüntüler.  

 

5. Yazarlar Oxford örneğini referans olarak kullanabilirler ; 

http://guides.is.uwa.edu.au/content.php?pid=385139&sid=3156563  

  

6. Tüm alıntılar makalenin sonundaki kaynakça bölümünde bulunmalıdır. 

 

7.  Sayfalar numaralandırmak zorunda değildir. 

 

Yazar hakkında: 

Yazar kendi hakkında kısa bilgi veren ayrı bir belgeyi de   eklemelidir. 

Ad Soyad:  

E-posta adresi:  

Ev adresi:  

Üniversite veya çalıştığı kurum:  

Ülke: 

Eğitimin durumu:  

İlgi alanları,daha önce yayımlanmış kitap veya makaleleri, daha önce katıldığı projeler(varsa). 

 

 

Son teslim tarihleri: 

To: isjicua@agri.edu.tr 
 

1 Ekim 2014 tarihine kadar teslim edilmelidir. 

 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. 48 saat içinde bir yanıt 

gönderilecektir. 

 

   

 

http://guides.is.uwa.edu.au/content.php?pid=385139&sid=3156563


 

 

 

 


