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Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından çıkartılmakta olan 
'BELLEK' isimli elektronik dergiye ait 'Makale Çağrısı'na ilişkin çağrı metni ektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu çağrının ilgili Birimlerinize duyurulması hususunda 
gereğini arz ederim.

Prof.Dr. Hasan KAYA
Rektör
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AKADEMİK DERGİ MAKALE ÇAĞRISI



Sayın Hocalarımız, Değerli Meslektaşlarımız!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde; 
“Bellek” isimli dergimizin kurulmuş olduğu haberini sizlerle paylaşmanın mutluluğu 
içerisindeyiz.

Bellek: Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi; araştırma-inceleme, 
kritik, çeviri vb. akademik çalışmalar yayınlayarak, tarih ve kültür alanlarındaki bilimsel 
birikimlerin yazımını ve paylaşımını geliştirmeyi hedeflemektedir. Dergi, yayınlayacağı 
makalelerle “toplumların hafızası” olarak adlandırılan tarih biliminin ışığında “geçmiş-
bugün-gelecek” bağlantısının kurulabildiği bir düzlem yaratmayı amaçlamaktadır. Böylece 
bilimsel problemlere nitelikli çözümler getirerek, bireylerin bilimsel ihtiyaçlarını ve 
meraklarını gidermeyi ilke edinmiştir. Dergimizin ilk sayısının Aralık 2019’da yayım 
hayatına başlaması öngörülmektedir.

Dergimiz, yılda iki defa (Haziran-Aralık) aylarında yayınlanacak olup uluslararası 
hakemli, akademik, ücretsiz bir e-dergidir. Derginin yayın dili Türkiye Türkçesi veya 
İngilizcedir. 

Yayın Süreci
Dergiye yazılarını gönderen bütün yazarlar yazılarının süreçleri ile ilgili düzenli olarak 

bilgilendirilecektir. Dergiye gelen yazılar ilgili alanda uzman 2 hakeme gönderilerek “Çift 
taraflı kör hakemlik” uygulamasına tabi olacaktır. Hakemlerin makaleler hakkındaki geri 
dönüşleri en fazla 30 gün içerisinde gerçekleşecektir. Direkt kabul alan veya düzeltme alan 
makaleler sıradaki sayı için basım sürecine alınırken yazarlara yönelik bilgilendirme ve diğer 
detaylara derginin web sayfasından erişilebilir.

Hakemlik Daveti
Bellek Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, sizleri dergimizin hakem 

ekibinin bir parçası olmaya davet ediyor. Dergimize gelen makalelere hakemlik için, lütfen ilgi 
alanlarınızı belirten özgeçmişinizi şu e-posta adresimize gönderiniz: bellek@mku.edu.tr

Aralık 2019 sayısı için Türkçe veya İngilizce makalelerinizi https://dergipark.org.tr/bellek  
linkinden yükleyebilirsiniz.

İlginize ve desteğinize şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Tarih Bölümü Öğretim Elemanları


