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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL DERGİ YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İçerik 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bilimsel 

dergilerinin ulusal ve  uluslararası akademik yayıncılık kuralları çerçevesinde yayımlanmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bilimsel dergilerinin 

ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık kuralları çerçevesinde yayımlanmasına ilişkin usul 

ve esasları kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 06/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. ve 

48. maddeleri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve Üniversitelerde Ders Aracı Olarak 

Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik 

hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar  
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen, 

a)Alan Editörü: Derginin belirli alanlardaki yazı ve yayın işinden sorumlu kişi ya da 

kişileri, 

b) Baş Editör Yardımcısı: Derginin baş editörüne ve/veya dergi özel sayı editörüne, 

derginin yayın sürecine destek olması amacıyla baş editör tarafından görevlendirilen en az 

doktora derecesine sahip bilim insanını,  

c) Baş Editör: Derginin genel yayın yönetmeni ve yayın kurulu başkanını, 

ç) Dergi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin farklı birimleri tarafından yıl içinde 

belirli periyotlarla yayımlanmakta olan hakemli dergiyi, 

d)Derginin (İmtiyaz) Sahibi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü, 

e) Dil Editörü: Makalenin dil bilgisi kurallarının kontrol etmekte sorumlu editör, 

f)Editör Kurulu: Baş editör, alan editörleri, dil editörü ve ihtiyaç duyulan alanlardan 

seçilecek kişileri, 

g)Hakem: Dergiye yayımlanmak amacıyla değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler 

hakkında değerlendirme yaparak görüş bildiren alanında uzman bilim insanını, 

ğ)Makale: Dergide yayımlanmak amacıyla değerlendirilmek üzere gönderilmiş bilimsel 

çalışmayı, 

h)Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Derginin sekretarya işlemlerini yürüten ve baş editör 

tarafından görevlendirilen bilim insanını, 

ı)Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, 

i)Yayın Kurulu: Derginin faaliyet gösterdiği bilim alanlarında uzman kişilerden oluşan 

kurulu, 

j)Yazar: Dergiye makale gönderen kişi ve kişileri, 

k)Yazı: Dergiye yayımlanması amacıyla gönderilen bilimsel makaleler dışındaki ulusal 

ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulan bildiriler ve çeviriler, kitap tanıtımları, vaka 

analizleri vb. yazıları 

ifade eder. 

 



 

 

Dergilerin amaç, kapsam ve içeriği 

MADDE 5- (1) Üniversite tarafından yayımlanan bilimsel dergiler, kuruluş amaçları 

doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel gelişmelerin takip edilebileceği bir 

zemin oluşturarak ilgili alanlara bilimsel katkılar yapmayı amaçlar. 

(2) Üniversite tarafından yayımlanan dergiler, ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı özgün 

araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı çalışmaların okuyucularla 

buluştuğu disiplinlerarası, hakemli, bilimsel dergilerdir. 

(3) Üniversite tarafından yayımlanan dergiler, Editör Kurulu gerekli gördüğü takdirde 

belirlediği başlıklarda özel sayı çıkarma yetkisine sahiptir. 

(4) Üniversite tarafından yayımlanan dergilere gönderilen makaleler, intihal tarama programı 

ile taranır. Benzerlik oranı ilgili derginin Editör Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bu 

değerin üzerinde benzerlik oranı olan makaleler reddedilir. 

(5)  Dergilere gönderilen makaleler Türkçe veya ilgili derginin editör kurulunun kararı ile 

belirleyeceği yabancı dillerde kabul edilir.  

(6)  Dergilere gönderilen makaleler daha önce başka bir dergide yayımlanmamış olduğu taahhüt 

edilmelidir.  

(7) Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen çalışmalar, aynı anda başka bir dergide 

değerlendiriliyor olmadığı yazar/yazarlar tarafından taahhüt edilmelidir.  

(8) Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler, sonuçlar ve raporlar yazar/yazarların 

sorumluluğundadır. 

(9) Üniversite tarafından yayımlanan dergilere değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, 

en az 2 (iki) hakem tarafından kör hakemlik süreci ile değerlendirilir. 

(10) Dergiye yazı gönderen yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev ve Sorumluluklar 

Baş Editör 

MADDE 6- (1) Baş editör derginin yayımlanmasından sorumludur. Dergi sahibi, Baş Editörün 

bağımsızlığını, saygınlığını ve bilimsel sorumluluğunu kabul eder ve destekler.  

(2) Baş Editör, dergi ile ilgili hukuki süreçleri tamamlamakla yükümlüdür.  

(3) Baş Editör, dergi ile ilgili hazırladığı yıllık değerlendirme raporlarını Dergi Sahibine 

sunar. 

(4) Baş Editör, Dergi Editörünün ve Yayın Kurulunun tarafsız ve bağımsız bir şekilde 

çalışabilmesi için gerekli olan temel koşulları sağlar ve destekler. 

(5) Baş Editör, derginin yönetim ve yayın faaliyetleri ile yayın kurulunun ve diğer kurulların 

dergi süreçlerinde kullanacakları fiziksel ortamları (toplantı salonu vb.), araç-gereçleri 

karşılamakla yükümlüdür. 

(6) Baş Editör, Derginin faaliyetlerine katkı sağlaması için sekreter görevlendirebilir.  

(7) Baş Editör, Editörün ve/veya görevlendireceği yayın kurulu üyelerinin yayıncılıkla ilgili 

önemli toplantılara katılması için destek sağlar. 

(8) Baş Editör, derginin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, akademik açıdan özgün, önde 

gelen dizinlerde taranan ve uluslararası düzeyde kabul görmüş akademik yayın kuruluşları 

tarafından belirtilen standartlarda yayın kalitesine ulaşması için gerekli düzenlemeleri yapar ve 

girişimlerde bulunur.  

(9) Baş Editör, okurların ve yazarların kesintisiz iletişim hâlinde olmasını sağlamak; bilimsel 

gelişmeleri, görüşleri ve tartışmaları, bilimsel ve etik açıdan değerlendirerek, güvenilir ve 

kullanılabilir bilgiyi dergiye ve bilim dünyasına yansıtmakla yükümlüdür.  

(10) Derginin kalitesi süreçlerini iyileştirmek, ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık 

kuruluşlarına üye olmak, akademik yayıncılık anlamında profesyonel gelişimini devam 



 

 

ettirmek ve uluslararası düzeyde akademik yayıncılık konusundaki gelişmeleri yakından takip 

etmekle yükümlüdür. 

(11) Baş Editör, Baş Editör Yardımcısı görevlendirebilir. 

 

Alan Editörü 

MADDE 7- (1) Alan Editörü, kendi alanındaki yazı ve yayın işinden sorumlu kişidir. Alan 

Editörü bilimsel açıdan özerktir. Derginin bilimsel içeriği ve işleyişi ile ilgili alan editörüne 

baskı ve yönlendirme yapılamaz. 

(2) Alan Editörü, Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu üyesidir.  

(3) Alan Editörü, dergiye gönderilen kendi alanındaki çalışmaların ön değerlendirmesinden 

yayımlanmasına kadar olan tüm süreçleri yürütür.  

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  

MADDE 8- (1) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Baş Editör tarafından görevlendirilir. Derginin 

resmî yazışmalarını yürütür. 

(2) Editörler Kurulu toplantılarında ve Yayın Kurulu toplantılarında kayıtları tutar. 

(3) Kültür Bakanlığı ISSN Merkezinde ve ULAKBIM TR-Dizin vb. ile dergiye ilişkin resmî 

yazışmaların yapılması ve gerekli koordinasyonun sağlanarak güncellemelerin yapılmasından 

sorumludur.  

Hakemler  

MADDE 9- (1) Hakemler, alanında en az doktor unvanına sahip, ulusal ve uluslararası yayınları 

olan, bilimsel geçmişe ve/veya bilgi birikimine sahip kişilerdir. 

(2) Dergiye gelen yazıya atanacak hakemler ilgili Alan Editörü tarafından belirlenir. Alan 

Editörü, hakemleri belirlerken hakemle makale yazarı arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup 

olmadığını gözetir. Hakemlere gönderilen makalelerde yazarların kimliği gizli tutulur.  

(3) Hakemlerin niteliği ve hakemlik sürecinin etik ilkeler çerçevesinde sürdürüldüğünü ve 

tamamlandığını denetlemek Alan Editörünün sorumluluğundadır.  

(4) Sistem üzerinden makale yazarlarının kimliklerine erişme yetkisi verilen Alan Editörü, Baş 

Editör Yardımcısı, Yayın Kurulu üyeleri ve Editör Kurulu üyeleri Dergide hakem olarak görev 

alamazlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Derginin İşleyişi 

Makale Değerlendirme Süreci  

MADDE 10- (1) Baş Editör, Editör Kurulu ve Yayın Kurulu yayın politikası ile belirlenen 

çerçevede bilimsel yayıncılık süreçlerini etik ilkelere bağlı kalarak yürütür. Bu amaçla,  

a) Derginin amaçlarını, içeriğini ve yayın politikasını birlikte belirler ve derginin üstün 

bilimsel niteliklerde ve zamanında yayımlanmasından sorumludurlar.  

b) Yürütülmekte olan çalışmaların devamlılığı, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu 

sağlarlar.  

c) Bilimsel yayıncılığın her aşamasında yazarlara, okurlara ve çalışma arkadaşlarına karşı 

akademik nezaket çerçevesinde hareket eder, öğretici ve eğitici amaçlar gözetirler.  

ç) Yayın etiğine aykırı bir durum tespit edildiğinde veya şüphelenildiğinde COPE (Yayıncılık 

Etik Kurulu) kılavuzuna göre hareket ederler, bu süreçte Etik Editörü ve Danışma Kurulu 

üyelerinden görüş alırlar.  

d) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Dergi Asistanı tarafından tutulan resmi kayıtlar ve arşiv 5 yıl 

süre ile saklanır. Dijital kayıtlar yedeklenir ve derginin basılı/dijital bir kopyası ilgili birimin 

arşivinde muhafaza edilir.  

e) Yayımlanan yazılardaki bilimsel ve yasal sorumluluklar tümüyle yazarlara aittir. Yayınların 

hiç birisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve dergi adına bağlayıcı nitelikte değildir. 

Ancak yayın kurulu yazılar yayınlandıktan sonra da gerekli takipleri yapar. Gerek görülmesi 



 

 

halinde yazıların geri çekilmesi ve/veya düzeltilmesini sağlar. Bu amaçla COPE ve benzeri üye 

kuruluşların kuralları kriter olarak kullanılır. 

f) Dergideki tüm faaliyetlerde gönüllülük esastır. Editöre, editör yardımcılarına, Etik Kurulu 

ve Yayın Kurulu üyelerine veya dergide görev alan diğer kişilere herhangi bir ücret ödenmez.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 11- (1) Derginin işleyişi ve yayımı ile ilgili olarak bu yönergede belirtilmeyen her 

türlü konuda Yayın Kurulu ve Editör Kurulu yetkilidir ve bu kurulların alacağı kararlar 

geçerlidir.  

Yürürlük  

MADDE 12- (1) Bu Yönerge Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür.   

 

 Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

TARİHİ SAYISI 
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