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MARDlN ARTuKLu üııivensirgsl yayıı.ı

yötıgncrsl

slniııcI eöı-üıyı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (ı) au Yönergenin amact ve kapsamı, Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı
birimterinin, Üniversitenin akademik ve idarf personelinin bu Yönerge kapsamındaki her türlü
yayınının basımı ve Üniversitede kurulacak satış yerlerinde ve diiital platformlar üzerinden bu
yayınların satışlarıyla ilgili esasları düzenlemektir.
(ı) Bası|ı, elektronik veya diğer formatlardaki bilimsel yayınlar, sempozyum/çalıştay
bildirileri ve Akademik Yayın Kurulu tarafından basılması ve yayınlanması uygun görülen yayınlar
ile ders aracı olarak kullanı|an kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitaplan; ders aracı nite|iği
taşımayan ve Üniversite akademik ve idari personeli tarafından basılması talep edilen kitaplar ile
Üniversite dergisi, Üniversite bülteni, fakülte dergileri ve diğer birim dergileri bu Yönerge
kapsamındadır.
Dayanak

MADDE 2 - (ı) Bu Yönerge, :547 sayılı Yükeköğretim Kanununun ]i2l1984 tarihli ve 18301
sayıtı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" ve Üniversiteterarası
Kurul Başkanlığınn zzlıolı984 tarihlİ ve ı8553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan

"Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Tekirler ve Yardımcı Ders Kitapları
Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Blrim: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı her türlü akademik ve idari
birimi,
b) Birim Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Universitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerin
z547 sayfi Yükseköğretim Kanununun 18,19 Ve zo maddelerine göre çahşan
kurullarını,
c) Akademik Yayın Kurulu: Bu Yönergede öngörülen usullere göre kurulmuş olan
Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yayın Kurulunu,
d) Yayın Alt Komlsyonu: Bu Yönergede öngörülen usullere göre kurulmuş olan

Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yayın Kurulu'na bağlı olarak faaliyet

e)

f)
g)

gösteren Komisyonu,
Özgün Eser: Araşttrma ve incelemeye dayalı, ortaya koyduğu bulgutarla kendi
alanına önemli bilimseI katkılar yapacağı ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nin
akademik saygınlığına hizmet edeceği düşünülen tezleri ve özgün bilimsel
Araştırma-İncelemekitaplarını,
Doktora Tezi: Araştırma ve incelemeye dayalı üniversitelerin lisansüstü programları
çerçevesinde yazılan doktora tezlerini,
Çeviri ders kitabı: Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü programtar, uzaktan
ve açık öğretim programları ile her türlü kurs, sertifika ve benzeri programlarda
okutulan derslerin içeriğinitamamen veya kısmen kapsayan çeviri yayınlarını,
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h)

i)
|)
k)

l)

Ders kitabı: Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü program|ar, uzaktan ve açık
öğretim programları ile her türlü kurs, sertifika ve benzeri programlaıda okutulan

derslerin içeriğini kapsayan telif veya tercüme özgün yay!nları,
Elektronik yayınlar: Elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltıIabilen ve yayınlanan
sayısaI ortam yayınlarını,
Hakem: Bilimsel içerik, biçimsel kurallar, dil, üslup ve bilimsel etik açılarından yayın

taslaklarını değerlendirenleri,
Teksir: Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü programlar, uzaktan ve açık
öğretim programları ile her türlü kurs, sertifika ve benzeri programlarda okutulan
derslerin içeriğini tamamen veya kısmen kapsayan yayınları,
Yardımcı ders kitabı: Üniversitede önlisans, lisans ve tisansüstü programlar,
uzaktan ve açık öğretim programları ile her türlü kurs, sertifika ve benzeri
programlarda okutulan derslerin içeriğini bütünüyle veya kısmen kapsayan ve esas
olarak literatürde mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan özgün yayınları,

m) Bildiriler Kitabı: Üniversite birimlerince gerçekleştirllen kongre, sempozyum,

n)
o)

p)

r)

çalıştay, panel vb. bilimsel toplantılann sunu metinlerini içeren yayınlan,
Popüler Bilim ve Sanat Kitaptarı (dizi ve el kitapları): Bilim, sanat, eğitim ve kültür

alanlarında topluma ve kamuoyuna bilgi aktarmak amacıyla hazırlanan kitap,
kitapçı( broşür ve benzeri yayınları,
Armağan Kitapları: Mardin Artuklu Üniversitesi'ne, bilimsel çalışmaları ve görevleri
ile hizmet etmiş kişiler için kendi Yüksek Okulu, Bölümü, Anabilim Dalı, Fakültesi,
vb. birimler tarafından "Armağan Kitap" olarak hazırlanmış kitapları,
Dergiler: Üniversite birimlerince hazırlanan bilimsel araştırma ve inceleme|erin
yayımlandığı süreli yayınları,

Üniversite Bülteni: Üniversite faaliyetlerinin yer aldığı yayınları, ifade eder.

lxiHci eöı-üıı4
Akademik Yayın Kurulu ve Yayın Alt Komisyonu, Hakemler ve Görevleri
Akademik yayın kurulu ve Yayın Alt Komisyonu
MADDE 4 - (ı) Akademik Yayın Kurulu,Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör
Yardımcısının başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçiten iki
öğretim üyesi olmak üzere üç (3) kişiden oluşur. Yayın Alt Komisyonu üyeleri, Akademik Yayın
Kurulu tarafından oluşturulur.
(z) Akademik Yayın Kurulu, üniversitenin tüm yayın etkinliklerini planlayıp düzenler Ve ilgili

yönetmelik gereğince kendisine verilen görevleri yerine getirir. Akademik Yayın Kurul kararları
Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Yayın Alt Komisyonu, bu Yönerge hükümlerine göre yayınlar açısından gerekli

planlamalan yapar, her türlü kararı alır ve uygulamaIarı izler ve Akademik Yayın Kuruluna sunar.
(4) AkademikYayın Kurulu'nun sekreterya görevinien az bir idari personel yürütür.
(5) Akademik Yayın Kurulu ve kendisine bağ|ı Yayın Alt Komisyonu, yayın tekliflerine ilişkin

raporlarını değerlendirmek üzere en az ayda bir kere toplanır. Ayrlca gerekli görülen hallerde
toplanır.
(6) Yayın AIt Komisyonunun üyeleri Akademik Yayın Kurulunca seçilir. Komisyon, tek
sayıda ve en az beş (5)akademik personelden oluşur.
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Akademik yayın kurulunun görevleri
MADDE 5 - t) Akademik Yayın Kurulu bu Yönerge esaslarına göre:
a) Üniversitenin ilgili birimlerine eser sahiplerince ek-2'de yer alan formla birlikte
gelen yayln teklifi hakkında elektronik veya basılı o|arak yayınlanıp
yayınlanmayacağına ek-5'de yer alan formu doldurarak kurul karan alır.

b) Yayınlanmasına karar verilenyayın teklifini bilimsel nitelik,
faaliyetlerine uygunluk

c)
d)

ve

eğitim-öğretim

akademik yetkinlik bakımından incelenmesi, ön

değerlendirme ve hakemlik süreçlerinin yapılması için Yayın Alt Komisyonuna sevk
eder.

Yayln Alt Komisyonunun ilgili süreçlerinden sonra basımını teklif ettiği yaytnln
basılma sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında karar verir.
Basılan eserlerin maliyet hesabı ve satış fiyatını belirler.

Basımı gerçekleşen eserlerin;

e)

f)
g)
h)

i)

Üniversiteler Yayın Yönetmetiği'nin ilgili maddeleri uyannca telif haklarını hesaplar
Ve ödeme şeklinİ belirler.

Basılan eserlerin Üniversiteler Yayın Yönetmeliği'nde belirlenen kurum ve
kuruluşlara dağıtlmlnl yapar Veya yaptlrlr. Çoğaltlmlş Fikir ve Sanat Eserleri
Derleme Kanununa göre gereken yerlere gönderilmesini sağlar.
Belirleyeceği bir satış bürosunda ve di|ital paltformlarda Üniversite yayınlarının
Döner Sermaye marifetiyle sat|şını denetler.
Üniversite yayınlarının satış, pazarlama ve dağıtımıntn üçüncü şahıslar ve kurumlar
tarafından yapılabilmesi için şartnameler ve/veya protokoller hazırlar.
Baskısı tükenen ve halihazırda bir değişiklik içermeyen eserlerin yenlden basımı için
eser sahibinin/sahiplerinin Akademik Yayın Kuruluna başvurmaiarı gerekir.

Aynca;

j)

k)

l)

Üniversite dışından öğretim üyeleri, kendi eserlerinin basımı için Akademik Yayın
Kuruluna başvurabilir. Üniversite dışından gelen yayın teklifleri için de yönergede
ifade edilen süreçler geçerlidir.
Akademik Yayın Kurulu, öğretim elemanları ile diğer idari personelin
hizmetlerinden yararlanabilir, gerektiğinde meslek gruplarına veya belirleyeceği
diğer esaslara göre geçici alt komisyonlar kurabilir, bir başka üniversiteden veya
araşttrma kurumundan bir veya daha fazla sayıda görüş isteyebilir.
Gerekli görülen diğer faaliyetleri yerine getirir.

Yayın Alt Komlsyonun Görevleri

MADDE 6 - 0) au Yönerge ile Yayın Alt Komisyonu, Akademik Yayın Kurul tarafından
verilecek görevleri yerine getirir.
(z) Bu Yönerge esaslarına göre:
a) Yayın Alt Komisyonu, Akademik Yayın Kurulu tarafndan sevk edilen ekll (Ek-u)
yayın taslaklarını inceler, eserlerin bilimsel nitelilç akademik yetkinlik ve eğitimöğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığına karar verir.
b) Yayın Alt Komisyonu, yayın taslağının özgün eser, doktora tezi, ders kitabı,
yardımcı ders kitabı, teksir veya diğer kategorilerden hangisi olduğunu kararlaştırır.
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c)
d)

e)

Yayın Alt Komisyonuna gelen yayın teklifi, ön incelemeye alınır. Yayınlanması
uygun görülmeyen esere ilİşkin komİsyon kararı, Akademik Yayın Kurulunun
değerlendirmesine sunulur. Yayınlanması uygun bulunan eser hakeme gönderilir.
Yayın Alt Komisyonu eser sahibince teslim edilen yayın taslaklarını, "kör hakem"
sistemine göre alanında uzman üç(3) öğretim üyesine görüşünü almak için
gönderir. Bu öğretim üyelerinin en az ikisi, Üniversite dışından seçilir. Gerekli
durumlarda öğretim üyeleri dışında ilgili sektörden de görüş isteyebilir.
Hakeme gönderi|en yayın teklifi en az iki(z) olumlu hakem cevabından sonra
komisyon kararıyla basımı için Akademik Yayın Kuruluna bütün ekleriyle birlikte
sevk edilir.

sekreterya
a) Akademik Yayın Kuruluna bağlı olarak sekreterya görevini bu işte görevlendirilen
en az bir (ı) idari personel yürütür.
b) Sekreterya görevinde bulunacak idari personel, yayın teklifi formlarını ekleriyle
birlikte teslim alır, kayda geçer ve Akademik Yay|n Kuruluna sevk eder. Kurul
top|antılarına raportör olarak iştirak eder.
c) İlgili personel, Akademik Yayın Kurulunun uygun gördüğü yayın tektiflerini
incelenmek üzere intihal raporuyla birlikte Yayın Alt Komlsyonuna ulaştırır,
Komisyonunun hakemlik süreçlerini takip eder ve Komisyon toplantılanna raportör

d)

olarak iştirak eder.
İlgili personel, Akademik Yayın Kurulu ile Yayın Alt Komisyonu ve diğer birimlerle
ilgili her türlü yazışma işini yürütür.

Hakemler ve Görevleri
MADDE 7- (ı) Vayın Alt Komisyonu yaytn taslaklannt değerlendirecek alanlannda uzman
bir hakem havuzu oluşturur. Hakemler, bu Yönerge ile kendisine verilen görevleri yerine getirir,
Akademik Yayın Kurulunun belirleyeceği raporlama ücreti, hakem raporunun Yayın Alt
Komisyonuna ulaşmasından sonra hakemlere takdim edilir.
(z) Hakemler yayın taslaklarına ilişkin hakem raporunu

ekı'de yer alan formu doldurarak

ve varsa rapor ekleriyle bir|ikte 3o gün içinde Yayın Alt Komisyonuna gönderir.
(3) Hakemlerin hazırladıkları rapor;

a) Eserin, alana katkı

yapacak, bilimsel yöntemlere dayalı olarak hazırlanıp
hazırlanmadığı, konuya ilişkin analitik bir bakış açısı geiiştirip geliştirmediği ve

b)
c)

özgün bir çalışma olup olmadığı,
Eserin, nitelik ve eğitim-dğretim ihtiyaçları bakımından yayına uygun olup o|madığı,
Taslağın ders kitabı, yardlmct ders kitabl, teksir Veya diğer kategorilerden
hangisinde olduğu,

d) Çeviri
e)

yayınlarla ilgili olarak yazarından ve yayın hakkına sahip kişi ve/veya

kurumdan alınan yayım iznine ilişkin belgelerin inceleme sonucuna dair,

Yayın taslaklarının dil bakımından güncel, yazıldığı dilin esaslanna uygun imla ve
bilimsel üslüpta, bilimsel etik kurallanna ve ilgili bilim dalının kurallarına uygun olup
olmadığı, hususlarını içermelidir.
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üçüHcü söLüıvı
Özgün Eser, Doktora Tezleri, Ders Aracı Otarak KulIanılan Kitaplar, Teksirier ve Yabancı
Ders Kitapları ve Bunlar Dışındaki Yayınlarla İlglll UsuI ve Esaslar
Yayln taslaklart

MADDE 8- (ı) Yayınlanacak eser|erin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.
(u) Yayın taslakları, eser sahibi tarafından yazan veya yazarları tanımlayan unsurlardan
arındırılmış biçimde, dört kopya k6ğıt çıktısı ile diiital metin ve eserde yer alan görsel malzemeyi de
içeren diiital ortamda (CD, DVD, USB, vb.)Akademik Yayın Kuruluna gönderilmek üzere ilgili birime
teslim edilir. Çeviri eserlerde ise telif yasası gereği çeviriye esas metnİn yazarından Veya yayln
hakkına sahibi kişi veya kurumdan yazılı yayım izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi
zorunludur.
(3) Teslim sırasında ek-z de yer alan form doldurulmalıdır.
(4) Yayın Alt Komisyonu, Akademik Yayın Kurulunca sevk edilen yayın taslaklarını inceler,
uygun görülen yayınların hakemlik süreçlerini başlatır. Hakem raporlannın tamamlanmasından
İtibaren 30 gün içerisinde, bu Yönergede belirtilen görevleri çerçevesinde yayın taslağına ilişkin
hakem raporlarını inceler ve sonuçlandırır. Yayın taslağına ilişkin nihai rapor ve ekleri ek-6 de yer
alan form doldurmak suretiyle Akademik Yayın Kuruluna sunar.

Akademik yayın kurulu raporu
MADDE 9- (ı) Akademik Yayın Kurulu, bu Yönergede belirtilen görevleri doğrultusunda
hazırladığı rapora bağlı olarak yayın kararını Üniversite Yönetim Kurulu'na gönderir.
(z) Görüşler ve kararlar ek-5'de yer alan form doldurulmak suretiyle bildirilir.
(3) Sözleşmeyi Üniversite adına Akademik Yayın Kurulu Başkanı ve ilgili eserin sahibi
imzalar.

5özl€şme
MADDE 1o- (ı) Basımına karar verilen eserler için Akademik Yayın Kurulu ile yazarlar,
çevirmenler veya editörler arasında karşılıkh yükümlülükleri içeren resmi bir sözleşme imzalanır.
(z) Sözleşme metni için, ek-4'de yer alan form kullanılır.
Basım giderleri

MADDE 11- (ı) Yayının basımına ilişkin gider|er, bütçe imkAn|arı doğrultusunda Mardin
Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nce karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda
giderlerin bir kısmı veya tamamt yazarlar ya da sponsorlar tarafından karşılanabilir.
Tellf ücretleri
MADDE 12- (ı) Telif ücreti, Üniversiteler Yayln Yönetmeliğinin 7. maddesi çerçevesinde
hesaplanır ve ödenir. Telif ücreti dışında yazara basılı eserinden on (ıo) nüsha armağan edilir.
(z) Basım ve dağıtıma ilişkin giderler sponsorlar tarafından karşılanabilir. Sponsorların
logolan veya reklamları yayınların ön ve arka kapağında yer almaz. Ancak sponsor olan kişi veya
kuruluşIarın isimleri yazarlar, çevirmenler, editörler tarafından kitabın künye, önsöz veya teşekkür
kısmında zikredilebilir.
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Düzeltmeler ve Baskl
MADDE,r- 0) Yayln tasIaklarlnda basım aşamasındaki düzeltmeler, eser sahibi tarafından
yapılır,

(z) Yayıntara konacak dizinler, basım sürecinin son aşamasında, eser sahibi tarafından
diiital ortamda işaretlenir ve matbaa tarafindan dizgl sürecinde gözden geçirilir.
(3) Matbaa tarafından hazırlanan dizin, eserin son haliyle birlikte basım onayı kaydı alınmak
üzere, kiğıt çıktısı olarak eser sahibine gönderilir. Eser sahibi gerekli gördüğü düzeltilerle birlikte
eseri matbaaya ulaştınr,
(4) Bu aşamadan sonra yazarın değişiklik yapma hakkı yoktur.
(5) Yayın Künyesinde, "Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun ../..i.... tarih ve../...

nolu kararı ile basılmıştıı'' ibaresi, yayın kodu, yayın hakkı, yayın katalog bi|gisi, lSBN ve matbaa
bilgisivb. bilgiler yer alır.
Üniversite dergisi, üniversite bülteni ve fakülte de6ileri
MADDE 14- (ı) Üniversite Dergisİ, Üniversite Bülteni, Fakülte Dergisi ve diğer birimİerin
dergiteri hakkında "Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yard|mct
Ders Kitaplan Dışındaki Yayıntarla ilgılı Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
(u) Birimler, Birim Yönetim Kurulu ve Ünİversite Yönetim Kurulu kararlarına dayanarak,
kendilerine tahsis edilen bütçe ve/veya sağladıkları diğer kaynaklarla FakülteiEnstitü Dergisi,
Armağan, Anı gibi sürekli ve süreli veiveya süreli olmayan yayınlar çıkartabilirler. Bu konuda
Akademik Yayın Kurulu'na bilgi verilir.
(3) Süreli yayınlarda yayın politikası olarak Yayın Alt Komisyonunun bu yönergenin ekinde
(ek-7) belirlediği kriterler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitl1 Hükümler

sorumluluk
MADDE 15- (ı) Bu Yönerge kapsamında düzenlenen her türlü yayının hukuki ve cezai
sorumluluğu eser sahibine aittir.
Uygulanacak diğer mevzuat
MADDE
- (1) Bu Yönerge kapsamındaki yayınlar hakkında, Yönergede belirlenen kurallar
'7
dışında, "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği", "ÜniversiteIerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar,
Teksirler Ve Yardımcl Ders Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İtgiti Yönetmelik" ve ilgİli diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge, Mardin Artuklu Ünİversitesi senatosunun karan ile yürürtüğe
girer.

Yüriıtme
MADDE 19
yürütülür.

- 0) su

Yönerge hükümleri Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü tarafından
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EK-l

MARDiN ARTUKLU ÜNiVERS|TESİ YAY|N ALT KOMİSYONU
YAY|N TEKLiFi DEĞERLENDiRME FoRMU
Eser İnceleme-Değer|endirme

1.

Formu
HAYlR

EVET

Eserin başhğ| ile içerik uyumunu

değerlendiriniz.

4

5

()

2

3

()

( )

1

()

2. Eserin planını konuyu ele alması

açısından değerlendiriniz.
3. Eserde sağlanan konu

5

4

3

2

( )

( )

( )

( )

5

4
( )

3

5

( )

(,

( )

5

4

3

bütünlüğünü

değerıendiriniz.

()

4. Eserde konunun ele alınış biçiminin

özgünlüğünü değerlendiriniz.

5. Eserin oriiinal Ve birinciel kaynaklara
yer vermesi hususunu değerlendiriniz.

( )

6. Eserin yerliVe yabancı yeni bilimseI
çalışmalara ve kaynaklara yer vermesi

hususunu değerlendiriniz.

7. Eserin alanına katkı

1

()

5

4

(

3

)

4

()

()

()

5

()

5

5

(

()

2

()

2

/\

()

1

1

,]

)

3

( )

2

( )

()

()

3
( )

()

()

4

3
( )

()

4
( )

3

( )

()

()
1

()

düzeyini

değerlendiriniz.

4

7

1

( )

8. Eserin, alanın terminoloiisine

hekimiyetinİ değerlendiriniz.

2

1

( )

9. Eseri dil, üslüp, anlaşılabilirlik ve akıcılık

düzeyleri bakımından değerlendiriniz.
1o. Eseri bilimsel bir düzeyde elde

()

2

1

( )

ettiği

sonuçları değerlendiriniz.
E5erin bilimsel düzeyini ve orijinalliğini
değerlendiriniz.

4

3

2

( )

( )

( )

()

4

()

3

()

5

4

( )

( )

()

5

()

1

()

11.

ız. (Varsa) Eserde kullanılan resim, tablo
ve grafik gibi unsurların uyumunu
değerlendiriniz.
ı3. (Varsa) Eserde kullanılan formül,
notasyon ve birimlerin uluslararası
standartlara uygunluğunu

değerlendiriniz.

5

( )

5

4

( )

( )

3

3

()

2

2

( )

2

()

1

()
1

()
1

()

7

14. Eseri yazlm kurallar!na

uygunluk

düzeyini değerlendiriniz.

4

3

)

( )

( )

( )

5

()

1

()

Toplam Puan
Eserin Yayın Türü ve Baskı Adedi

ı4. Eserin hangi yayın kategorisinde değerlendirilmelidir?
özgün Eser o
15. Eserin

Doktora Tezio

Ders kitablo

Y. Ders Kitab|

o

Ç. Ders

Kitabl

sempozyum/Çaİştay o

tr

yayın kategorisi dikkate alındığında uygun ba5kı adedini belirtiniz

5oo

1ooo

tr

tr

Diğ er

Eserin Yayımına ilışkın Değerlendİrme
Bu haliy|e yayınlanabilir.

E

Değişiklikler yapıldıktan sonra yayıntanabilir.

İ

E
yayınlanabilir. !

a) Düzğltmelerden sonra görmetiyim.
b) Düze|tmelerde sonra
Bu haliyte yayınlanamaz.

İ

Değerlendirme (ek sayfa kullanılabilir)
(Eseri ori|inalliği ve alanına sağladığı katkı açısından değerlendiriniz)

Tarih ve İmza

Adı Soyadı ve Ünvanı

55 ve

yukansı puan alan eserler Yayın Alt Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır.

44 - 54 arasl puan a|an eser|er düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

43

daha az

Puan alan

eserler reddedilerek

yazara

iade

edilir

MARDiN ARTuKLu ÜNivERsiTEsi YAY|N TA5LAĞ| TEsLiM FoRMU

EK-2

A. Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır.

Eserin Adı:
Özgün Eser o
1.

Ders Kitabl tr

Y. Der5

Kitabl o

Ç. Ders

Kitabl E

ı

ön Lisans n

Lisans

D

Lisansüstü o

Diğer D

Çallştay o

Diğer

tr

Yazarın herhangi bir yaytncl ile teklif edilen esere ilişkin önceden yaPtlğl bir sözleşmesi bulunmakta mıdlr?

Evet (açıklayınız)
3.

sempozyum/

Eserin hangi düzey için kaleme altndlğl belirtilmelidir.

Hazırlık
2,

Doktora Tezi o

Yaylnlteklif edilen eser için telif isteniyor mu?

4. Yay|nt teklif edilen çeviri eserin telif hakkının üniversite
taraflndan ödenmesi istenıyor mu?

H

aylr

EVet

H

aylr

EVet

Haylr

5. Eserin yayın kategorisi dlkkate alIndığında uygun baskı adedini belirtiniz

5oo

1ooo

tr

Yazar(lar) ve Ünvan(ları)

B. Bu klstm Yayın Taslağlnt Alan l|gilı

ı

Bağlı bulunduğu Birim

Diğer:

Tarih ve imza

Enstitü/Fakülte[üksekokuı tarafından doldurulacaktır.

Yayın Taslağtnt Ekleriyle Teslim Alan Birim:

Adı 5oyadı ve Ünvanı:

Tarih ve lmza

9

MARDiN ARTuKLu üNivERsiTEsi yayıı.ı aı_r xoııııisyoHu

EK-]

yayııı rtrı-iri öH oeĞıRı-eııoiRıııE FoRMu
Ön Değertendirme Formu

Eserin Adı:

1.

HAYlR

EVET

Eserin başllğl ile içerik uyumunu

değerlendiriniz,

4

5

3

( )

()

()

3

()

1

( )

2. Eserde dİpnot, alıntı ve aKarmalar bilimsel

araştIrma teknikleriyle uyumluluğunu

4

5

()

değerıendiriniz.
3. Eserde kullantlan dil Ve üslübun yeterlilik

düzeyini değerlendiriniz.

4. Eserde kullanılan kavramlar, formül, simge
ve birimter uluslararasl standartlara

uygunluğunu değerlendirini2.
5. Eserde verilen resim, levha, şekil, grafik ve
tablo/çizeıge gibi görsel unsurları
değerİendiriniz.

2

()

( )

5

4

3

2

( )

( )

( )

( )

5

4

3

2

( )

( )

( )

( )

1

()
1

(/
,ı

()

5

4

3

2

( )

( )

( )

( )

()

5

4

3

()

2

1

1

6. Eserin Yayın Yönergesi ekindekiyazım

kurallarına uygunluk düzeyini

değerlendiriniz.

()

(J

( )

(.,

ToPlam Puan

Eserin Yayın Türü ve Baskı Adedi
7. Eserin hangi yayln kategorisinde değerlendirilmelidir?
Özgün Eser o

Doktora Tezi

tr

Der5 Kitabl

o

Y. Ders Kitabt o

Ç. Ders

Kİtabl o

sempozyum/Çaİştay o

8. Eserin yayln kategorisi dikkate allndığında uygun baskı adedini beliriinİz

5oo

.

1ooo

ı

Diğer:

Eserin Yaylmlna llİşkin Değertendirme
Bu ha|iyle yayınlanabİıır.

o

Değişiklikler yapı|dıktan 5onra yayınlanabilir. ı
a) Düzeltmelerden sonra görülmelidir.
b) Düzeltmelerde sonra yayınlanabilir.
yayınlanamaz.
Bu haliy!e
ı

ı
ı

Adı Soyadı ve Ünvanı

Tarih ve lmza

yukarıs! puan alan eserler Yayln Alt Komisyonu taraflndan değerlendirmeye allnlr.
:z ve aşağısında puan alan eserler yazara düzeltilmesi için iade edilir.
23 Ve

1o

Ek- 4

ünrTiıtı, ynyııvı, oaĞırııvı vp reı-ir tıexınRı sözı-eşrvıesi
taraftan

Bir
mukim...... ...

adresinde

....

.... ... ..(bundan böyte

"ESER SAHİBİ" olarak

anılacaktır) ile diğer taraftan Mardin Artuktu Üniversitesi Rektörlüğü, Yenişehir Yerleşkesi 471o2
MARDiN Tel: 0482 213 40 o2 mukim (bundan böyle "YAYlNCl" olarak anılacaktır);

-Yenişehiri

ait...,..............

.....eserin yayına hazırlanması
konusunda(bundan böyle "ESER" olarak anılacaktır) üretim, yayım, dağıtım ve telif haklarının
YAYlNcl'ya devrine ilişkin olarak aşağıdaki koşullarda tam bir mutabakata varmışlardır.
ESER sAHİBİ'ne

KAPSAM:
a) ESER SAH

İBİ;

adlı ESER'inin derleme, işleme, yayım,

dağıtım ve her türlü satışı dahil telif haklartnl YAYlNCl'ya devretmiştir.

b)YAYlNcl; ESER'İ kendi uygun göreceği biçimde yayımlayıp, sattşa sunma konusunda ve
bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarının tamamınt ya da bir bölümünü dilediği üçüncü
kişi ya da kuruluşlara tek yanlı olarak devir ve temlik etmek hususunda ESER SAHİBİ'nce
yetkili kılınmıştır.

c)EsER sAHiBi; YAY|NCl'ya devİr ve teslİm ettiği ESER üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da
kuru luşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, işbu sözleşme ile YAY|NCl'ya
devrettiği ESER'in sahibinin kendisinin olduğunu; üçüncü kişi ya da kuruluşların ESER'in

tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan
doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; YAYlNCl'nın
bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derha| ve nakden tazmin edeceğini ve
YAY|NCl'nın bu nedenle işbu sözleşmeyi tek yanlı o|arak feshetme yetkisinin de
bulunduğunu kabul ve beyan eder.

d)YAYlNcl, ESER'i Mardin Artuklu Üniversitesi Yay|n Yönergesi esaslarına uygun adet,
boyut,biçim ve ortamda üreterek yayınlar, telif ücretlerini adı geçen yönerge esaslarına
göre belirleyerek hesaplar ve öder.

süRE, FEsiH VE YAPT!RlMl_AR:

z- a) Bu sözleşme, .....,. ( ) yıl süre ile akdedilmiştir.

1,1

b) İşbu sözleşme, herhangi bir nedenle sona erdiğinde dahi yürür|ükte olduğu dönem için
hüküm ifade etmeye devam edecektir.
sözleşme yürürlükte olduğu sürece, ESER'in her türlü tasarruf hakları YAY|NCl'ya ait ol
duğundan YAYlNCl'dan yazıh izln alınmakızın hiçbir şekilde;

3- İşbu

a) Fotokopi, teksir, film, elektronik ortam veya bir başka teknikle çoğaltılamaz

ve

dağıtılamaz
b) Tiyatro ve sinemaya uyarlanamaz,
c) Video filmi yapılamaz, televizyonda yayınlanamaz,
d) Herhangi bir suretle reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılamaz,
e) Kartpostal, poster, afiş, afişet vb. haline getirilemez,
f) Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
4- ESER'in Türkçe dışındaki bir dilde yayınlanması veya Türkçe olarak yabancı bir ülkede çoğal
tılması YAYlNCl'nın yazıh onayı alınmadan yapılamaz.
5- EsER'in Türkiye dışındaki dağıtım ve pazarlaması da

YAYlNcl'nIn yazılı iznini gerektirir.

YASAL İKAMETGAHıjRr
6- Taraflar, yukarıda ad ve unvanları yanında belirtilen adreslerini yasal ikametgahları olarak
belirlemişlerdir. Adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde, eski
adrese yapılacak tebligatln geçerli olacağını taraflar kabul ederler.
DELiL sözLEşMEsi vE uYUşMAzLlKIARDA YETK|Li ııııeRciı-rn:
7- işbu sözleşmenin uygulamasında doğabilecek uyuşmazlıklarda YAY|NCl'nın defter, kayıt ve
belgeleri, bilgisayar kayıtları, mikrofilm ve mikrofişleri kesin ve münhasır delil olacaktır.
Uyuşmazhkların çözümünde ...,......,..,........,...(
Daireleri yetki!i olacaktır.

)

Mahkeme ve İcra

Yedi (7) madde ve iki (z) sayfadan ibaret, ................ nüsha olarak düzenlenmiş ve

tarihinde taraflarca, tüm hükümleri okunmak suretiyle karşılıklı olarak
imzalanmıştır.

EsER sAHiBi

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehİr Yerleşkesi 47ıo:
Tel: 0482 213 40 o2l 1051 / Faks: o 482213 40 o4.

YAY|Ncl

-

Artuklu/ MARDiN
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EK-5

MARD|N ARTuKLU ÜNivERsıTEsi AKADEMiK YAYIN KURULU KARARI_ARI

ToPLANTl TAR|Hi
ToPl_ANTl 5AATi
TOPLANT| YERİ

:
:

:

ToPLANT| sAYlsl ı
ToP|_ANTIYA KATl LAN

LAR-

Karar No.
EKLER:

Başkan

Kurul üyesi

Kurul Üyesi

13

Ek-6

MARDiN ARTUKLU üHivensiresi yaylN ALT KoMisYoNU KARARLAR|

ToPLANTI TARiHi
ToPLANT| sAATi

ToPı4NTl YERi

:

;

:

ToPlANTl sAYlsl

:

ToPLANTIYA KAT|LANLAR

Karar No,
EKLER:

Komisyon Başkanı

Komisyon

Üyesi

Komisyon

Üyesi

Komisyon

Üyesi

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi
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Ek-7

Mardin Artuklu Ünlversltesi, Akademik Yayın Kurulu
Yayın Teklifine Esas Yayln ve Yazım ilketerı
YAY|N iLKELERi

ı.

Akademik Yayın Kurulu ve buna bağlı Yayın Alt Komisyonu, Mardin Artuklu Üniversitesi
yayınları bağlamında yayınlanacak eserlerin tespitini ve akademik yeterlilği tespit eder.

2. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin araşttrma ve yaytn etiğine uygun olmaları gerekir.

3. Yayınlamak üzere gönderilen eserlerin Türkçe dışında olması durumunda bunun
yayınlanmasına Akademik Yayın Kurulu karar verir.

4. Başka bir yayınevi tarafından basılan bir eserin yeniden basımı telif sözleşmesinin
bitmesineifeshedilmesine bağlıdır.

5. Yayınlamak üzere gönderilen eserler, Yayın Alt komisyonunun ön değerlendirmesine sunulur.
Uygun görülen eserler değerlendirilmek üzere "kör hakem" yöntemiyle konunun uzmanı iki
hakeme gönderilir. iki hakemin görüş ayrıltğl durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne
başvurulur. Eser en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Hakem raporları
yazara gönderilerek karar bildirİlir.

6. Hakemlerden biri veya her

ikisi, "düzeltmelerden sonra yayınlanabilir" görüşü belirtirse, gerekli

düzeltmelerin yapılması için eser yazara gönderilir. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin
uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem veya Editör Kurulu tarafından değerlendirilir.

7. Eserin; dil, üs|up, içerik, vb. açılardan bütün yasa| ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.
8. Esere ilişkln telif hakkı ilgili yönergenin amir hükmüne göre taraflar arasında düzenIenir.
9.

Eser tektifleri Mardin Artuklu Üniversitesinin ilgili birimlerince (Fakülte/Enstltü, Yüksekoku! vb.)
teslim alınır ve Yayın Alt Komisyonuna üst yaztyla bildirilir.

YAZ|M İLKELERİ

ı.

Teklif edilen eserde önsöz, giriş, bölümler ve kaynakça mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca ders kitabı
dışındaki eser|erde yazar taraf ndan diiital ortamda metin üzerinde indek/dizin hazırlanmalıdır.

2. Yazılar, PC Microsoft office Word (Word 97 veya daha ileri bir versiyonu) programında yazılmaİı
veya bu programa uyarlanarak Word ve PDF formatında ilgili birime başvuru esnasında CD
ortamında teslim edilmeli veya e-posta yoluyla gönderilmelidir. Ayrıca Matbu hali de teslim
edilmelidir.

].

sayfa düzeni; A4 boyutunda olmalı, kenar boşlukları soldan 3 cm, sağdan 3 cm, üstten ] cm ve
alttan 3 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

4. Metin kısmı Times New Roman yazı tipi ve ız puntoyla; başlıklar kalın/bold olarak; metnin
tamamı 1,5 satır aralıkla, iki yana yaslı olarak dipnotlar ise tek satır aralıkla ve ıo punto olarak

yazılmalıdır. Metin içerlslnde verilen alıntı|arda dipnot yazım kuralları geçerli olup alıntıların asıl
metinden ayrı olarak kenarlardan daraltılarak verilmesi gerekir.

5. Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEC ya da ClF formatında
olmalıdır. Cörsel malzeme ve ekler gerektiğinde CD ortamında veya e-posta yoluyla
ulaştırılmahdır.

6. Yazarlar, makalelerinde Chicago ve APA dipnot gösterme sisteminden birini kullanabilirler.
Kaynakça, dipnotlamada tercih edilen slsteme uygun olarak metnin sonunda alfabetik sırayla
verilmelidir.

15

APA Dıpnot Gösterme

APA sisteminde kaynakp ve göndermeler APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda
hazırlanmalıdır.

Ömeklen
KıtaP
Mardin, Ş. (zoız). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (ı8.bs.). İstanbul: İletişim.
Gönderme: (Mardin, zoızı z34)
Kitap İçi Bölüm
Hunt, Lynn. (zoo9). Charles Tilly'nin Kolektif Eylemi, B. Skocpol (Ed.). Tarihsel Sosyoloji içinde (ss.
27o3o4). istanbul: Tarih Vakfl Yurt.
Çeviri Kltap
Lewis, B. (:ooo). Modem Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlt, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Cönderme: (Lewis, zooo: ız)

Makale
Kalın,

İ.

(zoo3). Batıdaki İslam Algısının Tarihine Giriş, Divan, 8h5, ı-5ı.

Gönderme: (Kalın, 2o03: 15)

Elektronik Makale
Karakelle, 5. (2or2). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı
arasındaki bağIantılar. Eğitim ve Bilim, 37(64, 47-250. 3 Aralık 2014 tarihinde
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewl779$76 adresinden erişildi.
Gönderme: (Karakel|e, zoız: z4o)
Tez

Leblebici, E. (1991). Gündelik hayat olaylarına ilişkin atıflann incelenmesi. Yaynlanmamış doktora
tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
Gönderme: (Leblebici, ı99ı: 67)

Bildiri
Kahraman, H. (zoız). XXl. Yüzyılda Ebu Bekir Er-Razi'yİ nasıl okumalıyız?. Dini ve Felsefi metinler
içinde (c. ll, 5. 949-962)
Gönderme: (Kahraman, 2o12: 95o)
Web Sayfaları

UNESco. (uoı3). world Heritage list. UNESCo web sitesİnden 1o Kastm 2o15 tarihinde
http://whc.unesco.oğen/list

adresinden erişiIdi.

Gönderme: (UNEsco, 2o15)

chıcago DıPnot Gösterme
Chicago (ı6th edition) sisteminde dipnotlar ve kaynakça aşağıda belirtilen ömeklere uygun olarak
hazırlanmalıdır. Metinde dipnot numaralan noktalama işaretlerinden sonra kullanılmalıdır.

örnekler:
KıtaP

ı6

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda "İlk Dipnot" olarak belirtilen şekil kullanılmalıdır.
Müteakip atflar şu şekildedir:
Tek Yazar
ilk Dipnot:
Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyosİ Fikirleri, ı8. bs. (istanbul: İletİşim Yayınları, 2012),35-54.
Kaynakça:
Mardin, Şerif, Jön Türklerin Siyost Fikirleri, ı8. bs., istanbul: iletİşim Yayınlarl, zorz.
- Metinde yazann eserine ikinci defa atıf yapılıyorsaı
Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri,38.
iki ve üç Yazar
İlk Dipnot:

İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, Mehmet Özdemir, İngiliz ve Alman OrydntalisIlerin Hz.
Muhammed Tasawuru, (İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2o11) 45.

Kaynakça:

Sançam, İbrahim ve Erşahin, Seyfettin ve Özdemir, Mehmet.İngiliz ve Alman Oryantolistlerin Hz,
Muhommed T osayvuru.istanbul: Nobel Yayın Dağltlm, 2o11.
Metinde yazar(lar)ın eserine ikinci defa atıf yapılıyorsa:
Sarıçam ve Erşahin ve Özdemir,Hz. Muhammed Tasawuru,38.

-

Derleme
ilk Dipnot:
Hüsamettin Arsian, ed., HermeneıJtik ve Hümanlter Disiplinler, (İstanbul: Paradigma, zoo5) 6ı.
Kaynakça;
Arslan H üsamettin, ed., Hermeneutlkve Hümonlter Disiplinler. İstanbul: Paradigma, 2oo5.
-Metinde Derlemeye ikinci defa atıf yapı|ıyorsa:
Arslan, ed., Herm eneutik ve Hümoniter Disiplinler,65.
Çeviri
ilk Dipnot:
AIbert Hourani, A rap Hotklafl Tarihi, çev. Yavuz Alogan (İstanbul: İletişim Yayınları, zog), ıı3,
Kaynakça:
Hourani, Atbert, A rap HaIkIarı Torihi, çev. Yavuz Alogan. İstanbul: İletişim Yayınları, zoı3.
-Metinde Çeviriye lklnci defa atıf yapıhyorsaı
Hourani, Arop Holklorı Torihi, ıı3.

Makale
Atlf yapllan makatelerin ilk geçtiği dİpnotta aşağda
kullanılmalıdır. Müteakip atıfl ar şu şekildedin
Dergl lçlnde makale

"ilk Dipnot" olarak

belirtilen şekil

ilk Dİpnot:
İsmail Kara, "Ebulüla Mardin'in Ulema Haltercümlerine dair Çalışmalan", Divan,ı6$1 (2o11):165.
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Kaynakça:
Kara, İsmail, "Ebulüla Mardin'in Ulema Haltercümlerine dair Çalışmaları". Divon, 16Bl (zoıı): ı5717

4.

Metinde yazarın makalesine ikinci defa atıf yapılıyorsaı
Kara, Bilgin, "EbulOla Mardin'in Ulema HaltercümIerine dair Çalışm alar(',ı7o.
Derleme kitap içinde makale
İlk Dipnot:

İbrahim Kalın, "Bir Klasilç nasıl Klasik Olur, Klasiklerin Anlam ve İşlevi", Medeniyet ve Klosik, ed.
Alim Arlı, Halit Özkan, Nurullah Ardıç, (İstanbul: Klasik Yayınları, zoo7) 5o.
Kaynakça:
Kalın, İbrahim. "Bir Klasi( nasıl K|asik Olur, Klasiklerin Anlam ve İşlevi". Medeniyet ve Klosik, ed.
Alim Arh, Halit Özkan, Nurullah Ardıç, 47-56. İstanbul: Klasik Yayınları, zoo7.
Metinde yazarın çalışmasına iklncl defa atıf yapılıyorsaı
Kalın, "Bir Klasik, nasıl Klasik Olur, Klasiklerin Anlam ve İşlevi",48.

Çevirl Makale
ilk Dipnot:
Muhammed Abid el-cibiri, "Niçin ibn Haldun?", çeV. Harun Yılmaz, Divon,lll21(zoo6), ıı.
Kaynakça:
el-C5biri, Muhammed Abid. "rııçin ibn Hatdun?". çev. Harun Yı!maz, Divan,lllzı (zoo6): 9ı6.

Metinde çevırİ makaleye İkinci defa atıf yapılıyorsaı
el-C5biri "Niçin ibn Haldun?", 12.
Sempozyum, konferans, Panelde Bildiri
ilk Dipnot:

Ali Bakkal, "İslam'ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya'da

Tıp

Eğitimi ve Hastaneler",l. Uluslaroros! Artuklu Sempozyumu Bildirileri: Artukluıor, 25-26-27 Ekim 2oo7
Mordin, zoo8, (Mardin: 20o8), I, 429.
Kaynakça:
Bakka|,

Ali. "İslamln Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya'da Tıp

Eğitimi ve Hastaneler".ı. Uluslarorosı Artuklu Sempozyumu Bildirileri: Artuklular, z5-z6-z7 Ekim zoo7
Mardin,2oo8, (Mardin: zoo8), l, 425-454.

Metinde ikinci defa atıf yapıhyorsa:
Bakkal, "İslam'ın Doğuşundan Artuklular Dönemlnin Sonuna Kadar Mezopotamya'da Tıp Eğitimi
ve Hastaneler", 444.
Ansik|opedi Maddesi
İlk Dipnot:
Mustafa Fayda, "Bedevf',Türkiye DiyanetVağı İslöm Ansiklopedisi (Dh), (İstanbul, Türkiye Diyanet
Vakft, 2ooo), V, 312.

Kaynakça:
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Fayda, Mustafa. "Bedevi", Türkiye Diyanet
Diyanet Vakf l, 2ooo), v, 311-317.

Voğı

İsIOm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbut: Türkiye

Metinde ansiklopedi maddesine ikinci defa atıf yapıhyorsa:
Fayda, "Bedevi", 3ı3.

Tez
İlk Dipnot:

Adem Çalışkan, "Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (ı96o-zooo)", (Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstltüsü, Samsun zooz), ıoı.
Kaynakça:
Çalışkan, Adem. "Cumhuriyet DeVrı islami Türk Edebiyat (96o-zooo)", Doktora Tezi, ondokuz
Mayıs Üniv. SosyaI Bilimler Enstitüsü, Sam5un 2oo2.

Metlnde t€ze lklnci defa atıf yapılıyorsa:
Çalışkan, "Cumhuriyet Dewi islami Türk Edebiyau (1960-2000)",55.
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