CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÜRELİ YAYINLAR YÖNERGESİ
I. Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 48. Maddesine göre
düzenlenen “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı
Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik”in 10.10.1985 tarih ve 18894 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan son değişiklikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından
basılan süreli yayınlara (dergi, bülten vb.) biçim bakımından bir standart getirilmesi ve basımı
ile ilgili esasları düzenleyen hükümleri içerir.
II. Yönetim
Madde 2. Süreli yayınlar, Üniversite Yayın Komisyonu tarafından denetlenir ve Yayın
Komisyonu Kararları Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
III. Süreli Yayın Tanımlamaları
Madde 3. Süreli yayın olarak kullanılan yayınlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
a. Üniversite / Fakülte / Enstitü Dergileri : İlgili birimler tarafından yayınlanan özgün makale,
eleştirili derleme, kısa bildiri ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren çeviri yazıları içeren
Türkçe ve/veya Yabancı Dildeki süreli yayınlardır. Dergi(ler), editör(ler) tarafından
aşağıdaki ölçütlere uygun olarak hazırlanır :
i. Yürütme / yayın ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerini de kapsayan
danışma / bilim / hakem kurulları belirtilmeli,
ii. Yazım Kuralları belirlenmeli,
iii. Kültür Bakanlığı'ndan alınan ve dergi için sürekliliği belgeleyen ISSN numarası
bulunmalı,
iv. Türkçe makalelerde ayrıca İngilizce, yabancı dildeki makalelerde ise ayrıca Türkçe
başlık, öz ve anahtar sözcüklerinin verilmesi,
v. Yılda en az iki sayının yayımlanıyor olması ve her sayının yıl içinde hangi ay
yayımlanacağının belirtilmiş olması,
vi. Derginin ticari amaca yönelik olmaması, yöneldiği kitlenin yayımlayan kurum
çalışanlarıyla sınırlı kalmaması, dergiyi yayımlayan kuruluş dışından gelen
makalelerin yoğunluğu vb. esas alınır.
b. Üniversite Bülten(ler)i : Türk ve/veya yabancı bilim insan(lar)ının uluslararası düzeyde
yaptıkları özgün çalışmaları içeren yabancı dilde yazılmış süreli yayınlardır.
c. İnceleme / Araştırma Yayın(lar)ı : Üniversitenin çeşitli birimlerinde yapılan bilimsel
inceleme ve araştırma sonuçlarını (ulusal ve/veya uluslararası proje / denemeler vb.)
içeren süreli yayınlardır.
IV. Süreli Yayınlarda Biçim Bakımından Aranan Nitelikler
Madde 4.
a. Süreli yayının ön kapağının dış yüzünde Cumhuriyet Üniversitesi ve varsa enstitü /
fakülte amblemi, Cumhuriyet Üniversitesi X Dergisi / Bülteni / Yayını yazısı Türkçe
ve/veya İngilizce, Cilt ve Sayı No, basım yılı ve ISSN numarası bulunmalıdır. Ortaya
süreli yayının içeriğine uygun bir şekil veya resim de konulabilir.
b. Süreli yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu taktirde, yukarıdan aşağıya okunacak
biçimde, Cumhuriyet Üniversitesi X Dergisi / Bülteni / Yayını yazısı, Cilt ve Sayı No ile
basım yılı bulunur.
c. Süreli yayında yayının sahibi, editör, editör yardımcı(sı/ları), yürütme / yayın ve danışma /
bilim / hakem kurulları, yazım ilkeleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış "içindekiler"
kısmı ve yazışma adresi vb. bulunur.

d. Süreli yayın basılıp ciltlendikten sonra 20x28 cm veya 16x24 cm boyutuna getirilir.
e. Süreli yayının yazım kuralları ve iç düzenlemeleri ilgili bilim dalının ulusal / uluslararası
geleneklerine göre yürütme / yayın kurulu tarafından düzenlenir.
V. Yürütme
Madde 5. Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile Cumhuriyet Üniversitesi'nin ilgili kurullarında
aldığı kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 6. Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler
geçerlidir.
Madde 7. Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

