
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVAN BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan 

Bilimleri Dergisi’nin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir. 

(2) Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, Gıda Mühendisliği, Ziraat, 

Orman, Veterinerlik ve Fen Bilimleri alanında bilimsel çalışmaları yayınlayarak; bilimsel 

bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla yapılan araştırmaların teşvik edilmesini 

amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. 

(3) Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, Mart ve Eylül aylarında 

olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergi, periyodik sayılarına ilave olarak Yayın Kurulu 

kararıyla tematik ve ya özel sayı olarak da yayımlanabilir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine, 

5187 sayılı Basın Kanunun 5, 6 ve 7. maddelerine, 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliğine ve 22.10.1984 tarih ve 18553 sayılı Üniversitelerde Ders 

Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili 

Yönetmelik’e dayanarak hazırlanmıştır. 

İçerik 

MADDE 3 – (1) Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi’ne 

gönderilen makaleler;  

a) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve deneyler kullanılarak hazırlanmış, 

alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve 

daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya hakem değerlendirmesinde olmayan 

makaleler olmalıdır. Daha önce bilimsel toplantılarda sunulan 250 kelimeyi geçmeyen özet 

yayınlarının tam metinleri, durumu açıklanmak koşulu ile kabul edilebilir. 

b) Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi’ne gönderilen yazılar gıda 

mühendisliği, ziraat, orman, veterinerlik ve fen bilimleri alanında araştırma makaleleri başta 

olmak üzere güncel derleme, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviri, biyografi ve kitap 

eleştirisi tarzında yazılar olabilir. 

c) Makalelerin yazım dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Makalenin yazım dili 

Türkçe ise çalışmada İngilizce özet bulunmalıdır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) Alan Editörü: Baş Editörün önerisi ile Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından atanan öğretim elemanını, 

b) Baş Editör: Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu 

Müdürünü, 

c) Baş Editör Yardımcısı: Baş Editör tarafından kendisine yardımcı olmak üzere 

belirlenen öğretim elemanlarını ifade eder ve birden fazla olabilir. 

ç) Danışma Kurulu: Hakemler tarafından gelen görüşler dikkate alınarak gerekli 

hallerde başvurulacak uzman öğretim elemanlarından oluşan kurulu, 

d) Dergi: Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi’ni, 

e) Derginin Sahibi: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Tüzel Kişiliği, 

f) Hakem: Yayın Kurulu ve Alan Editörü tarafından belirlenen, alanında nitelikli 

bilimsel eserleri olan, Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde görev alan, 



makaleler hakkında görüş bildiren, konusunda uzman bilim insanlarını ifade eder. Söz konusu 

hakemler alanlarına göre farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden oluşabilir ve 

her sayının hakemleri, Derginin yayımlanan sayısının ilgili sayfasında ilan edilir. 

g) Makale: Dergide yayımlanması için sunulmuş bilimsel yazıları, 

ğ) Meslek Yüksekokulu: Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek 

Yüksekokulu’nu, 

h) Özel Sayı Editörleri: Derginin özel sayısı için belirlenen konuda bilgi ve 

birikimiyle ön plana çıkmış kişiler arasından, Yayın Kurulunun önerilerini dikkate alarak Baş 

Editörün Derginin ilgili özel sayısı için görevlendirdiği öğretim elemanlarını, 

ı) Redaktör: Yayımlanması için gönderilen makalelerin ön dil kontrolünü, basılması 

kararı verilen makalelerin ve yayıma hazırlanacak Derginin içinde yer alan her türlü metnin 

derleyip düzenlemesini üstlenen ve Dergilerde yayımlanacak makalelerin şekil, dizgi işlerini, 

sayfa düzenlemesini ve fotoğraflarını Derginin formatına uygun hale getiren görevliyi ifade 

eder. Redaktör, Derginin yayım yaptığı dillerde yazım ve imlâ kurallarına hâkim olan 

kişilerden seçilir. 

i) Sekretarya: Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından atanan öğretim elemanlarını 

ifade eder. 

j) Teknik Editör: Derginin dizgi ve şekil, format ve uyarlama işlerini veya bu işlerin 

takibini yapan veya yapılmasını kontrol eden kişi veya kişileri, 

k) Yayın Kurulu: Yayın Kurulu üyeleri, Müdürlüğe bağlı bölüm başkanlarının 

önerisi ve Baş Editörün görüşü doğrultusunda alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış 

öğretim üyeleri arasından Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu onayı ile seçilirler. Görev 

süreleri 3 yıldır. Görevden alınan veya ayrılan kurul üyesinin yerine yeni üye atanabilir. 

Yayın Kurulunun başkanı Baş Editördür. Yayın Kurulu üye sayısı 5 kişiden az olamaz. Yayın 

Kurulu; en az 3 üye ile toplanabilir. Toplantılar gerekli görülmesi durumunda sanal ortamda 

da yapılabilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Yayın Kurulu  

MADDE 5 – (1) Yayın Kurulu Dergiye gönderilen yazıları biçim ve alan uygunluğu 

açısından inceleyerek yazıların hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar. 

(2) Hakem değerlendirmelerine göre, bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını 

ve makalelerin yayın sıralamasını önerir. 

(3) Yayın Kurulu, Derginin ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmesi için 

çalışmalar yürütür. 

(4) Tematik veya özel sayı çıkarılmasına ilişkin önerileri değerlendirir. 

(5) Meslek Yüksekokulu Müdürünün önerisi ve Yayın Kurulunun uygun bulması ile 

Dergi reklam alabilir, sponsorluk anlaşması imzalayabilir, kongre, sempozyum ve benzeri 

toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara ait Dergi özel sayı çıkarabilir. 

Hakem 

MADDE 6 – (1) Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından 

inceleyerek ayrıntılı rapor verir ve yayına uygun olup olmadığına ilişkin önerilerini sunarlar. 

(2) Hakemler, kendilerine gönderilen makale değerlendirmelerini on beş günlük bir 

süre içinde tamamlamaktan sorumludur. 

Baş Editör 

MADDE 7 – (1) Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar. 

(2) Dergiye gelen makalelerin ön değerlendirmesini yapar ve Derginin yayın 

ilkelerine uygun görürse ilgili alandaki Alan Editörüne yönlendirir. 



(3) Ön değerlendirmede uygun bulmadığı makaleleri gerekli düzeltmelerin yapılması 

amacıyla yazara iade eder. 

(4) Tüm sürecin gizlilik ve tarafsızlık esaslarına uygun bir şekilde, yürütülmesini 

sağlar. 

(5) Yayın Kurulu adına Derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir. Derginin 

zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz yayınlanmasını sağlar. 

(6) Dergiye gelen önerileri değerlendirmek ve Derginin işleyişi ile ilgili sorunları 

çözmek amacıyla belli aralıklarla Alan Editörlerini toplar. 

(7) İşlemlerin her bir aşamasının kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlar. 

(8) Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınına ilişkin nihai karar Baş Editör 

tarafından verilir. 

(9) Derginin ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmesi için çalışmalar yürütür. 

Baş Editör Yardımcısı 

MADDE 8 – (1) Baş Editör ile birlikte Derginin tüm işlemlerini yapabilecek 

nitelikte çalışır ve kendisine yardımcı olur. 

(2) Baş Editörün bulunmadığı zamanlarda görevlerinin tamamını yerine getirir. 

Alan Editörü 

MADDE 9 – (1) Alan Editörü, Baş Editörün önerisi ile Meslek Yüksekokulu 

Müdürü tarafından atanan öğretim elemanıdır. 

(2) Baş Editör tarafından Dergiye gelen makalelerden kendisine iletilenleri; Dergi 

kriterlerine uygunluk, dil ve bilimsel nitelik açısından değerlendirmeye tabi tutarak 

değerlendirir. 

(3) Değerlendirmede uygun bulmadığı makaleler için gerekli düzeltmelerin 

yapılması amacıyla yazara iade edilmesi veya doğrudan reddedilmesi yönünde görüş bildirir. 

(4) Yaptığı değerlendirme sonucunda uygun buldukları çalışmalar için değerlendirme 

sürecinde görev alacak üç adet hakemi belirler. 

(5) Her bir makale için değerlendirme sürecinde görev alacak hakem önerilerini Baş 

Editöre otuz gün içinde iletmekle sorumludur. 

(6) Baş Editör tarafından makalelerin değerlendirilmesi için onaylanan hakemlerle 

iletişim kurarak, değerlendirme sürecini takip eder. 

Sekretarya 

MADDE 10 – (1) Yayın Kurulu ile yazışmalar da dâhil olmak üzere, Dergiyle ilgili 

tüm yazışmaların tasnifi, arşivlenmesi ile ilgili süreçleri takip eder. 

(2) Dergiye gönderilen çalışmaların tasnifi, hakemlere gönderilmesi, süreci 

tamamlanan çalışmaların baskıya ve/veya çevrimiçi ortamda yayıma hazır hâle getirilmesi, 

Derginin çevrimiçi ortama aktarılması ve düzenlenmesi gibi Dergiyle ilgili tüm süreçlerde 

editörün verdiği görevleri yerine getirir. 

Redaktör 

MADDE 11 – (1) Redaktör, yayıma kabul edilen tüm makaleleri imlâ, gramer ve 

Derginin yazım kurallarına uygunluğu bakımından gözden geçirir, gerekli düzeltmelerin 

yapılmasını sağlar. 

(2) Redaktör, yayıma kabul edilen makalelerin Türkçe ve İngilizce özetlerinin 

hazırlanması ve mevcut çevirilerin düzeltilmesinden sorumludur. 

Teknik Editör 
MADDE 12 – (1) Teknik Editör, Dergi sayılarının teknik yönden yayıma hazırlanıp 

basılmasından sorumludur. 

(2) Teknik Editör, basılmasına karar verilen makalelerin zamanında basımını 

sağlamak, basım işlemlerinin gecikmesi ve aksamasına neden olabilecek sorunları ve çözüm 

önerilerini Yayın Kuruluna zamanında duyurmakla yükümlüdür. 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergenin dayanağını 

oluşturan yasa ve yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır. İlgili yönetmelik, esas 

ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu yönerge hükümlerini Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. 


