T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
YAYIN YÖNERGESİ
Madde 1 – Üniversiteler ile bunlara bağlı birimlerde yapılacak yayınlar, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” ile
“Üniversitelerde ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları dışındaki
yayınlarla ilgili Yönetmeliğe” tabidir. Bu yönerge, ilgili yönetmeliklerin İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki
uygulamalarını düzenler.
Yayın Kurulu
Madde 2 – İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcılarından birinin başkanlığında, Üniversite
Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki öğretim üyesiyle birlikte üç kişiden oluşur.
Yayın Kurulu, gerekli planlamaları yapar ve uygulamaları izler. Alınan kararlar Üniversite Yönetim
Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.
Yayın Kurulunun Görevleri
Madde 3 – Yayın Kurulu,
a. Kitaplar, ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve ders notları,
b. Araştırma projeleri ile tezler,
c. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi ile Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi,
d. İstanbul Aydın Üniversitesi Bülteni ile diğer yayınların planlamasını yapar ve
basımı ile telif haklarını düzenler.
Yayın Kurulunun Yetkileri
Madde 4 – Yayın Kurulu, çalışmaları sırasında akademik konulara göre, geçici alt kurullar ve
bilimsel danışmaları belirleyerek öğretim elemanları ile idari personelin hizmetlerinden yararlanır.
Basılması önerilen yapıtların,
a. Nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları bakımından yayına uygun olup olmadığını,
b. Madde 3’deki yayınlardan hangisine girdiği,
c. Türüne göre basılma sırası, baskı adedi, maliyet ve satış fiyatları ile ödenecek telif
hakkı,
d. Çeviri yayınlar için eserin hukuki durumunun belirlenmesi konularında karar
verir.
Madde 5 – Yazarlar, Yayın Kurulu’na, madde (3a) yer alan yapıtlarını ilgili yönetmeliğe uygun
olarak basılmasını kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları ile birlikte teslim ederler. Öğretim görevlileri,
okutmanlar ile öğretim yardımcıları tek başlarına hazırladıkları yapıtlarını çalıştıkları bölüm başkanı
kanalıyla sunarlar.

Madde 6 – İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi ile Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi’nde
ve özgün bilimsel makaleler, tarama yazıları ya da kısa bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak
yayınlanabilir.
Özgün makaleler: Bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan makalelerdir.
Tarama yazıları: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak konuyu bugünkü bilgi düzeyinde
değerlendiren ve karşılaştırarak tartışan yazılardır.
Kısa bildiriler: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem ya da tekniği
tanımlayan yazılardır.
Madde 7 – İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi’ne
kabul edilebilecek yazılar Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenecek hakemlerin onayından sonra
basılabilir. Dergi Yayın Kurulu, Üniversite Yayın Kurulu’nun önereceği ilgili uzmanlar arasından
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Madde 8 – İstanbul Aydın Üniversitesi Bülteni, güncel nitelikteki yazıların yer aldığı bir yayındır.
Üniversite Bülteni’nde basılabilecek yazıların hazırlanmasında ve ilgili diğer hususlarda Bülten Yayın
Kurulu karar verir. Bülten Yayın Kurulu, Üniversite Yayın Kurulu’nun belirleyeceği bir öğretim üyesi, bir
idari personel ve üç öğrenciden oluşur.
Madde 9 – İstanbul Aydın Üniversitesi’nde hazırlanan tezler Senato tarafından belirlenecek
esaslara göre danışman öğretim üyesinin görüşü alınarak basılabilir.
Telif Hakları
Madde 10 – Kitap, yardımcı ders kitabı ve dergideki yayınlara aşağıdaki esaslara göre telif ücreti
ödenir.
a. Kitapların satış fiyatı ve telif ücreti günün koşullarına göre Yayın Kurulu
tarafından Üniversite Yönetim Kurulu’na önerilir.
b. Dergide yayınlanacak yapıtlar için ödenecek telif ücreti günün koşullarına göre
Yayın Kurulu tarafından önerilir.
c. Basılan her düzeydeki tezlere, proje yayınlarına, ders notlarına ve bültende
yayınlanan yazılara herhangi bir telif ücreti ödenmez.
Madde 11 - Bu Yönerge, Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra yürürlüğe girer.
Madde 12 – Bu Yönergeyi, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

