
T.C. 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  

PİLOT ÜNİVERSİTE KOORDİNASYON MERKEZ BİRİMİ 

BİNBEE-ARI VE DOĞAL ÜRÜNLER DERGİSİ (BINBEE-APICULTURAL AND 

NATURAL PRODUCTS) YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam  
MADDE 1- (1) 

a) Bu yönergenin amacı, Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez 

Birimi bünyesinde çıkarılan BinBee-Arı ve Doğal Ürünler/BinBee-Apicultural and Natural 

Products dergisinin yönetimi, işleyişi ve yayınlanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.  

b) Bu yönerge, derginin işleyişine yönelik düzenlemelerin oluşturulması, kurul 

üyelerinin görev ve sorumlulukları ve görev sürelerinin belirlenmesine dair ilkeleri kapsar.   

c) BinBee-Arı ve Doğal Ürünler/BinBee-Apicultural and Natural Products Bingöl 

Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi bünyesinde yayımlanır. 

Hazırlanacak çalışmalarda bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkeleri ön planda tutulur. Bilimsel 

üretimin ve katılımın akademik birimlere yayılması, bilim dallarının yayın özelliklerinin 

objektif olarak yansıtılması amaçlanır. 

ç) BinBee-Arı ve Doğal Ürünler/BinBee-Apicultural and Natural Products dergisi 

özellikle Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma ve İhtisaslaşma ile ilgili Türkçe ve İngilizce 

hazırlanmış nitelikli araştırma ve incelemeleri yayımlayan, uluslararası hakemli süreli bir 

yayındır.  

d) BinBee-Arı ve Doğal Ürünler/BinBee-Apicultural and Natural Products dergisi, 

yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayınlanması planlanan ulusal nitelik taşıyan hakemli bir 

dergidir. Dergi basılı veya elektronik olarak yayımlanabilir. 

Dayanak  
MADDE 2- (1)  

a) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. ve 48. maddeleri,  

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, 

Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar 

Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik,  

ç) Bingöl Üniversitesi Süreli Yayınlar Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

İçerik  
MADDE 3- (1) 

a) Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinler arası 

akademik bir dergidir.  

b) Dergiye gönderilen yazılar, aşağıda verilen ölçütlerden en az birine uygun 

olmalıdır:  

1) Kendi alanının araştırma, yöntem ve modellerin kullanıldığı özgün çalışmalar,  

2) Kavramsal, yöntemsel ve/veya teorik yaklaşımların özgün bir biçimde 

değerlendirildiği çalışmalar,  

3) Daha önce yayınlanmış bir yazıyı eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip tartışarak, 

ilgili konu üzerine yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya incelemeler,  

4) Alanında katkı sağlayacak nitelikte yazın taramaları.  



c) Hakem incelemesi için dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde 

yayımlanmamış olmalıdır.  

ç) Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Odaklı (Sağlık, Çevre, Gıda, Kozmetik, 

Ekonomi, Veteriner, Ziraat, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında) araştırma makalesi, deneysel 

çalışma, klinik çalışma, derleme yazı, olgu sunumu, güncel literatür özetleri ve editöre 

mektup tarzında yazılar yayımlayan, hakemlik ilkelerine dayanan periyodik uluslararası 

hakemli bir dergidir. 

d) Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazar(lar)ın sorumluluğundadır.  

e) Derginin yazım kuralları ile ilgili esaslar, derginin alanı ve içeriği kapsamında, 

dergi editör kurulunun kararları çerçevesinde belirlenir. 

f) Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü 

etik ihlalden yazarlar sorumludur. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) 

Bu yönergede geçen;  

a) Baş Editör: Bingöl Üniversitesi BinBee-Arı ve Doğal Ürünler/BinBee-Apicultural 

and Natural Products dergisinin bilimsel işleyişini sağlayan ve Editörler Kuruluna başkanlık 

eden öğretim üyesini,  

b) Bölüm (Alan) Editörleri: Dergide Baş Editörün görevlendirdiği, derginin kapsamı 

içinde yer alan alanlarda uzman ve söz konusu alana dair başvuruları değerlendiren öğretim 

üyesi editörleri,  

c) Danışma Kurulu: En az beş farklı üniversiteden, derginin faaliyet alanlarında 

tanınmış öğretim üyelerinden oluşan kurulunu,  

ç) Dergi: Bingöl Üniversitesi BinBee-Arı ve Doğal Ürünler/BinBee-Apicultural and 

Natural Products dergisini,  

d) Dergi Sekreteri: Derginin sekretarya işlerini yürüten kişileri, 

e) Derginin İmtiyaz Sahibi: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,  

f) Editörler Kurulu: Baş Editör ve Bölüm (Alan) Editörleri ve sekreterlerden oluşan 

kurulu, 

g) Hakemler: Dergiye gelen makaleler hakkında görüş bildiren, konusunda uzman 

kişileri,  

ğ) Koordinatör: Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi 

koordinatörünü, 

h) Koordinasyon Kurulu: Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez 

Birimi koordinasyon kurulunu, 

ı) PİKOM: Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimini, 

i) Redaktör: Alan Editörü tarafından yayımlanması uygun görülen eserlerin dil-

gramer (Türkçe ve İngilizce) ve her türlü yazım kontrolünü yapan görevliyi, 

j) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,  

k) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,  

l) Yayın Kurulu: Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Odaklı (sağlık, çevre, gıda, 

kozmetik, ekonomi, veteriner, ziraat, fen ve sosyal bilimler alanlarında) yayınları olan, 

alanında bilimsel çalışmalarıyla ve akademik etiğe riayet etmeleriyle öne çıkan Rektör 

tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarını,  

ifade eder. 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Derginin İşleyişi 

Dergi Yönetiminin Oluşturulması  

MADDE 5- (1) 

a) Derginin imtiyaz sahibi Rektördür.  

a) Baş Editör, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Baş Editör, Rektör 

tarafından; bilimsel nitelik, editöryal deneyim gibi ölçütler çerçevesinde, derginin faaliyet 

alanı ile ilgili akademik kurum/birimde görevli öğretim üyeleri içinden üç yıl süre ile 

görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle görevden alınabilir. Baş Editör, altı aydan fazla 

görevi başında olamadığı durumlarda görevden ayrılmış sayılır. Görev süresi sona eren Baş 

Editör, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.  

b) Baş Editörün önerisi üzerine Editör Yardımcısı, Alan Editörleri ve Editör Kurulu 

üyeleri Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle görevden 

alınabilir. 

Yayın Kurulu  
MADDE 6- (1) 

a) Yayın Kurulu üyeleri, Rektör tarafından dört yıllık bir süre için görevlendirilir. 

Yayın Kurulu en az altı en fazla on iki kişiden oluşur.  

b) Yayın Kurulu Üyeleri, derginin yayın politikası, işleyişi, yayın ilkeleri ve yazım 

kurallarının belirlenmesi konusunda görüş bildirmek ve karar almakla sorumludur. Yayın 

Kurulu, derginin bilimsel akışına ve yayınlanmasına ilişkin her türlü değerlendirme ve 

önerileri görüşür ve bu çerçevede karar verir.  

c) Yayın Kurulu toplantıları, toplantı yeter sayısı aranmaksızın Editörün 

başkanlığında yapılır. Bu toplantılara tüm Yayın Kurulu üyeleri katılmakla yükümlüdür. 

Editör, görüş bildirmeleri için Yayın Kurulu üyeleri dışından kişileri de Yayın Kurulu 

toplantılarına davet edilebilir. Yayın Kurulu toplantılarının bir yıl içinde en az yarısına 

katılmamış olan veya toplantıya katılmakla beraber görev ve sorumluluklarını aksatan Yayın 

Kurulu üyeleri, üyeliklerinin sona erdirilmesi doğrultusunda Rektör’e bildirilir.  

ç) Yayın Kurulu üyeleri, derginin e-posta listesine gönderilen elektronik mesajları 

okumak ve dergiyle ilgili gelişmeleri takip etmek zorundadır.  

Baş Editör ve Görevleri  
MADDE 7- (1) 

b) Baş Editör, derginin zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz basılmasını 

sağlamak ile sorumludur. Dergi sürecinin tüm aşamalarıyla yakından ilgilenir ve bu sürecin 

etkin ve etik anlayışa uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.  

c) Baş Editör, dergiye gelen tüm eserlerin ön değerlendirmesini yapar, eserin Editör 

Kurulu toplantısıyla ve/veya Editör Kurulu’nun bilgisi dahilinde ilgili alan/bölüm editörlerine 

dağıtımını yapmak, editöryal süreçleri izlemek, gerektiğinde müdahale etmek ve dergiyle 

ilgili karar süreçlerini yürütmek ile sorumludur. 

ç) Bir eserin yayımlanmasının uygun olup olmadığına karar verir. 

d) Baş Editör, dergiye gelen özel sayı önerilerini değerlendirmek, gerektiğinde 

Editör Kurulu’na danışarak ek sayı çıkarmak, derginin işleyişi ile ilgili sorunları çözmek ve 

derginin vizyonunu geliştirmek amacıyla belli aralıklarla kendi başkanlığında Editörler 

Kurulu’nu toplar.  

e) Baş Editör, dergiye gelen makalelerle ilgili ilk değerlendirmeyi yapar; gelen 

makaleyi konu ve dergi ilkeleriyle uyumu açısından inceledikten sonra hakemlik sürecine 

dâhil edebilir veya dergi için uygun olmadığına karar vererek reddedebilir.  

f) Makalelerin takip sürecine katılarak hakem raporlarının zamanında gelmesini 

sağlar. 



g) Baş Editör, kabul edilen makaleleri bilimsel geçerlilik, dilbilgisi, üslup ve imlâ 

yönünden inceler veya denetimi altında incelenmesini sağlar. 

ğ) Baş Editör, dergideki gelişmeleri, Yayın Kurulu kararlarını, derginin yayın ve atıf 

istatistiklerini özetleyen yıllık faaliyet raporunu hazırlar. Baş Editör, Yayın Kurulu’nda 

nitelikli oy çoğunluğu sağlanamayan konularda, Yayın Kurulu’ndaki eğilimleri de göz önünde 

bulundurarak son kararı verir.  

h) Editörlük uygulamalarının Bingöl Üniversitesi Etik Kurul Yönergesine 

uygunluğunu gözetir ve dergiye gönderilen eserlerin yayımlanıncaya kadarki tüm süreçlerini 

denetler. 

ı) Derginin uluslararası süreli yayın veri tabanlarınca taranmasını sağlamak 

amacıyla gerekli işlemleri yürütür. 

i) Süreli akademik yayıncılık alanındaki gelişmeleri izleyerek gerekli değişiklik 

önerilerini Editör Kuruluna sunar. 

j) Dergide yayımlanmış makalelerin yayın haklarının ve etik kuralların korunması 

için gerekli önlemleri almak ve yasal süreç gerektiren durumlarda Rektörü bilgilendirmekle 

görevlidir. 

Bölüm (Alan) Editörleri ve Görevleri 
MADDE 8- (1) 

a) Bölüm Editörleri, Baş Editörün önerisi ile Rektör tarafından iki yıllık bir süre için 

görevlendirilir.  

b) Bölüm (Alan)  Editörleri, makaleler için hakem önerilerinde bulunur. Dergi 

işleyişinin aksamaması için konuyla ilgili editörün görevlendirdiği Bölüm (Alan) Editörleri, 

her bir makale için hakem önerilerini Editörler Kurulu’na en geç on gün içinde iletmekle 

sorumludur.  

c) Bölüm (Alan)  Editörleri; hakemler tarafından gelen eleştirileri, yazarlara 

göndererek eserin düzeltilmesi ve niteliğinin yükseltilmesi, dil bilgisi, yazım, mantıksal 

bütünlük ve anlaşılabilirlik açısından tekrar değerlendirilmesini isteyebilir. 

ç) Bölüm (Alan)  Editörleri, makalelerin hakem(ler)e atanması ve hakemlik süreci 

boyunca gerekli iletişimi kurar.  

Editör Kurulu ve Görevleri 
MADDE 9- (1) 

a) Editörler Kurulu, Editör, Editör Yardımcıları ve Bölüm (Alan) Editörlerinden 

oluşur. 

b) Baş Editörün önereceği Üniversite tarafından talep edilen oranda farklı 

üniversitelerden alanında uzman öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına 

görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. 

c) Çalışma alanlarına ve dergiye gelen makalelerin sayısal dağılımı da göz önüne 

alınarak Baş Editör tarafından Bölüm (Alan) editörü olarak görevlendirilebilirler. 

ç) Dergiye gelen eserlerin tüm yayın sürecindeki işlemlerinde gizlilik ve tarafsızlık 

esaslarına göre çalışmak zorundadırlar. 

d) İntihal raporları ve makale ön incelemesini yaparak, Baş Editöre sunarlar. 

e) Hakemlerle yapılan yazışmaları, yanıt sürelerini, sayılarını bilgisayar ortamında 

takip etmek Editör Kurulunun görevidir. 

f) Hakem değerlendirmelerine göre, eserin yayımlanıp yayımlanmayacağını tespit 

ederek hakemlerden kabul alan eserlerin yayın sıralamasını yaparlar. 

g) Hakemler tarafından gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda eseri kabul veya 

reddeder. 

ğ) Derginin belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak 

hazırlanması ve düzenli olarak çıkarılması; uluslararası dizinlere kabul edilmesi; bilimsel 

niteliklerde ve zamanında yayınlanmasını sağlamak için Baş Editöre yardımcı olur. 



h) Dergi yazım kurallarını hazırlar, gerektiğinde yazım kurallarını yeniler ve 

makalelerin dergi yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ederler. 

ı) Baş Editör ve Bölüm (Alan)  Editörleri kendi isimleri olan makalelerin 

değerlendirilmesinde görev alamazlar. 

i) Özel sayı çıkarılması konusunda Baş Editör ile fikir alışverişinde bulunurlar. 

Hakemler ve Görevleri  
MADDE 10- (1) 

a) Hakemler, sunulan eserin içeriğine göre, ilgili Bölüm (Alan)  Editörleri tarafından 

belirlenir. Hakemler, araştırma konuları ve alanları ile ilgili deneyimleri, yurtiçi ve yurtdışı 

çalışmaları da göz önüne alınarak belirlenir. Uluslararası yayınları olan ve/veya kendi 

alanlarında tanınmış, bilimsel geçmişe ve/veya bilgi birikime sahip kişiler olmalıdır.  

b) Hakemlerin inceleyecekleri eser mutlaka ilgi alanlarında olmalıdır. 

c) Hakemler, gönderilen bilimsel eserleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından 

inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir. 

ç) Hakemler tarafından makaleye verilen yanıt süresi, eleştirinin bilimsel düzeyi, 

yazarlara ve derginin bilimsel düzeyine katkısı, bir hakeme tekrar makale gönderilmesinde 

göz önüne alınacak temel ölçütlerdir. 

d) Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makalenin değerlendirilmesi en az üç 

hakem tarafından yapılır. Bölüm (Alan)  Editörleri, hakemleri belirlerken hakemle makale 

sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup olmadığını gözetir. Makale hakemlere gönderilirken 

yazarın/yazarların isimleri gizlenir. Hakem bulmada zorlanılan alanlarda veya dergi 

işleyişinde aksamalara neden olabilecek durumlarda ilgili editör alanında uzman ise iki hakem 

görüşüne göre de karar verebilir. 

e) Hakem raporlarının sonucuna göre üç hakemden üçünün veya ikisinin görüşü 

“yayımlanabilir” şeklinde ise, Editör Kurulu’nun kararı neticesinde ilgili çalışma 

yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Her üç hakemin görüşü “yayımlanamaz” şeklinde 

ise, çalışma yayımlanamaz ve bu durum sorumlu yazara bildirilir. Hakemlerden birinin görüşü 

“yayımlanabilir” diğerlerinin görüşü “yayımlanamaz” şeklinde ise Editör Kurulu kararı ile 

makale başka bir hakeme daha gönderilebilir veya ilgili makale reddedilebilir. Hakem 

görüşleri “yayımlanabilir” ancak editör veya editörler kurulu makale ile ilgili etik açıdan veya 

bilimsel açıdan somut ciddi sorunlar tespit ederse gerekçesi detaylandırılmak koşulu ile 

reddedilebilir. 

f) Düzeltilmiş makale, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen 

hakemlerce tekrar incelenebilir. Yazarlar, hakem ve Editör Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme 

ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, 

sorumlu yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir. 

g) Hakemler, incelenmek üzere gönderilen eserlerde görev yapmayı kabul edip 

etmediklerini en geç yedi gün içinde bildirmek, kabul ettikleri takdirde, bu günden itibaren en 

fazla yirmi bir gün içinde hazırladıkları raporları dergiye iletmelidirler. 

ğ) Hakemler, Editörler Kurulu tarafından oluşturulan puanlama sistemine göre, etik 

kurallara bağlılık, bilimsel yeterlilik ve hazırlanan raporların niteliği gibi hususlar göz önünde 

bulundurularak değerlendirilir. 

Redaktör, Teknik Koordinatör ve Dergi Sekreterinin Görevleri  
MADDE 11- (1) 

a) Redaktör, Baş Editör tarafından belirlenir ve görevlendirilir. Redaktör hakem 

değerlendirmesinin ardından dergide yayınlanmasına karar verilen makaleleri dil ve yazım 

kuralları açısından kontrol ederek durumu Baş Editöre rapor olarak sunar.  

b) Teknik Koordinatör (Şekil ve Dizgi Sorumlusu), Baş Editör tarafından belirlenir 

ve görevlendirilir. Teknik Koordinatör, hakem değerlendirmesinin ardından dergide 

yayımlanmasına karar verilen ve Redaktör tarafından kontrolü yapılan makalelerin şekil ve 



dizgi işlerini, sayfa düzenlemesini ve fotoğraflarını derginin formatına uygun hale getirir ve 

durumu Baş Editöre rapor olarak sunar.  

c) Dergi Sekreteri, Baş Editör tarafından belirlenir ve görevlendirilir. Dergi 

Sekreteri, Editörlere karşı sorumlu olup derginin bütün sekretarya işlerini yürütür. 

Makalelerin dizgilerinin oluşturulması, Editör Kurulu toplantılarının tutanaklarının 

hazırlanması, dergi raporlarının oluşturulması, dergi resmi yazışmalarının yapılması, dergi 

web sayfasının güncel tutulması ve dergi e-posta adresinin düzenli olarak takip edilmesi dergi 

sekreterinin/sekreterlerinin görevleri içinde yer alır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yazıların Yayım Hakkı ve Hukuki Sorumluluğu 

Madde 12- (1) 

a) Dergide yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı Editörler 

Kuruluna aittir. 

b) Dergide yayımlanan tüm eserlerin yasal sorumluluğu ilgili yazarlarına aittir. 

c) Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleridir. 

Dekanlığın resmi görüşü niteliğini taşımaz. 

Yürürlük  
MADDE 13- (1) Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Senatosunun onayından sonra 

yürürlüğe girer.  

Yürütme  
MADDE 14- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  

 


