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c) Sırt: Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya okunacak biçimde,
yayının adı, yazarın adı soyadı bulunur.

d) Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılır.

e) İç kapağın arka yüzünde "Giresun Üniversitesi Yönetim Kumlu'nun 00/00/0000 tarih ve 00/00
nolu kararı ile basılmıştır" ibaresi, yayın kodu, copyright, bilimsel hakemler listesi (gerek
görülürse), yayın katalog bilgisi, ISBN ve matbaa bilgisi yer alır.
f) Yayın basılmadan önce Sayfa Ebadı: l 7,5X25, Baskı Ebadı:13X20 olarak hazırlanır. Basılıp
ciltlendikten sonra l 7x24 cm boyutuna getirilir.

Yayın Önerilerinin Değerlendirilmesi 

MADDE 10- (1) Üniversite Yayın Komisyonu, sunulan yayın önerisini değerlendirmek için, 
gerek görürse Üniversite Yayın Komisyonu Başkanının onayı ve "Giresun Üniversitesi Yayın 
Öneri Değerlendirme Formu" (EK-2) ile birlikte en az üç bilimsel hakeme gönderir. Eserleri 
inceleyen bilimsel hakemler (öğretim üyeleri) eser hakkındaki görüşlerini Üniversite Yayın 
Komisyonuna ayrı ayrı rapor eder. Üniversite Yayın Komisyonu, bilimsel hakemlerin 
değerlendirmelerini esas alarak yayının değerlendirme sonucunu üç ay içinde yazara bildirir. 

MADDE 11- (1) Yayınlanması uygun görülen eserlerin yazarı varsa düzenlemeler hakkındaki 
görüşlerini de ekleyerek eserin düzeltilmiş iki kopyasını Üniversite Yayın Komisyonuna geri 
verir. Yayınlanması uygun görülmeyen eserlerin bir kopyası Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 
Yayın Komisyonu arşivinde tutulur, diğer kopyaları yazar(lar)a geri verilir. 

MADDE 12- (1) Yayınların telif haklarının hesaplamaları, düzeltilmiş kopyalar esas alınarak, 
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği kriterlerine göre Üniversite Yayın Komisyonunca belirlçnir. 

MADDE 13- (1) Basılması uygun görülen eserin yazar(lar)ı ile " Giresun Üniversitesi Yayın 
Sözleşmesi Formu" (EK-3) çerçevesinde bir protokol imzalanır. Eserin basılmasından sonra " 
Giresun Üniversitesi Yayın Devir Formu "(EK-4) ile yazar(lar) yayın haklarını devreder. Kitap 
veya teksir şeklinde bastırılan yayınlardan 50 adedi yazar(lar)a ücretsiz olarak verilir. Yeterli 
kaynağın bulunmaması nedeniyle basılamayan yayınlar, daha sonraki dönemlerde yeniden 
başvuru yapıldığında değerlendirmeye alınabilir. 

MADDE 14- (1) Çeviri yayınlar için çevirmenin yazardan ve yayın hakkına sahip kişi veya 
kurumdan yazılı yayım izni alması gerekir. Çeviri yayın için gerekli çeviri ücreti üniversite 
bütçesinden ödenmesi talep edilirse, ödenip ödenmemesine Üniversite Yayın Komisyonunun 
önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. 

MADDE 15- ( l) Bu yönerge de yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki 
hükümler geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 16- (1) Bu yönerge Giresun Üniversitesi Senatosu'nun 17 Aralık 2008 tarihli ve 31/2 
sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.  

Yürütme 

MADDE 17- ( l) Bu yönerge hükümlerini, Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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