Turkish Journal of Astronomy & Astrophysics (TJAA)
Özel Sayı Yönergesi
Madde-1: KONU ve KAPSAM
Bu yönerge Türk Astronomi Derneği (TAD)’ın amaçları doğrultusunda yayınladığı “Turkish Journal of
Astronomy and Astrophysics” (TJAA) dergisinin özel sayı yayınlamasının standartlara uygun ve kalıcı biçimde
düzenlenebilmesini sağlamak için hazırlanmıştır. Yönergenin uygulanabilmesi için TJAA Yayın Kurulu ile
Etkinlik Düzenleyen özel kişiler ya da kurumlar arasında karşılıklı görüşler dikkate alınarak hazırlanacak “TJAA
Özel Sayı Düzenleme Protokolü” imzalanır.
Madde-2: TANIMLAR
TJAA

Türk Astronomi Derneği’nin yayınladığı “Turkish Journal of Astronomy &
Astrophysics” dergisi. Web Sayfası: https://dergipark.org.tr/tjaa

TAD

Türk Astronomi Derneği; TJAA’nın yayıncısı.

TJAA Yayın Kurulu

TJAA’nın yayınlanma sürecini TAD adına yürüten üst kurul.

TJAA Editör Kurulu

TJAA yayın süreçlerini yöneten, yazarlar ve hakemlerle iletişim kuran kurul.

Etkinlik

Astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında düzenlenen ulusal ya da
uluslararası nitelikteki kongre, sempozyum, çalıştay, yaz okulları gibi akademik
etkinlikler.

Etkinlik Düzenleyicileri

Etkinlik kapsamında sunulan çalışmaların TJAA’da yayınlanması için TJAA Yayın
Kuruluna başvuran özel ya da tüzel kişilikler ile Ulusal Astronomi Kongresi
düzenleme talebinde bulunan kurumlar.

Yazarlar

Etkinliğe katılmış ve özel sayıda yayınlanacak makaleyi yazan kişi veya kişiler.

Madde-3: ÖZEL SAYI BAŞVURUSU, ONAY ve KABULÜ
TJAA’da özel sayı yayınlamak isteyen özel kişiler ya da kurumlar, aşağıdaki bilgileri de içeren yazılı taleplerini
TJAA Yayın Kuruluna, etkinlik ilk duyuru tarihinden en geç 2 (iki) takvim ayı öncesinde e-posta ile
(tjaa@tad.org.tr) bildirmek zorundadır. TJAA Yayın Kurulu özel sayı başvurusunu 1 (bir) takvim ayı içinde
değerlendirip karara bağlar.
●
●
●
●

Üst yetkililerden alınacak sözlü/yazılı etkinliğin yapılabilirlik onayı (varsa).
Etkinlik bilgileri (başlık, tarih, mekan), konusu ve kapsamı, varsa teması.
Yayın sürecinden sorumlu Etkinlik Düzenleme Kurulu üyesinin iletişim bilgileri.
Etkinlik Düzenleme ve Bilim Kurulu listeleri.

TJAA Yayın Kurulunun onayladığı etkinlik için TAD Yönetim Kurulu “TJAA Özel Sayı Düzenleme Protokolünü” 2
(iki) kopya halinde düzenler ve resmi yazıyla Etkinlik Düzenleyicisine gönderir. Etkinlik düzenleyicisi protokolün
bir kopyasını imzalayarak TAD iletişim adresine gönderir. Tarafların imzaladığı protokolün TAD Yönetim
Kuruluna ulaşmasıyla etkinliğin özel sayı yayınlanma süreci resmi olarak başlar.
Madde-4: ÖZEL SAYI İÇERİĞİ
1. TJAA’nın bir yılda yayınlayacağı Özel Sayı adedi TRdizin kurallarına göre belirlenir.
2. Özel sayıda yayınlanan çalışmalar TRDizin’de taranmamaktadır.
3. Her etkinlik için bir Özel Sayı yayınlanabilir ancak yıllık Özel Sayı kotasının dolması halinde her bir etkinlik
ayrı ayrı bölümlerde tek bir özel sayıda toplanır. Etkinliklerin makale sıralamasında, gönderi-kabul süreci
tamamlanma sırasına dikkat edilir.
4. Etkinlikte sunulan çalışmalar tam metin olarak “Araştırma Makalesi” türünde yayınlanacak ve makalelerin
ilk sayfalarında dahil oldukları etkinliğin künyesi bulunacaktır.
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5. Makalelerin dili İngilizce ya da Türkçe olabilir. Türkçe makaleler için İngilizce özet verilmesi zorunludur.
Madde-5: TJAA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. TJAA Yayın Kurulu özel sayı başvurularını değerlendirip, TJAA’nın amaçları doğrultusunda, ülke
astronomisine katkı verecek biçimde karara bağlamakla yükümlüdür.
2. TJAA Editör Kurulu özel sayının yayınlanma sürecini yönetir. TJAA Yayın Kurulunun uygun bulması halinde
misafir editör davet edilebilir.
3. TJAA Editörleri Özel Sayıların normal sayılarla aynı standartlarda olmasını sağlamakla yükümlüdür.
4. TJAA, değerlendirme süreci (hakem) tamamlanmış makalelerin 1 (bir) takvim ayı içinde yayına hazır hale
getirmek ve erken gösterime açmakla yükümlüdür.
Madde-6: ETKİNLİK DÜZENLEYİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Etkinlik Düzenleyicileri etkinlikte sunulmuş çalışmaların listesini TJAA Editör Kuruluna iletmekle
yükümlüdür. Etkinlikte sunulmamış bir çalışma TJAA Özel Sayısında yayınlanamaz.
2. Etkinlik Düzenleyicileri, Etkinlik tarihinden sonra 1 (bir) takvim ayı içerisinde tüm makalelerin TJAA’ya
gönderilmesini sağlamak ile yükümlüdür.
3. Etkinlik Düzenleyicileri her bir çalışmanın değerlendirilmesi için 2 hakem belirler ve TJAA Editör Kuruluna
iletir.
4. Etkinlik Düzenleyicileri TJAA’da yayınlanacak çalışmalarla ilgili yayın ve telif haklarını (copyright) Türk
Astronomi Derneğine devreder.
5. TJAA’da yayınlanan çalışmalar başka bir yerde ya da ortamda yeniden yayınlanamaz.
Madde-7: YAZARLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Yazarlar TJAA’nın yayın sürecine ve standartlarına uymak zorundadır.
2. Çalışmalar TJAA sistemi (https://dergipark.org.tr/tjaa) kullanılarak gönderilir.
3. Bu süreçte Yazarlar TJAA’nın web sayfasında verilen yazım kurallarına ve yönergelere uymak zorundadır.
4. Makale içeriğindeki tüm sorumluluk yazara aittir.
Madde-8: ÖZEL SAYININ YAYINLANMA SÜRECİ
TJAA Özel Sayıları her yılın Aralık ayında 3. Sayı (issue) olarak yayınlanır.
Etkinlik tamamlandıktan sonra Etkinlik Düzenleyicilerinin çağrısıyla Yazarlar çalışmalarını TJAA’nın web
sayfasındaki “makale gönderim” sürecini izleyerek çalışmalarını Dergipark/TJAA ortamına aktarırlar. TJAA
Editör Kurulu yüklenen her çalışma için yayın sürecini başlatır. Yazarlar hakemlerden gelecek düzeltmeleri
uyguladıktan sonra TJAA Mizanpajına girer ve sonrasında TJAA Editör Kurulu makaleyi ilgili özel sayıya
atayarak süreci sonlandırır.
Süreci tamamlanan makale TJAA sayfasında erken gösterime girer ve DOI numarası ile erişime açılır. TJAA’ya
gönderilen bütün çalışmaların süreci tamamlanıp erişime açıldığında, özel sayı resmen yayınlanır ve
değişikliklere kapatılır.
Madde-9: DİĞER KONULAR
Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Etkinlik Düzenleyicisi TAD Yönetim Kuruluyla iletişime geçebilir.
BU YÖNERGE 2 (İKİ) SAYFA VE 9 (DOKUZ) MADDEDEN OLUŞUR.
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