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YAZARLARA DUYURU
İşletme Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
Dergide işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve
hukuku ve turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte metodolojik ve
farklı bakış açıları sunan kuramsal nitelikteki özgün çalışmalar
yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye
gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak
üzere kabul edilmemiş olması zorunludur.
Değerlendirme
Dergiye gönderilen çalışmaların öncelikle Dergi Editörlüğü tarafından
yayın ilkelerine uygunluğu değerlendirilir. Bu aşamaya ilişkin
değerlendirme sonuçları yazarlara çalışmanın dergi editörlüğünün eline
geçmesini izleyen 15 gün içerisinde bildirilir. Hakem incelemesine değer
bulunan çalışma ilgili alanda uzmanlaşmış en az iki hakeme gönderilir. Bu
süreçte hakem ve yazar kimlikleri gizli tutulur. Dergi editörlüğü
hakemlerden gelen bilgiler doğrultusunda son değerlendirmeyi yapar ve
hakem raporlarını yazarlara en geç 15 gün içerisinde gönderir. Son
değerlendirme aşamasında düzeltme isteminde bulunan çalışmalar için
değerlendirme süreci yeniden başlar. Çalışmaların yayımlanması, hakem
değerlendirme sonuçları ve dergi editörlüğünün görüşleri doğrultusunda
gerçekleşir. Değerlendirme süreci için hedeflenen toplam süre 75 gündür.
Önerilecek Çalışmalara İlişkin Biçimsel Özellikler
Aşağıda yer alan biçimsel özellikleri taşımayan çalışmalar değerlendirme
sürecine alınmaz.
Genel Format
Dergiye gönderilecek çalışmanın tüm metninde, çift satır aralığı, Times
New Roman 11 punto fontu kullanılmalı, 2,5 cm üstten, 2,5 cm alttan, 4
cm sağdan, 4 cm soldan boşluk bırakılmalı; şekiller, tablolar, kaynakça,
notlar ve özet kısımları dahil olmak üzere metin toplam 40 sayfayı
geçmemelidir.
Kapak Sayfası
Yazar/yazarların adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi
kapak sayfasında yer almalıdır. Yazar/yazarlar, kapak sayfası dışında,
esas metin içinde alt veya üst bilgi alanlarına kendi isimlerini
yazmamalıdırlar. Yazar/yazarlar dipnot ve metin içinde kimliklerini belli
edecek referanslarda bulunmamalı ve varsa teşekkür notları kapak
sayfasında yer almalıdır.
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Özet (Abstract) Sayfası
Kapak sayfasını Özet sayfası izlemelidir. Bu sayfada çalışmanın başlığı
yinelenmeli, özet önce Türkçe daha sonra İngilizce olmak üzere ayrı ayrı
yazılmalıdır. Bu bölüm çalışmanın kısa, ayrıntılı ve açık bir özeti olmalı ve
100 sözcüğü geçmemelidir. Her bir Özet’in altına çalışmanın içeriğine
uygun anahtar sözcük/sözcükler eklenmelidir.
Ana Metin
Çalışmanın ana metni özet sayfasını izleyen sayfadan başlamalıdır. Özet
sayfasından başlamak üzere sağ alt köşeye gelecek biçimde sayfa
numarası konulmalıdır. Paragraf başlıkları 1cm içeriden başlamalı
paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
Ana başlıklar büyük harflerle satır ortasına yazılmalı, ikinci düzey başlıklar
satır solunda olmalı, sözcüklerin ilk harfleri büyük ve tüm başlık koyu
fontla yazılmalıdır. Üçüncü Düzey başlıkların sadece ilk harfi büyük olmalı
ve tüm başlık koyu fontla yazılmalı, başlıktan sonra alt paragrafa
geçilmemeli, (.) konduktan sonra metin devam etmelidir. Başlıkların
hiçbirine numara, imleç vb. işaretler konmamalı, başlığı belirginleştirmek
için yukarıda tanımlanan biçimler dışında formatlar kullanılmamalıdır
(italik, alt çizgi, gölge vb.). Ana ve ikinci düzey başlıklardan önce 12,
sonra 6 birim boşluk bırakılmalıdır.
Tablo ve Şekiller
Makale içinde bulunan tablo ve şekiller metin içerisinde konmamalı,
metnin en arkasında toplu olarak yer almalıdır.
Her tablonun başlığı, tablonun başında satırın soluna yalnızca ilk sözcük
harfleri büyük harfle olacak şekilde, tablo numarası ve başlığı verilerek
koyu fontla yazılmalı (Örneğin; Tablo 1. Örneklemin Özellikleri ),
tablo içinde dolgu ve renklendirme kullanılmamalıdır.
Tablo altlarında yer alan her tür açıklama için 8 punto, normal düz yazı
karakteri kullanılmalıdır. Tablonun altında yer alan dipnotlar küçük
harflerle üst simge (a,b,c,d…) başlıkları kullanılarak verilmelidir. İstatistiksel
anlamlılık düzeyleri (*) işaretinin üst simge kullanımıyla belirtilmeli
(p<0.05 için *, p<0.01 için ** ve p<0.001 için ***),
Tablonun metin içerisindeki konumu,
__________________________
Tablo 2’yi buraya yerleştiriniz

___________________________

biçiminde belirtilmelidir.
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Tablo altında kaynakça göstermek gerektiğinde kaynak tam künye olarak
sayfa numarası belirtilerek verilmelidir.
Her şeklin başlığı şeklin altında satırın soluna yalnızca sözcüklerin ilk
harfleri büyük harfle olacak şekilde, şekil numarası ve başlığı verilerek
koyu fontla yazılmalıdır (Örneğin; Şekil 1. Çalışmanın Modeli ) .
Şekil altlarında yer alan her tür açıklama için 8 punto, normal düz yazı
karakteri kullanılmalıdır. Şeklin altında yer alan dipnotlar küçük harflerle
üst simge (a,b,c,d…) başlıkları kullanılarak verilmelidir. Şeklin metin
içerisindeki konumu,
___________________________
Şekil 2’yi buraya yerleştiriniz

___________________________

biçiminde belirtilmelidir.
Şekil altında kaynakça göstermek gerektiğinde kaynak tam künye olarak
sayfa numarası belirtilerek verilmelidir.
Atıflar ve Kaynakça
Kaynakça ayrı bir sayfadan başlamalı ve çalışmalar alfabetik olarak
sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışması kullanıldığında,
sıralama, yayın tarihi en eski tarihli olan yayından başlamalıdır. Aynı
yazarın, aynı tarihli birden fazla çalışmasının kullanılması durumunda,
kaynaklar, kaynakça ve metin içi atıflarda a, b, c harfleri kullanılarak
numaralandırılmalıdırlar. Örneğin, 1989a, 1989b, 1989c... gibi. Bir
yazarın, tek ve birden fazla yazarlı çalışması bulunması durumunda önce
tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Farklı kaynaklardan ardışık yapılan
atıflarda atıflar alfabetik sıralama ile belirtilmelidir.
Aşağıda kaynak kullanımına ilişkin örnekler belirtilmiştir.
Tek Yazarlı Kitap
Kaynakça: Başaran İ.E. (1982). Örgütsel Davranış. Ankara: Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap
Kaynakça: Can, H. ve Güner, S. (1992). Açıklamalı, İçtihatlı Turizm
Hukuku ve Mevzuatı. Ankara: Feryal Matbaacılık.
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Derleme Kitap
Kaynakça: Aycan, Z. (Der.) (2000). Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve
İnsan Kaynakları Uygulamaları. Ankara, Türk Psikologlar Derneği
Yayınları, No:21.
Kitap İçinde Makale
Kaynakça: Paşa, S.F. (2000). Türkiye Ortamında Liderlik Özellikleri. Z.
Aycan (Der.), Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları
Uygulamaları (ss. 225-243). Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları,
No:21.
Süreli Yayın – İki Yazarlı Makale
Kaynakça: Güngör Z. ve Duman, İ. (1995). Ulaşımda Enerji Tasarrufu –
TCDD Demiryolları Uygulaması. Verimlilik Dergisi, 1, 161-173.
Dergide Yayımlanmış Yazarsız Makale
Kaynakça: Körfez Savaşı Sendromu (1994, Haziran 6). Aktüel, 143, 13.
Gazetede Yayımlanmış Yazarsız Makale
Kaynakça: İhracatımız Geçen Yıla Oranla %40 Arttı (1993, Temmuz
19). Hürriyet, s. 5.
Ansiklopedi İçinde Makale
Kaynakça: Firdevs, C.J. (1994). Psikometri. R. L. Kornuk (Der.), Psikoloji
Ansiklopedisi (2. Baskı., Cilt. 3, s. 234-237). İstanbul: Beta Yayınları.
Veri Tabanından Alınmış Makale
Kaynakça: Hakan, M.A. ve Liman, R. (1998). Kalkınma Sürecinde Kültür
Faktörü. Ekonomist, 24, 132-142. İndirilme Tarihi: 18 Aralık 1998,
GALILEO, Dergi Özetleri.
WWW- Makale
Kaynakça: Burak, J. (1998). Televizyonların Tüketici Üzerindeki Etkisi.
Tüketici Dergisi 4, 291-307. İndirilme Tarihi: 22 Aralık 1998, WWW:Web:
http://www.tüketici.org.tr /tüketici/xap/xap44291.html
WWW Site
Kaynakça: Türk Kadınlar Derneği (1998, Mart 27). Kadınlar Yeni Kanun
Tasarısı İçin Ayakta [WEB duyurusu]. Ankara; İndirilme Tarihi: 22 Aralık
1998, WWW:Web: http://www.TKD.com/ktk/basın.html
Metin İçinde: (Türk Kadınlar Derneği, 1998)
Metin içinde yapılan atıfların tümü kaynakçada yer almalıdır.
İki yazarlı çalışmalara metin içinde yapılan atıfların tümü iki yazarın adı
kullanılarak yapılmalıdır.
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Örnek: Can ve Güner (1992)... / ... (Can ve Güner, 1992).
İkiden fazla ve altıdan daha az yazarlı çalışmalara yapılan atıfların ilkinde
tüm yazarların adı yer almalı, bunu izleyen atıflar sadece ilk yazarın adı
vd. kısaltması kullanılarak yapılmalıdır.
Örnek:
Kaynağa yapılan ilk atıf: Aldemir, Arbak ve Özmen (2001)… / …
(Aldemir, Arbak ve Özmen, 2001).
İkinci ve izleyen atıflar: Aldemir vd. (2001)… / … (Aldemir vd., 2001).
Altı ve daha fazla yazarlı çalışmalara yapılan atıflarda tümünde sadece ilk
yazarın adı vd. kısaltması kullanılarak verilmelidir.
Örnek: Sekaran vd. (1980)… / ... (Sekaran vd., 1980).
Yazarı olmayan çalışmalara yapılan atıflar kaynağın ilk üç sözcüğü tırnak
işareti içinde kullanılarak verilmelidir.
Örnek: ("Körfez Savaşı Sendromu", 1994)
Aynı anda aynı yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla kaynağına
birlikte atıf yapıldığında atıf gösterimi kaynakçada yer aldığı sırayla
basımda olan çalışmalar en sonda yer şekilde yapılmalıdır.
Örnek: … (Metin, 1998a, 1998b, 1998c, basımda) …. / (Metin, 1998a,
1998b, 1998c, basımda).
Aynı anda birden fazla yazara atıf yapıldığında yazar adları alfabetik
olarak sıralanmalı ve atıflar (;) işaretiyle ayrılmalıdır.
… (Aycan, 2001; Bandura, 1977; Bennett ve Robinson, 2000 ; Greenberg,
1990).
Web sitelerine metin içinde yapılan atıflar site başlığı ve indirilme tarihi
verilerek yapılmalıdır.
Örnek: Kaynakça: Türk Kadınlar Derneği (1998, Mart 27). Kadınlar Yeni
Kanun Tasarısı İçin Ayakta [WEB duyurusu]. Ankara; İndirilme Tarihi: 22
Aralık 1998, WWW:Web: http://www.TKD.com/ktk/basın.html
şeklindeki kaynak Metin İçinde: (Türk Kadınlar Derneği, 1998) şeklinde
kullanılmalıdır.
Dergiye gönderilen çalışmaların, APA, Publication Manual of the American
Psychological Association
formatına uygun olması gerekmektedir.
Formata ilişkin ayrıntılı daha ayrıntılı bilgi ve örnekler için
(www.apa.org) başvurunuz.
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Yayın hakları saklıdır. Dergide yayımlanan çalışmaların bütünü veya bir
kısmı, yayımlayan kuruluşun ve yazar/yazarların yazılı izni alınmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi, kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi
bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez,
özetlenemez ve yayımlanamaz.
İşletme Fakültesi Dergi Editörlüğü, yayın formatına uygun hazırlanmayan
çalışmaları hakem değerlendirmesine göndermeksizin yayımlamama
hakkını saklı tutar.
Dergi Yazışma Adresi:
İşletme Fakültesi
Fakülte Dergi Editörlüğü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kaynaklar Yerleşkesi
35160 Buca - İZMİR
Tel: (232) 453 50 60 – 61, 453 50 66
Fax: (232) 453 50 62
E-mail : ifede@deu.edu.tr
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