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Özel Sayı

YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1)Yayın Politikası:
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırma Dergisi EBSCOHOST’ un
BUSINESS SOURCE COMPLETE veri tabanında yer almaktadır. Dergimizin
diğer yerli ve yabancı veri tabanlarında yer alabilmesi ve daha fazla okunan,
atıf alan bir dergi haline gelebilmesi için yayın kurulumuzca aşağıda verilen
kuralların uygulanması yönünde karar alınmıştır.
Bu çerçevede yayın kurulumuz, dergiye gelen yazılar için;
- Yayınlamama,
- Düzeltme yapılması için yazarlara geri gönderme,
- Hakem değerlendirme sürecini başlatma seçeneklerini değerlendirir.
Hakem değerlendirme sürecinde gelen yazılar en az iki farklı hakem
tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda, yazar adı ve kurum bilgisi yer
almamakta, yazarlar hakemleri, hakemler de hakemlik sürecinde inceledikleri
yazının yazarlarını bilmemektedirler.
Hakem değerlendirme sürecinde hakemler kendilerine gönderilen
yazı ile ilgili hakem değerlendirme formunu yazı kendilerine ulaştıktan sonra
en geç 20-25 gün içerisinde dergi yayın kuruluna ulaştırırlar.
Dergi yayın kurulu hakem değerlendirmesinden gelen yazıları
gerekirse düzeltme yapmaları için yazarlara gönderir. Yazarlar gerekli
düzeltmeleri yaparak yazıyı dergiye tekrar yolladıklarında gerekirse yayın
kurulu tekrar hakem süreci işletilebilir.
2) Yazım Kuralları:
1. Ana başlık büyük harf, 16 punto, bold ve sağa yaslı. Makalenin adı
Türkçe ve İngilizce verilir.
2. Başlığın alt tarafında yazarın İsim, unvan ve kurum bilgileri yazılmalıdır.
Boyut 14 punto, yazar ismi bold ve unvanı italik olmalıdır.
3. İkinci bir yazar varsa aradaki boşluk 2 aralıklı olmalıdır.
4. Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer alır.
Öz, 100-200 sözcükten oluşur. ÖZ büyük, 11 punto ve bold olmalıdır.
5. Öz’ün altına Anahtar Sözcükler 11 punto bold olarak yazılmalı. Türkçe
“öz” ün altında çalışmanın içeriğine uygun Türkçe “anahtar sözcük”
ler belirtilmelidir. Anahtar sözcükler bir tane olabileceği gibi beş, altı
tane de olabilir.
6. Yazılar 1,5 satır aralıklı “Times New Roman” olarak yazılmalı, Yazılar
12 punto olmalı.
7. Giriş ve sonuç bölümleri de dahil olmak üzere yazının tüm ana
başlıkları numaralandırılmalı 12 punto, bold ve büyük harf olmalı.
8. Alt başlıkların sadece baş harfleri büyük yazılmalı 12 punto, bold
olmalı.
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9. Kaynakça ve Ek büyük harf, 12 punto ve bold olmalı.
10. Sayfa sağ, sol üst taraftan 2,5 cm alt taraftan 3 cm boşluk bırakacak
şekilde ayarlanmalıdır.
11. Alıntılar metin içerisinde gösterilmelidir. Metin içindeki alıntılar,
ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili
sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları
eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça listesi, metin sonunda,
APA sistemine uygun olarak gösterilmelidir.
ACCOUNTING AND FINANCIAL HISTORY RESEARCH JOURNAL
PUBLISHING POLICY AND GUIDELINES
1) Publishing Policy:
Accounting and Financial History Research Journal is a semi annually
published peer-reviewed journal. The journal is indexed at EBSCOHOST
(BUSINESS SOURCE COMPLETE).
The editorial board has the right;
- Not to publish,
- Send the manuscript to the author for rectification and improvement,
- Send the manuscript to two referees for evaluation purposes.
Referees send their evaluation reports to the editorial board within 20-25 days.
Evaluation process may start once again according to the referees reports.
2) Guidelines:
1. The font of the heading should be 16, bold and aligned to the right.
Heading should be written in English and Turkish.
2. The names, titles and the title of the institution should be written below
the heading in 14, bold and italic.
3. If there is a second author, line spacing between authors should be
4. Manuscripts begin with Turkish and English abstracts. Abstract should
be between 100-200 words. ABSTRACT should be written in capital
letters, 11, bold.
5. Key words should be 11, bold. Key words should be no more than six.
6. Manuscript should be 1,5 spaced, in Times New Roman and font size
should be 12.
7. All sections including the introduction and conclusion should be
numbered.
8. Only the first letters of all sub sections should be written in capital
letters. Font size should be 12 and bold.
9. References and annexes sections should be written with 12, bold.
10. Layout margins should be 2,5 cm from top, right and left, 3 cm from
bottom.
11. Citations should appear in the text. The author’s last name and the
year of publication (and page if necessary) for the source should
appear in the text. References should be written with APA style.
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