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MAKALE GÖNDERME VE YAZIM KURALLARI
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce
konferanslarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu durum belirtilmek
üzere kabul edilebilir. Yayın için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer
bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Yayın
kurulu Ege Akademik Bakış Dergisi için gönderilmiş yazılarda makale sahiplerinin
bu koşullara uymayı kabul ettiklerini varsayar. Dergiye gönderilen yazılara telif
hakkı ödenmez.
Yayın kurulu, yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek
üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir. Yayınlanmak
üzere gönderilen yazılar, yayın kurulunun uygun gördüğü en az iki hakem
tarafından değerlendirildikten sonra yayınlanması uygun görülürse dergide basılır.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazıların Türk Dil Kurumu’nun
Türkçe Sözlüğü’ne ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir.
Yazışma Adresi: Doç. Dr. Nazif Çatık, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Ege Akademik Bakış Dergisi Editörü, e-posta: eab@mail.ege.
edu.tr
Elektronik (Online) Makale Başvurusu
Ege Akademik Bakış dergisine makale başvuruları www.onlinedergi.com/eab
adresinden ulaşabileceğiniz çevrimiçi makale gönderme sistemi üzerinden yapılır.
Elektronik (“online”) başvuru sırasında karşılaşacağınız herhangi bir sorunla ilgili
olarak dergi sekreteryası ile iletişime geçebilirsiniz.
Makalenin editör kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmede
reddedilmesi durumunda yazarlardan başvuru ücreti alınmamaktadır. Makale,
editör kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmeyi geçtiği takdirde dergiye
yönelik maliyetlerin karşılanması amacıyla 140 TL tutarındaki değerlendirme
ücreti dergi sekreteryası tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılmalıdır.
Ödemenin yapıldığına dair banka dekontunun dergi sekretaryasına e-mail
ile (eab@mail.ege.edu.tr) ulaştırılması durumunda makale hakem sürecine
sokulacaktır. Makale başvuru ücreti geri ödenmemektedir.
İletişim:
Gül Huyugüzel Kışla-Fatma Demircan Keskin
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bornova, 35100 İzmir,
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Yazım Kuralları Lütfen makalenizi dergi yazımı ile ilgili kuralları ve aşağıdaki
örnek makaleyi dikkate alarak dergimize gönderiniz.
1. Özet
Özet 250 kelimeden az olmalı çalışmanın kapsamını ve temel bulguları
içermelidir. Özetten sonra en az 3 anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Anahtar sözcük
listesinden sonra, varsa en az 3 JEL kodu eklenmelidir.
2. Ana Metin
Ana metin tablo, şekil ve referanslar dahil 35 sayfayı aşmamalıdır. Makaleler
çift satır aralıklı ve A4 boyutunda yazılmalıdır. Makale gönderiminden önce yazı
ve referanslarda hata olup olmadığı kontrol edilmelidir.
3. Tablo ve Şekiller
Tablo ve şekiller metnin uygun yerlerinde ardışık numaralandırılmış bir
şekilde gösterilmelidir. Her şekil ve tabloya bir başlık verilmelidir. Tablo ve şekillere
başka bir yerden alındığı takdirde kaynak gösterilmelidir.
4. Kaynaklar
4.1. Kaynaklar metin içinde şöyle gösterilmelidir: Arellano ve Bond (1991),
kaynak gösterilen makale birden fazla yazara aitse Arreallano ve diğerleri (1995).
Eğer bir yazarın aynı yıla ait birden fazla çalışması var ise Arellano (1997a) ve
Arellano (1997b) gibi her yıl için alfabetik olarak sıralanmalıdır.
4.2. Kaynaklar makalenin sonunda yer almalıdır ve aşağıdaki örneklerde de
gösterildiği gibi yazarın soyadına göre sıralanmalıdır.
Dergiler
İki yazar için: Arellano, M. ve Bond, S. (1991) “Some Tests of Specification
for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment
Equations” Review of Economic Studies, 58: 277-297.
İkiden fazla yazar için:
Arellano, M., Bover, O. ve McLaugh, D. (1995) “Another Look at the
Instrumental Variable Estimation of Error-Component Models” Journal of
Econometrics, 68(1): 29-52.
Kitaplar
İki yazar için:
Cooke, P. (2004) “Regional Innovation Systems – An Evolutionary
Approach” Cooke et al. (eds.) Regional Innovation Systems, 2nd Edition, London,
Routledge.
İkiden fazla yazar için:
Cooke, P., Stephen, R. ve Wylie, P. (2003) Northern Ireland’s Evolving
Regional Innovation System, 3rd Edition, London, Routledge
İnternet Kaynakları
TÜBITAK (2006), http://www.tubitak.gov.tr/ hakkimizda/2004/ek7/EK_7.
pdf, (05.05.2006) (Kaynağa ulaşım tarihi parantez içinde verilmelidir.)
SON NOTLAR
Lütfen dipnot yerine son notları kullanınız. Son notlar metnin ilgili yerinde
üst simgeler kullanılarak verilmeli ve makalenin sonunda yer almalıdır.

SUBMISSION GUIDELINES
All submitted works must be original, must not have appeared elsewhere, and
must not be submitted for publication elsewhere while under consideration by
Ege Academic Review. Those works which have been presented in conferences and
whose abstracts have already been published can be accepted for consideration on
the condition that the presentation and publication dates and places are stated to
the editor. Authors who wish to withdraw their submitted works for delays or any
other reason should write to the editor. Submission of a manuscript for review is
assumed by the editorial board the acceptance of these conditions by the authors.
There will be no royalty payment to the authors.
The editorial board reserves the right not to accept manuscripts for
consideration if they do not follow submission guidelines, to return them
for revisions, or to organize them in the house style. All submitted works for
publication undergo peer review, based on initial screening by editors and
subsequent doubleblind refereeing by at least two reviewers. They are published
only if they are found proper for publication.
The working languages of Ege Academic Review are Turkish and English.
Articles in Turkish should follow the Dictionary and Spelling Guide of the Turkish
Linguistic Society (http://www.tdk.org.tr).
Manuscripts and all editorial correspondence should be addressed to: The
Editor, Assoc. Prof. Dr. Nazif Çatık, Ege University, Faculty of Economics and
Administrative Sciences, The Journal of Ege Academic Review, e-mail: eab@mail.
ege.edu.tr.
Online Manuscript Submission
Manuscript submissions to the Journal of Ege Academic Review must be
made using the online manuscript submission system at www.onlinedergi.com/
eab. Users should register when accessing the online system for the first time. If
you experience any problem with the online submission please contact with the
journal secretariat.
If the paper is rejected by the Editorial board, authors do not have to pay a
fee. If the paper passes the preliminary assessment process by the Editorial board,
of $50 should be paid to the bank account provided by the Journal Secratariat as
the submission fee to cover processing costs. The manuscript will be sent to referees
when the scanned copy of the bank receipt of payment is e-mailed to the Journal
Secratariat. Submission fee is non-refundable.
Contact
Gül Huyugüzel Kışla-Fatma Demircan Keskin
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bornova, 35100 İzmir,
Türkiye Tele-Fax: +90 232 342 38 21
E-mail: eab@mail.ege.edu.tr
The Journal Writing Style
Please submit your papers to our journal by considering the style guidelines
and the sample paper given below.
1. Abstract
The abstract should be fewer than 250 words and should cover the scope of
the work and summarize the main findings. At least 3 keywords should be listed
below the abstract. If available, at least 3 Journal of Economic Literature (JEL)
classification codes should be added after the keywords list.
2. The manuscript
Manuscripts should not exceed 35 pages of text including tables, figures and
references. Manuscripts should be typed with a double spacing on one side of
A4 paper only. The text and references should be checked for the errors before
submission.
3. Tables and Figures
Tables and Figures should be embedded in the convenient place of the text
and numbered consecutively in Arabic numerals. Each figure and table should
have a caption. The source of tables and figures should be given if they are taken
from elsewhere.
4. References
4.1. References should be cited in the text as follows: Arellano and Bond
(1991), if the paper is written by more than two authors Arellano et al., (1995). If
there is more than one work by an author in a given year, they should be labeled
alphabetically within each year, such as Arellano (1997a) Arellano (1997b).
4.2. The references should be placed at the end of the paper and arranged in
alphabetical order by authors’ last names, as shown in examples below.
Periodicals / Journals
For two authors:
Arellano, M. ve Bond, S. (1991) “Some Tests of Specification for Panel Data:
Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations” Review of
Economic Studies, 58: 277-297.
More than two authors:
Arellano, M., Bover, O. ve McLaugh, D. (1995) “Another Look at the
Instrumental Variable Estimation of Error-Component Models” Journal of
Econometrics, 68(1): 29-52.
Books
Cooke, P. (2004) “Regional Innovation Systems – An Evolutionary
Approach” Cooke et al. (eds.) Regional Innovation Systems, 2nd Edition, London,
Routledge.
More than two authors:
Cooke, P., Stephen, R. ve Wylie, P. (2003) Northern Ireland’s Evolving
Regional Innovation System, 3rd Edition, London, Routledge
Internet sources:
TUBITAK (2006), http://www.tubitak.gov.tr/ hakkimizda/2004/ek7/EK_7.
pdf, (05.05.2006) (Access date should be written in parenthesis)
END NOTES
Please use endnotes rather than footnotes. Endnotes should be marked by
consecutive superscript numbers in the related part of the text, and listed at the
end of the article.

