EK-1
T.C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DERGİSİ İŞLEYİŞ ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İçerik
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Kırklareli Üniversitesi bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu esaslar, derginin işleyişine yönelik düzenlemelerin oluşturulması, kurul üyelerinin görev ve
sorumlulukları ve görev sürelerinin belirlenmesine dair ilkeleri kapsar.
(3) Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, işletme, iktisat, ekonometri,
çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler alanlarında
özgün çalışmaları yayımlar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. ve 48. maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca, işbu esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili
hükümleri uyarınca hazırlanan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan
Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik ve Kırklareli
Üniversitesi Yayın Yönergesi gereğince düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu esaslarda geçen;
Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,
Dekan: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanını,
Dergi: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisini,
Derginin (İmtiyaz) Sahibi: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanını,
e) Derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanını,
f) Yayın Kurulu: İşletme, iktisat, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, kamu
yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler alanlarında yayınları olan, alanında bilimsel
çalışmalarıyla ve akademik etiğe riayet etmeleriyle öne çıkan doktora derecesine sahip
kişileri,
g) Editör: Dergi editörünü,
a)
b)
c)
d)
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h) Yardımcı Editör(ler): Dergide; Editöre ve özel sayı editörüne editörlük görevlerinde
yardımcı olması için görevlendirilen kişi veya kişileri,
i) Editörler Kurulu: Editör ve Yardımcı editörlerden oluşan kurulu,
j) Özel Sayı Editörleri: Derginin özel sayısı için belirlenen konuda bilgi ve birikimiyle ön
plana çıkmış kişiler arasından görevlendirilen öğretim elemanlarını,
k) Hakem: Dergiye gelen makaleler hakkında görüş bildiren, konusunda uzman kişiyi,
l) Makale: Dergide yayımlanması için sunulmuş yazıları,
m) Özel Sayı: Editörün belirlediği temada veya temalarda yayımlanacak olan dergi sayısını,
n) Esaslar: Dergi’nin işleyiş esaslarını,
ifade eder.
İçerik
MADDE 4- (1) Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinler arası
akademik bir dergidir.
(2) Dergiye gönderilen Makaleler, aşağıda verilen ölçütlerden en az birine uygun olmalıdır:
a) Kendi alanının araştırma, yöntem ve modellerin kullanıldığı özgün çalışmalar,
b) Kavramsal, yöntemsel ve/veya teorik yaklaşımların özgün bir biçimde değerlendirildiği
çalışmalar,
c) Daha önce yayınlanmış bir yazıyı eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip tartışarak, ilgili
konu üzerine yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya incelemeler,
d) Alanında katkı sağlayacak nitelikte yazın taramalar,
e) Yayınlanmış kitaplara ilişkin eleştiriler.
(3) Hakem incelemesi için dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde
yayımlanmamış olmalıdır.
(4) Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Görevler ve Derginin İşleyişi
Yayın Kurulu
MADDE 5- (1) Yayın Kurulu üyeleri, Dekan tarafından 4 (dört) yıllık bir süre için atanır. Yayın
Kurulu en az 7 en fazla 14 kişiden oluşur.
(2) Yayın Kurulu Üyeleri, derginin yayın politikası, işleyişi, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının
belirlenmesi konusunda görüş bildirmek ve karar almakla sorumludur. Yayın Kurulu, derginin
bilimsel akışına ve yayınlanmasına ilişkin her türlü değerlendirme ve önerileri görüşür ve bu
çerçevede karar verir.
Sayfa 2 / 5

EK-1
(3) Yayın Kurulu toplantıları, toplantı yeter sayısı aranmaksızın Editörün başkanlığında yapılır. Bu
toplantılara tüm Yayın Kurulu üyeleri katılmakla yükümlüdür. Editör, görüş bildirmeleri için
Yayın Kurulu üyeleri dışından kişileri de Yayın Kurulu toplantılarına davet edilebilir. Yayın
Kurulu toplantılarının bir yıl içinde en az yarısına katılmamış olan veya toplantıya katılmakla
beraber görev ve sorumluluklarını aksatan Yayın Kurulu üyeleri, üyeliklerinin sona erdirilmesi
doğrultusunda Dekana bildirilir.
Editör
MADDE 6- (1) Editör, etik kurallara bağlılık, bilimsel nitelik ve deneyim gibi kriterler
çerçevesinde fakültenin aylıklı öğretim üyeleri içerisinden Dekan tarafından atanır.
(2) Editörün görev süresi dört yıldır. Görev süresi sona erdiğinde tekrar görevlendirilebilir.
(3) Editör, derginin zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz basılmasını sağlamakla
sorumludur. Dergi sürecinin tüm aşamalarıyla yakından ilgilenir ve bu sürecin etkin ve etik
anlayışa uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.
(4) Editör, dergiye gelen özel sayı önerilerini değerlendirmek, derginin işleyişi ile ilgili sorunları
çözmek ve derginin vizyonunu geliştirmek amacıyla belli aralıklarla kendi başkanlığında Editörler
Kurulu’nu toplar.
(5) Editör, dergiye gelen makalelerle ilgili ilk değerlendirmeyi yapar; gelen makaleyi konu ve dergi
ilkeleriyle uyumu açısından inceledikten sonra hakemlik sürecine dâhil edebilir veya dergi için
uygun olmadığına karar vererek reddedebilir.
(6) Editör, kabul edilen makaleleri bilimsel geçerlilik, dilbilgisi, üslup ve imlâ yönünden inceler
veya denetimi altında incelenmesini sağlar.
(7) Editör, dergideki gelişmeleri, Yayın Kurulu kararlarını, derginin yayın ve atıf istatistiklerini
özetleyen yıllık faaliyet raporu hazırlar. Editör, Yayın Kurulu’nda nitelikli oy çoğunluğu
sağlanamayan konularda, Yayın Kurulu’ndaki eğilimleri de göz önünde bulundurarak son kararı
verir.
Yardımcı Editör
MADDE 7- (1) Yardımcı Editör, en fazla iki kişi olmak üzere Editörün önerisi ile Dekan tarafından
atanan kişi veya kişilerdir. Gerekli durumlarda Editör Dekan oluruyla yardımcılarını değiştirebilir.
Editörün, herhangi bir nedenle görevinde bulunamadığı hallerde, yerine, altı aylık süreyi
geçmemek üzere tayin edilen Yardımcı Editör vekâlet eder.
(2) Yardımcı Editör, Editörün çizdiği çalışma planı çerçevesinde Editörün verdiği işleri yürütmekle
görevlidir. Yardımcı Editör, dergi sürecinin etik anlayışa uygun etkin bir şeklide sorunsuz
yürütülmesi ile derginin zamanında ve eksiksiz basılması hususlarında Editöre yardımcı olmakla
sorumludur.
(3) Yardımcı Editör, dergiyle ilgili tüm gelişmeleri takip etmek zorundadır.
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Editörler Kurulu
MADDE 8- (1) Editörler Kurulu, Editör ve Editör Yardımcılarından oluşur.
(2) Editörler Kurulu, hakemlik sürecine alınması uygun görülen her bir makale için iki hakem atar.
Özel Sayı ve Özel Sayı Editörü
MADDE 9- (1) Özel sayının teması Editörler Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Özel sayı editörü, Editörler Kurulu tarafından görevlendirilir.
(3) Özel sayıdaki hakemler, Özel sayı editörü tarafından belirlenir.

Hakemler
MADDE 10- (1) Hakemler, Yayın Kurulu Üyeleri’nin önerdiği kişiler arasından Editörler Kurulu
tarafından belirlenir ve her sene derginin son sayısında ilan edilir.
(2) Hakemler, ulusal ve uluslararası yayınları olan ve/veya kendi alanlarında tanınmış, bilimsel
geçmişe ve/veya bilgi birikimine ve doktora derecesine sahip kişilerdir.
(3) Editörler Kurulu, hakemleri belirlerken hakemle makale sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi
olup olmadığını gözetir. Hakemlere gönderilen makalelerde makale sahiplerinin kimliği gizli
tutulur.
(4) Hakemler, Editörler Kurulu tarafından oluşturulan puanlama sistemine göre, etik kurallara
bağlılık, bilimsel yeterlilik ve hazırlanan raporların niteliği gibi hususlar göz önünde
bulundurularak, değerlendirilir.
(5) Derginin Hakem Listesi, dergide ünvan, isim ve kurumları ile gösterilir.
Makale Değerlendirme Süreci
MADDE 11- (1) Hakemlere değerlendirmeleri için bir aya kadar bir süre tanınır. Hakem görüşleri
Editöre geri döndüğü zaman;
a) Her iki hakem de YAYIMLANABİLİR görüşünde ise, makale yayımlanmak amacı ile
sıraya konulur.
b) Hakemler aynı makale için birbirinin tümüyle karşıtı olan görüşlerde ise, makale üçüncü
bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda karar verilir.
c) Hakemlerden biri DÜZELTME KOŞULLU YAYIMLANABİLİR görüşünde ise,
koşullu görüş yazara iletilir. Düzeltme geldikten sonra ilgili hakeme düzeltilmiş metin
iletilir.
d) Her iki hakem de YAYIMLANAMAZ görüşünde ise, editör sorumlu yazarı makalenin
reddi konusunda bilgilendirir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu esaslar, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulu
onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu işleyiş esasları hükümlerini, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
yürütür.
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