
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

YAYIN VE YAZIM KURALLARI 

 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bir yayını olan derginin sahibi Çukurova 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Fakülte Dekanıdır. Dergi yılda iki sayı ve açık kaynak 

olarak yayınlanmaktadır.  

 

AMAÇ 

 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi iktisat, işletme, kamu maliyesi, ekonometri, 

uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi alanlarında ve bu disiplinler arasındaki teorik, metodolojik ve 

uygulamaları irdeleyen araştırma makaleleri, kitap özet ve eleştirileri, kısa araştırma sonuçları, kısa yorumlar, 

editöre notlar, akademik toplantı haberleri ile politika önerilerini yayımlar ve bilim insanları ile bilim dünyası 

arasında bir platform oluşturmayı amaçlar. 

 

KAPSAM 

  

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir 

dergidir. Dergide iktisat, işletme, kamu maliyesi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi 

alanlarında ve bu disiplinler arasındaki teorik, metodolojik ve uygulamaları irdeleyen araştırma makaleleri, kitap 

özet ve eleştirileri, kısa araştırma sonuçları, kısa yorumlar, editöre notlar, çeviri makaleler, akademik toplantı 

haberleri ile politika önerileri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamaktadır. Dergimiz sosyal bilimler içerisinde 

yer alan her iktisadi ve idari bilimler kapsamında bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. 

 

ETİK KURALLARA UYGUNLUK 

 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi COPE/DOAJ/OASPA/WAME tarafından 15 

Ocak 2018’de yayınlanan “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing” belgesinde 

önerilen 16 madde gözetilerek ve International Committee of Medical Journal Editors tarafından yayınlanan 

tavsiyeler de dikkate alınarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen yayınlar iThenticate ve Turnitin yazılımları 

ile taramadan geçirilmekte ve elde edilen rapor editörler kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Editörler 

kurulunun yazının etik kurallara uygun olmayan davranışı belirlediğinde yayını reddetme hakkı bulunmaktadır. 

 

HAKEMLİK SÜRECİ 

 

Makaleler Yayın Kurulu tarafından konularında uzman hakemlere gönderilir. Makalenin yayınlanıp 

yayınlanmaması kararını ilgili hakemler vermektedir. Makale öncelikle iki hakeme gönderilmektedir. 

Hakemlerden birisinin olumsuz rapor verdiği durumda makale üçüncü bir hakeme gönderilmektedir.  

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI 

 

Dergimiz tarafında yazarlara ve hakemlere telif ücreti ödemesi yapılamamaktadır. Tamamen ücretsiz olan 

dergimizin satışının yapılması yasaktır. Dergimizde yayınlanan makale ile ilgili yayın hakları dergimize 

devredilmiş olacaktır. Yazı ve makalelerin içeriğinden yazarlar sorumludur. 

 

YAZIM KURALLARI 

 

Dergiye gönderilecek yazı ve makaleler; 

 

 MS Word’de yazılmış .doc veya .docx uzantılı olarak ULAKBİM DERGİPARK üzerinden 

gönderilmelidir. 

 

 MS Word sayfası üstten 5cm., alttan 6cm., soldan 4 cm., sağdan 4,5cm.ye ayarlanmış olmalıdır. 

 

 Yazı karakteri Times New Roman, punto ise 10 olmalıdır. 

 

 Satır aralığı “1” (tek) ayarlanmalıdır. 

 

 Gönderilecek makaleler, kaynakça hariç en çok 30 sayfa olmalıdır. 

 



 Gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmaması gerekir. 

 

 Metin içinde yer alan tabloların kaynakları ilgili tablonun altında belirtilmelidir. 

 

 Her tablonun adı numarası ile birlikte mutlaka belirtilmelidir. 

 

 Şekillerde şeklin altına numarası ile birlikte adı belirtilmeli, şekil alıntı ise adının altına kaynağı 

verilmelidir. 

 

 Makalede en fazla 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış öz bulunmalıdır. 

 

 Makalede Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış en az üç adet uluslararası literatüre uyumlu anahtar 

kelime olmalıdır. 

 

 Kitap özetleri ve eleştirileri, bilimsel toplantı özetleri ve duyuruları, daha önce basılmış yazımlarla ilgili 

görüş, katkı, eleştiriler ya da farklı bir konu üzerindeki deneyim ve düşünceler için yazılan Editöre 

Mektuplar 500 kelimeyi aşmamalıdır. 

 

 Bilimsel etik ve yazım kurallarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. 

 

 Makalede kaynak bildirme “yazarın soyadı, yıl, sayfa no.” esasına göre yapılmalıdır. Örnek “... Bayhan 

(1986, s.12)...”. Birden fazla kaynağa aynı anda atıf yapılıyorsa yazarların soyadları, yıl ve sayfa no.su 

yazılarak birbirinden noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek “... (Bayhan, 1986, s.345; Demir, 1985, 

s.50)...”. Yararlanılan kaynağın ikiden fazla yazarı varsa birinci yazarın soyadı verilmeli ve “vd.” 

ibaresi kullanılmalıdır. Örnek “... (Bayhan vd., 1984, s.4)...”.  

 

 Dergi Editörler Kurulu, yazım kurallarına göre düzenlenmeyen makaleleri yayınlamama hakkına 

sahiptir. 

 

 Dergi sayıları Dergipark’ta ve Fakülte web sayfasında yer alır. 

 

 Dergi sayıları sınırlı sayıda basılarak çeşitli üniversite ve kamu kütüphanelerine gönderilir. Yazı ve 

makalesi yayımlanan her yazara ayrıca derginin ilgili sayısından gönderilmez. 

 


