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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, kurulduğu 1981 

yılından günümüze değin başta İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere Siyaset Bilimi, 
Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli bilim alanlarında yayın hayatını 
sürdürmektedir. 

2001 tarihli 17. sayısından beri “ulusal hakemli dergi” niteliğine sahip EÜ-İİBF 
Dergisi, ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayın-
lanmaktadır. Dergimizin Türkiye çapında 35 üniversiteye mensup öğretim üyelerinden 
oluşan bir “danışmanlar grubu” mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön 
incelemeden sonra danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde üç 
hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler 
yayına kabul edilmektedir. 

Makalelerin değerlendirme süreci ortalama olarak 4-5 ay sürmekte ve çeşitli dış-
sal sebeplerden dolayı süre kısaltılamamaktadır. Bu nedenle değerlendirme sürecinin 
hızlandırılması mümkün olmamaktadır. 

Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kuralla-
rına ve diğer koşullara uygun bir şekilde hazırlanarak editörlüğümüze ulaştırılması ge-
rekmektedir. 

MAKALE YAZIM KURALLARI 
1.) Dergimizde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden herhangi bi-

riyle yazılmış yazılar yayınlanır. Yazılarda metnin başında Türkçe öz ve altında İngi-
lizce başlık ve öz verilmelidir. Özler 9 punto ile yazılmış olarak ve 100 kelimeyi aşma-
yacak şekilde verilmelidir. “ÖZ” başlığı ortalanarak yazılmalıdır. Metin dili yabancı 
dilde olan çalışmalarda yabancı dildeki özün altında Türkçe öz yer almalıdır. Özün 
altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az iki adet “anahtar kavram” 
(keywords)  bulunmalıdır. 

2.) Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayın-
lanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır. Yazar-
ların, imzalı dilekçelerine yazılarının daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya 
da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal bir çalışma olduğu konusunda bir ibare 
eklemeleri gerekmektedir.  Bu taahhüdü vermeyen yazarların yazıları için makale yayın-
lanma süreci başlatılmamaktadır. Bu taahhüdü vermesine rağmen yazısını başka bir 
yerde yayınlamak üzere gönderen veya yayınlatan yazarların daha sonra dergimize gön-
dereceği yazılar kesinlikle kabul edilmeyecek; ilgili yazarın üst makamlarına da konuyla 
ilgili bilgi verilecektir. Ayrıca yazıların konusu, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde-
ki iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ekonometri gibi 
çalışma alanlarıyla ilgili olmalıdır. Dergimizde, yukarda belirtilen çalışma alanları ile 
ilgili çeviri yazılar da yayınlanabilir. Çeviri yazıların yayınlanmış olduğu dildeki asıl 
nüshası ve çeviri izninin alınmış olduğunu gösteren orijinal belge ile birlikte gönderil-
mesi gerekmektedir 
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3.) Yazarların, hakemlerle ve kendileriyle haberleşme masraflarını karşılamak üze-
re 2007 yılı itibariyle 10 YTL’lik posta pulunu imzalı dilekçelerine ekli olarak editörlü-
ğümüze iletmeleri gerekmektedir.  

4.) Yazılar, sadece makalenin adı, varsa yazarın akademik unvanı, görevi ve bağlı 
olduğu kuruluşu belirten dış kapak sayfası eklenerek dört nüsha gönderilmelidir. Bu 
sayfa çıkarıldıktan sonra, metin incelenmek üzere en az iki hakeme ve bir kontrolöre 
gönderilecektir. Metnin ilk sayfasında yazar adına ve kurumuna yer verilmeden sadece 
makale adı yazılmalıdır. 

5.) Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir. 
6.) Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında 

yapılmalıdır. Parantez içindeki ifadeler şu sırayla yer almalıdır: yazar(lar)ın soyadı, 
kaynağın yılı: sayfa numarası. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla 
eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır. Yapılacak atıf bir internet 
sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belli değil ise, parantez içerisindeki ifadeler şu şe-
kilde sıralanmalıdır; internet sitesinin kurumu, erişim yılı. Aşağıda bazı örnekler sunul-
muştur: 

........ açıklamaktadır (Romer, 1994:150). 

.........Lucas (1986a:125-127;1986b:153) teknolojik gelişmeyi ... 

.........(Wolf ve Havrylyshyn, 1983:122). : iki yazarlı kaynak içindir. 

.........(Lall vd., 1988: 56). : ikiden fazla yazarlı kaynak içindir. 

.........(Solow,1956: 17; Weil,1994: 124). :aynı konuda birden fazla kaynağa atıf 
yapmak içindir. 

……..(Rekabet Kurumu, 2005). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan 
kaynaklara atıf içindir. 

……..(Marion, 1999).: kaynağın tamamına yapılan atıflar içindir. 
Yukarıdaki atıf gösterimleri metin dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dil-

de yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır. 
7.) Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında 

yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir. 
8.) Yararlanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra ayrı bir sayfada 

“KAYNAKÇA” başlığı altında verilmelidir. Kaynakça başlığı ortalanarak yazılmalıdır. 
Yazar soyadlarının gösteriminde tamamen büyük harf kullanılmalı ve yazar isimleri açık 
bir şekilde belirtilmelidir. Her kaynağın ikinci ve diğer satırları 1,25 cm içerden başla-
malıdır. Kaynakça biçim kurallarına dair örnekler aşağıda sıralanmıştır: 

Kitaplarda: 
KALAYCIOĞLU, Ersin; (1984), Çağdaş Siyasal Bilim, Beta Yayınları, Anka-

ra, 154s. 
CHANG, Ha-Joon; (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, Çev.: T. 

A. Onmuş, İletişim Yayınları, İstanbul, 248s. 
TOMANBAY, Mehmet ve Turgut GÜMÜŞ; (2004), Genel Ekonomi, Gazi 

Kitabevi, Ankara, 445s. 
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SARNO, Lucio ve Mark P. TAYLOR; (2003), The Economics of Exchange 
Rates,  Second Edition, Cambridge University Pres, United Kingdom, 
330s. 

ERDEM, Metin; Doğan ŞENYÜZ ve İsmail TATLIOĞLU; (2003), Kamu Ma-
liyesi, Üçüncü Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 352s. 

FRIEDMAN, Daniel; Dan DRİEDMAN ve Alessandra CASSAR; (2004), 
Economics Lab: An Introduction to Experimental Economics, 
Routledge, United Kingdom, 256s. 

Makalelerde: 
MARION, Nancy P.; (1999), “Some Parallels Between Currency and Banking 

Crises”, International Tax and Public Finance, 6(4), ss. 473–490. 
BAŞ, Türker ve Kadir ARDIÇ; (2002), “The Impact of Age on The Job 

Satisfaction of Turkish Academicans”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), ss. 89-102. 

CENGİZ, Ekrem; Hasan AYYILDIZ ve Fazıl KIRKBİR; (2005), “Yeni Ürün 
Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler”, Erciyes 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, ss. 
188–147. 

Derlemelerde: 
DAHLMAN, Carl J. ve Richard NELSON; (1995), “Social Absorption 

Capability, National Innovation Systems and Economic 
Development”, iç. Bon-Ho KOO and Dwight PERKINS (Ed.), Social 
Capability and Long Term Economic Growth, St. Martin Press, 
New York, ss. 82–122. 

METHİBAY, Yaşar; (2003), Avrupa Birliğinde İhale Sistemi ve GATT İhale 
Kodu”, iç. Binnur ÇELİK ve Fatih SARAÇOĞLU (Ed.), Maliye 
Seçme Yazıları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si’ni Geliştirme Vakfı Yayını, ss. 125-142. 

İnternetten Alınan Kaynaklarda:      
TİGREL, Ali; “Timetable: What will Happen and When,” İnternet Adresi: 

http://europa.eu.int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999. 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI; (2006), “Kamu Borç Yönetimi Raporu”, İnternet 

Adresi: http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basin KBYR_Mayis06.pdf, 
Erişim Tarihi: 06.06.2006. 

REKABET KURUMU, İnternet Adresi: http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Ta-
rihi: 12.02.2005 

ACEMOGLU, Daron ve Simon JOHNSON; (2006), Disease and 
Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, 
NBER Working Paper 12269, İnternet Adresi; 
http://www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006. 
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Yukarıdaki gösterimler metin dili Türkçe olan kaynaklar içindir. Yabancı dilde ya-
yınlanacak çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örne-
ğin, metin dili İngilizce olan bir çalışmada ‘ve’ bağlacı yerine ‘and’, ‘ss.’, kısaltması 
yerine ‘pp.’kullanılmalıdır.  

9.) Yazıların bilgisayarla, Windows Word 97 veya daha üst bir versiyonunda ya-
zılması arzu edilmektedir.  

10.) Makale yayınlama süreci şöyledir: 
a.) Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış makale, bir üst yazı 

ile dört nüsha olarak dergi editörlüğüne gönderilmelidir. Bu aşamada dis-
ket yollanmamalıdır. 

b.) Makale; “hakem kurulu” içerisinden belirlenecek hakemler ile kontrolö-
rün değerlendirme sürecinden geçtikten sonra, eğer varsa, düzeltmeleri 
yapması için yazara geri gönderilecektir. Makale hakemler ve kontrolörce 
yayınlanabilir bulunduktan sonra,  makale ve disket, yazının düzeltme is-
tenilen nüshası ile birlikte geri gönderilmelidir. Son aşamada kabul edilen 
yazıların şu biçimsel koşulları taşıması gerekmektedir. 

i.) Kabul edilen makalenin son nüshasında yazar veya yazarların unvan ve 
kimlikleri ana başlığın altında sağa dayalı olarak belirtilecektir. Bu belirt-
meye dipnot atanarak, yazarın bağlı bulunduğu kurum ve yazarın elektro-
nik posta adresi ilk sayfada yer alacak şekilde yazılacaktır.  

ii.) Yazıların ana başlığı büyük harfle, ortalı ve koyu yazılmalıdır. Giriş ve 
sonuç başlıklarına numara verilmemelidir. Başlıklardan önce bir 
satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar 
I,II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla sınıflandırılmalı, tamamen büyük 
koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci dere-
ce alt başlıklar A,B,C, ... gibi büyük harflerle sınıflandırılmalıdır. Bu 
başlıklar da tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şe-
kilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar 1, 2, 3, …gibi rakamlarla 
sınıflandırılmalıdır. Bu tür başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile 
hizalı yazılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar ise a, b, c, … gibi kü-
çük harflerle sınıflandırılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar küçük 
harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır. 

iii.) Makalelerde sayfa kenar boşlukları şu şekilde olmalıdır:  
Üst ve alttan boşluklar:  5 cm 
Sağ ve soldan boşluklar: 4 cm 
Üstbilgi: 4 cm 
Altbilgi: 4 cm  

iv.) Makaleler, “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ve 11 punto 
ile yazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1.25 cm olmalı, paragraf 
aralıkları için aşağıdaki ölçü dikkate alınmalıdır: 

Önce: 6 nk 
Sonra: 0 nk 

v.) Makalelerdeki tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, tablo 
ve şekillere ait kaynaklar tablonun altına yazılmalıdır.  
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