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Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, kuruldu u 
1981 ylndan günümüze de in ba ta ktisat, letme ve Maliye olmak üzere Siyaset 
Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararas li kiler gibi çe itli bilim alanlarnda yayn 
hayatn sürdürmektedir. 

2001 tarihli 17. saysndan beri �ulusal hakemli dergi� niteli ine sahip EÜ-
BF Dergisi, ocak-haziran ve temmuz-aralk dönemlerinde olmak üzere ylda iki 

kez yaynlanmaktadr. Dergimizin Türkiye çapnda 35 üniversiteye mensup ö retim 
üyelerinden olu an bir �dan manlar grubu� mevcuttur. Editörlü ümüze gelen 
makaleler, bir ön incelemeden sonra dan manlar grubu içinden konunun uzman 
olan iki, gerekti inde üç hakemin de erlendirmesinden geçmekte ve en az iki ha-
kemin onayn alan makaleler yayna kabul edilmektedir. 

Makalelerin de erlendirme süreci ortalama olarak 4-5 ay sürmekte ve çe itli d -
sal sebeplerden dolay süre ksaltlamamaktadr. Bu nedenle de erlendirme süreci-
nin hzlandrlmas mümkün olmamaktadr. 

Dergimizde yaynlanmas arzu edilen çal malarn a a da belirtilen yazm ku-
rallarna ve di er ko ullara uygun bir ekilde hazrlanarak editörlü ümüze ula trl-
mas gerekmektedir. 

MAKALE YAZIM KURALLARI 
1.) Dergimizde Türkçe, ngilizce, Almanca ve Franszca dillerinden her-

hangi biriyle yazlm  yazlar yaynlanr. Yazlarda metnin ba nda Türkçe öz 
ve altnda ngilizce ba lk ve öz verilmelidir. Özler 9 punto ile yazlm  olarak 
ve 100 kelimeyi a mayacak ekilde verilmelidir. �ÖZ� ba l  ortalanarak ya-
zlmaldr. Metin dili yabanc dilde olan çal malarda yabanc dildeki özün al-
tnda Türkçe öz yer almaldr. Özün altnda, çal mann alann tanmlayabile-
cek en az iki adet �anahtar kavram” (keywords)  bulunmaldr. 

2.) Yaynlanmak üzere gönderilen yazlar daha önce herhangi bir ekilde ya-
ynlanmam  ya da yaynlanmak üzere gönderilmemi  orijinal çal malar olmaldr. 
Yazarlarn, imzal dilekçelerine yazlarnn daha önce herhangi bir ekilde yaynlan-
mam  ya da yaynlanmak üzere gönderilmemi  orijinal bir çal ma oldu u konu-
sunda bir ibare eklemeleri gerekmektedir.  Bu taahhüdü vermeyen yazarlarn yazla-
r için makale yaynlanma süreci ba latlmamaktadr. Bu taahhüdü vermesine ra -
men yazsn ba ka bir yerde yaynlamak üzere gönderen veya yaynlatan yazarlarn 
daha sonra dergimize gönderece i yazlar kesinlikle kabul edilmeyecek; ilgili yazarn 
üst makamlarna da konuyla ilgili bilgi verilecektir. Ayrca yazlarn konusu, iktisadi 
ve idari bilimler fakültelerindeki iktisat, i letme, maliye, çal ma ekonomisi ve en-
düstri ili kileri ile ekonometri gibi çal ma alanlaryla ilgili olmaldr. Dergimizde, 
yukarda belirtilen çal ma alanlar ile ilgili çeviri yazlar da yaynlanabilir. Çeviri yaz-
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larn yaynlanm  oldu u dildeki asl nüshas ve çeviri izninin alnm  oldu unu 
gösteren orijinal belge ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir 

3.) Yazarlarn, hakemlerle ve kendileriyle haberle me masraflarn kar lamak 
üzere 2007 yl itibariyle 10 YTL�lik posta pulunu imzal dilekçelerine ekli olarak edi-
törlü ümüze iletmeleri gerekmektedir.  

4.) Yazlar, sadece makalenin ad, varsa yazarn akademik unvan, görevi 
ve ba l oldu u kurulu u belirten d  kapak sayfas eklenerek dört nüsha gönde-
rilmelidir. Bu sayfa çkarldktan sonra, metin incelenmek üzere en az iki hake-
me ve bir kontrolöre gönderilecektir. Metnin ilk sayfasnda yazar adna ve ku-
rumuna yer verilmeden sadece makale ad yazlmaldr. 

5.) Yazlar 25 sayfay geçmemelidir. 
6.) Kaynaklara yaplan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez 

arasında yaplmaldr. Parantez içindeki ifadeler u srayla yer almaldr: ya-
zar(lar)n soyad, kayna n yl: sayfa numaras. E er, yazarn ayn yl içinde 
yaynlanm  birden fazla eserine atf yaplyorsa, yllar harfler ile farklla trl-
maldr. Yaplacak atf bir internet sitesinden alnm sa ve atfn yazar belli 
de il ise, parantez içerisindeki ifadeler u ekilde sralanmaldr; internet sitesi-
nin kurumu, eri im yl. A a da baz örnekler sunulmu tur: 

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

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

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

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

.........(Solow,1956: 17; Weil,1994: 124). :ayn konuda birden fazla kayna-
a atf yapmak içindir. 

��..(Rekabet Kurumu, 2005). : yazar bilinmeyen ve internet sitesinden 
ula lan kaynaklara atf içindir. 

��..(Marion, 1999).: kayna n tamamna yaplan atflar içindir. 
Yukardaki atf gösterimleri metin dili Türkçe olan makaleler içindir. Ya-

banc dilde yazlan makalelerdeki atflarda kullanlan ba laçlar, metin dili ile 
uyumlu olmaldr. 

7.) Kayna a yaplan atf d nda, yaplacak açklamalar, �Notlar� ba l  
altnda yaznn sonunda ayr bir sayfada verilmelidir. 

8.) Yararlanlan kaynaklar, e er varsa notlardan sonra ayrı bir sayfada 
�KAYNAKÇA� ba l  altnda verilmelidir. Kaynakça ba l  ortalanarak ya-
zlmaldr. Yazar soyadlarnn gösteriminde tamamen büyük harf kullanlmal 
ve yazar isimleri açk bir ekilde belirtilmelidir. Her kayna n ikinci ve di er 
satrlar 1,25 cm içerden ba lamaldr. Kaynakça biçim kurallarna dair örnekler 
a a da sralanm tr: 
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Kitaplarda: 

KALAYCIO LU, Ersin; (1984), Ça da  Siyasal Bilim, Beta Yaynlar, Anka-
ra, 154s. 

CHANG, Ha-Joon; (2003), Kalknma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, Çev.: T. 
A. Onmu , leti im Yaynlar, stanbul, 248s. 

TOMANBAY, Mehmet ve Turgut GÜMÜ ; (2004), Genel Ekonomi, Gazi 
Kitabevi, Ankara, 445s. 

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

ERDEM, Metin; Do an ENYÜZ ve smail TATLIO LU; (2003), Kamu Ma-
liyesi, Üçüncü Bask, Ekin Kitabevi, Bursa, 352s. 

FRIEDMAN, Daniel; Dan DR EDMAN 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. 

BA , Türker ve Kadir ARDIÇ; (2002), �The Impact of Age on The Job 
Satisfaction of Turkish Academicans�, Gazi Üniversitesi k-
tisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), ss. 89-102. 

CENG Z, Ekrem; Hasan AYYILDIZ ve Fazl KIRKB R; (2005), �Yeni Ürün 
Geli tirme Sürecinin Ba arsnda Etkili Olan Faktörler�, Erci-
yes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergi-
si, 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. 

METH BAY, Ya ar; (2003), Avrupa Birli inde hale Sistemi ve GATT hale 
Kodu�, iç. Binnur ÇEL K ve Fatih SARAÇO LU (Ed.), Ma-
liye Seçme Yazlar, Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilim-
ler Fakültesi�ni Geli tirme Vakf Yayn, ss. 125-142. 
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nternetten Alnan Kaynaklarda:      

T GREL, Ali; �Timetable: What will Happen and When,� nternet Adresi: 
http://europa.eu.int/euro/html. Eri im Tarihi: 27.09.1999. 

HAZ NE MÜSTE ARLI I; (2006), �Kamu Borç Yönetimi Raporu�, nternet 
Adresi: http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basin 
KBYR_Mayis06.pdf, Eri im Tarihi: 06.06.2006. 

REKABET KURUMU, nternet Adresi: http://www.rekabet.gov.tr/, Eri im 
Tarihi: 12.02.2005 

ACEMOGLU, Daron ve Simon JOHNSON; (2006), Disease and 
Development: The Effect of Life Expectancy on Economic 
Growth, NBER Working Paper 12269, nternet Adresi; 
http://www.nber.org/papers/w12269, Eri im Tarihi: 
06.06.2006. 

Yukardaki gösterimler metin dili Türkçe olan kaynaklar içindir. Yabanc 
dilde yaynlanacak çal malarda ba laçlar ve ksaltmalar metin dili ile uyumlu 
olmaldr. Örne in, metin dili ngilizce olan bir çal mada �ve� ba lac yerine 
�and�, �ss.�, ksaltmas yerine �pp.�kullanlmaldr.  

9.) Yazlarn bilgisayarla, Windows Word 97 veya daha üst bir versiyo-
nunda yazlmas arzu edilmektedir.  

10.) Makale yaynlama süreci öyledir: 
a.) Yukarda belirtilen artlara uygun olarak hazrlanm  makale, bir 

üst yaz ile dört nüsha olarak dergi editörlü üne gönderilmelidir. 
Bu a amada disket yollanmamaldr. 

b.) Makale; �hakem kurulu� içerisinden belirlenecek hakemler ile 
kontrolörün de erlendirme sürecinden geçtikten sonra, e er varsa, 
düzeltmeleri yapmas için yazara geri gönderilecektir. Makale ha-
kemler ve kontrolörce yaynlanabilir bulunduktan sonra,  makale ve 
disket, yaznn düzeltme istenilen nüshas ile birlikte geri gönde-
rilmelidir. Son a amada kabul edilen yazlarn  u biçimsel ko ulla-
r ta mas gerekmektedir. 
i.) Kabul edilen makalenin son nüshasnda yazar veya yazarlarn 

unvan ve kimlikleri ana ba l n altnda sa a dayal olarak belir-
tilecektir. Bu belirtmeye dipnot atanarak, yazarn ba l bulundu-
u kurum ve yazarn elektronik posta adresi ilk sayfada yer ala-

cak ekilde yazlacaktr.  
ii.) Yazlarn ana ba l  büyük harfle, ortal ve koyu yazlmaldr. 

Giri  ve sonuç ba lklarna numara verilmemelidir. Ba lk-
lardan önce bir satr bo luk braklmaldr. Yazda yer alan 
birinci derece alt ba lklar I,II, III, ... gibi Romen rakamlaryla 

http://europa.eu.int/euro/html
http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basin
http://www.rekabet.gov.tr/
http://www.nber.org/papers/w12269
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snflandrlmal, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile 
hizal bir ekilde yazlmaldr. kinci derece alt ba lklar A,B,C, 
... gibi büyük harflerle snflandrlmaldr. Bu ba lklar da ta-
mamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizal bir ekilde 
yazlmaldr. Üçüncü derece alt ba lklar 1, 2, 3, �gibi rakam-
larla snflandrlmaldr. Bu tür ba lklar küçük harflerle, koyu 
ve paragraf ile hizal yazlmaldr. Dördüncü derece alt ba lklar 
ise a, b, c, � gibi küçük harflerle snflandrlmaldr. Dördüncü 
derece alt ba lklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizal 
yazlmaldr. 

iii.) Makalelerde sayfa kenar bo luklar u ekilde olmaldr:  
Üst ve alttan bo luklar:  5 cm 
Sa  ve soldan bo luklar: 4 cm 
Üstbilgi: 4 cm 
Altbilgi: 4 cm  

iv.) Makaleler, �Times New Roman� yaz stili, 1 satr aral  ve 11 
punto ile yazlmaldr. Paragraflarda ilk satr girintisi 1.25 cm 
olmal, paragraf aralklar için a a daki ölçü dikkate alnmal-
dr: 

Önce: 6 nk 
Sonra: 0 nk 

v.) Makalelerdeki tablo, ekil ve denklemlere sra numaras veril-
meli, tablo ve ekillere ait kaynaklar tablonun altna yazlmal-
dr.  
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