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YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
YAYIN İLKELERİ
Uluslararası hakemli bir dergi olan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi/ Bursa Uludağ Journal of Economy and Society yılda 2 kez (Aralık ve
Haziran aylarında) yayımlanır.
Dergiye gönderilecek yazılar, makale, kitap tanıtımı, eleştiri ve örnek olay çalışmalarını
içermektedir. Bu yazılar daha önce başka bir dergi vb. çalışmada yayımlanmamış ve
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Yazılar Türkçe ve İngilizce dillerinde olabilir. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi bütün yayın haklarına
sahip olacaktır.
Dergiye gönderilen yazıların ilk değerlendirmesi yayın kurulu tarafından dergi yazım
kurullarına uygunluğu bakımından yapılır. Uygun bulunan çalışmalar uluslararası kabul
gören benzerlik tarama programlarınca (akademik kurallara uygun bir biçimde atıf yapılan
bire bir alıntılar, kaynakça ve dipnot dışarıda tutularak) taranır. % 15’den fazla benzerlik
tespit edilen çalışmalar hiçbir işlem yapılmadan, tarama sonuç raporu ile birlikte
yazar/yazarlarına geri gönderilecektir.
Bu aşamadan sonra çalışma 2 hakeme gönderilecek; hakemlerden gelecek rapor
doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri
çevrilmesine veya üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilecek ve durum
yazara/yazarlara en kısa sürede bildirilecektir.
Yazar/yazarlardan istenecek düzeltmelerin en geç 1 ay içinde yapılarak yayın kuruluna
ulaştırılması gerekir.
Makale gönderimi
Yazılar doc. ve pdf. formatında iki dosya hâlinde iibfeditor@uludag.edu.tr adresine
gönderilmelidir.

Gerektiğinde

editörün

yazarla

iletişiminde

kullanılmak

üzere

yazar/yazarların cep telefonu numaralarını bildirmeleri önemle rica olunur. Bu bilgiler
makale yayınlanırken kesinlikle kullanılmayacaktır.
Telif hakkı düzenlemesi
Yayına kabul edilen tüm makale ve materyallerin telif hakkı Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne aittir.
Gizlilik beyanı
Bu dergide yer alan isim ve adresler sadece derginin belirtilen amacı için kullanılacaktır.
Başka bir amaç ve başka bölümde kullanılmayacaktır.
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YAZIM KURALLARI
Anlatım ve üslup
Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir. Cümleler dil bilgisi ve imla kurallarına
uyularak yazılmalıdır. Türkçe makalelerde imla ve noktalama kuralları için Türk Dil
Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük ve/veya Büyük Türkçe Sözlük’ü ile Türkçe Yazım ve
İmla Kılavuzundan yararlanılmalıdır (http://www.tdk.gov.tr/).

İngilizce makalelerde ise

Longman Dictionary of Contemporary English (http://www.ldoceonline.com/), Oxford
Advanced

Learner’s

Dictionary

Advanced

Learner’s

Dictionary

(https://www.oxforddictionaries.com/),
(http://dictionary.cambridge.org/)

Cambridge

kaynaklarından

yararlanılabilir.
Başlıklar
Çalışma konusuna uygun bir makale başlığı seçilmelidir. Makale içindeki bölüm başlıkları
normal rakamlarla numaralandırılmalıdır (1, 2, 3 gibi). Bir bölümde alt başlıkların sayısı en
fazla dört olmalıdır. Başlıkların numaralandırılması aşağıdaki gibi olmalıdır:
1. Birinci bölüm başlığı
1.1. Birinci derece alt bölüm başlığı
1.2. Birinci derece alt bölüm başlığı
1.2.1. İkinci derece alt bölüm başlığı
Yazar ve iletişim bilgileri
Makale

başlığından

hemen

sonra

yazar/yazarların

adı

soyadı

belirtilmelidir.

Yazar/yazarların adı ve soyadından sonra yıldız işaretli dipnot oluşturulmalı ve
yazar/yazarların adı soyadı, yazar/yazarların bağlı bulunduğu kurum/üniversite bilgileri, eposta adresi ve ORCID belirtilmelidir. Birden fazla yazarlı makalelerde, yazarlardan bir
tanesi sorumlu yazar olarak belirtilmelidir.
Öz
Makalenin başında biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere 200 kelimeyi aşmayan öz (abstract)
yer almalıdır.
Anahtar kelimeler
Türkçe ve İngilizce öz (abstract) kısmından sonra yapılan çalışmanın ilgi alanını tespite
yönelik 3-5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.
Özet (Summary)
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Makalenin sonunda Türkçe yazılmış çalışmalar için İngilizce, İngilizce yazılmış çalışmalar
için Türkçe, 750 kelimeyi aşmayan özet (summary) yer almalıdır.
Metin
Makale, web sitemizdeki “Yazar rehberi/ Author guide” bölünde yer alan Bursa Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi kurallarına uygun olarak hazırlanmış
olan “Şablon/Templete” kullanılarak hazırlanabilir.
Makale 8000 kelimeyi geçmemelidir. Metin, “Palatino Linotype” karakterinde yazılmalıdır.
Metin içinde kısaltma kullanılacaksa bu kısaltmalar ilk kullanıldığında açılımından sonra
parantez içerisinde gösterilmelidir. Örneğin: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) . Metin içinde
dipnotlar ek bilgi vermek için kullanılmalı ve normal rakamlar ile numaralandırılmalıdır.
Tablolar, şekil ve grafikler
Tüm tablo, şekil ve grafikler normal rakamlarla numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Tablo 1,
Grafik 1 gibi.)
Tablo başlıkları, tabloların üstünde; şekil ve grafiklerin başlıkları, şekil ve grafiklerin altında
yer almalıdır. Makalede kullanılan tablo, şekil ve grafikler yazarın kendisine ait değilse
mutlaka kaynağı tablo, şekil ve grafiklerin alt kısmında gösterilmelidir. Tablo ve şekiller için
dipnotlar, * (yıldız) simgesi ile gösterilerek yazılmalıdır.
Formül ve denklemler
Formüller ve denklemler sola hizalı olarak ve numaralandırılarak yazılmalıdır. Denklemler
(1), (2), (3)… şeklinde numaralandırılmalıdır.
Bilim alanı kodu (JEL kodu)
Çalışma yapılan alanla ilgili bilim kodu/jel kodu bilgisi girilebiliyor ise yazar/yazarlar 3 tane
bilim alanı kodunu yazmalıdırlar (http://www.aeaweb.org/jel/guide/).
Teşekkür
Çalışmaya destek olan kurum ve kişiler varsa bunlara ilişkin teşekkür yazısı yazılabilir.
Teşekkür yazısı, makalenin ilk sayfasında dipnot olarak verilebileceği gibi kaynaklar
kısmından önce ayrı bir başlık altında da verilebilir.
Atıflar
Yazar, yararlandığı kaynakların atıf yazımında APA (Amerikan Psikoloji Birliği) yayın
kılavuzu taslağına uymalıdır (www.apastyle.org).
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Makale içindeki atıflarda (yazar, yıl) sistemi kullanılmalıdır.
- Tek yazarlı eserlerde: (Jackson, 2019)
- İki yazarlı eserlerde: (Hare & O’Neill, 2000)
- İkiden fazla yazarlı eserlerde: (Grady vd., 1996)

Kaynakça
Kaynakça, metin içinde atıf yapılan kaynakların tamamını içermelidir. Kaynakça, yazar
soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazara ait birden fazla esere atıfta
bulunulmuşsa yazarın eserleri, en yakın tarihli olandan en eski tarihli olana doğru kronolojik
olarak sıralanmalıdır.
Kaynakça, APA 7’ye uygun olmalıdır. Referans yönetim aracı olarak farklı yazılım
(Mendeley vb.) kullanan yazarlar atıf ve kaynakçalarını APA 7 stilini seçerek oluşturabilirler.
Süreli Yayınlar:
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