
YAZARLARA DUYURU 
 
                                                                         

1. GENEL OLARAK 
 
Derginin Amaçları 
 
• Ekonomik Yaklaşım dergisi, Ekonomik Yaklaşım Derneği'nin resmi yayınıdır. Dergi, sosyal bilimler literatürüne uluslararası düzeyde katkı 
sağlamak amacıyla, ekonominin tüm ana alanlarında ve ekonomi ile lişkili diğer sosyal bilimler konularında araştırma makaleleri 
yayınlamaktadır. Ekonomik Yaklaşım, ekonomideki sorunların ele alınmasında teorik, pratik ve tarihsel öneme sahip konularda disiplinler 
arası çalışmaları teşvik etmeyi de amaçlamaktadır. 
 
Odak ve Kapsam 
 
• Ekonomik Yaklaşım, işletme, tüketici davranışı, kamu politikası, tarih ve politika sorunlarını analiz etmek için iktisadı kullanan, çift kör 
hakemli bir dergidir. Dergi, ekonomide hem teorik hem de ampirik makaleler yayınlamaya odaklanmıştır. Ortodoks olduğu kadar ortodoks 
olmayan yaklaşımlara da açıktır. 
 
Sınırlamalar 
 
• Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayacağı düşünülenler dışında, tercüme eserler kabul edilmemektedir. 
 
Yayın Dili 
 
• Dergi sadece Türkiye’den yazarların değil, dünyanın her yerinden yazarların çalışmalarını da değerlendirilmek üzere kabul etmektedir. 
Çalışmalar İngilizce veya Türkçe olarak yazılabilir. İngilizce veya Türkçe olarak gönderilme kararı, inceleme sürecinin sonucunu veya 
makalenin kabul edilme şansını etkilemez. İyi derecede İngilizce bilen yazarların, editörlük sürecini basitleştirmek için makalelerini İngilizce 
göndermeleri önerilir. 
 
Dergi Bölümleri 
 
• Orijinal makale, kitap incelemesi, düzeltme, özel sayı ve diğer olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. 
 
Yayın Sıklığı 
 
• Ekonomik Yaklaşım dergisi Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere üç ayda bir yayınlanır.  
 
Değerlendirme Ölçütleri 
 
• Makale seçiminde birincil ölçüt, çalışmanın kalitesi ve alan için önemidir. Ekonomik Yaklaşım'a gönderilen makaleler, yayınlanmamış 
veya herhangi bir başka dergiye incelemeye gönderilmemiş özgün araştırmaları içermelidir. Her makalenin içeriği münhasıran yazarlarının 
sorumluluğundadır.  
 
Değerlendirme Süreci 
 
• Gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakem tarafından çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçirilir. Hakemlerin farklı görüşleri olması 
durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme iletilir. Değerlendirme ejmanager.com sistemine göre yapılır. Editörler, editoryal sürecin bir parçası 
olarak ek incelemeler talep edebilir. Hakemler veya editörler tarafından makalelerini gözden geçirip yeniden göndermeleri istenen yazarların, 
hakem veya editörlerin önerileri doğrultusunda yapılan değişiklikleri belgeleyen bir belge ile makaleyi yeniden göndermeleri ve bu 
değişiklikleri savunmaları zorunludur. Bu beyan, yeniden gönderilen makale ile birlikte hakeme sunulur. Hakemler, yeniden gönderilen 
makaleleri tekrar gözden geçirir. Hakemlerin bilimsel davranış ilkelerine uymaları beklenir. Hakemler, isimsiz hakemlik durumu ihlal 
edilirse veya bir çıkar çatışması varsa hakemliği kabul etmemelidir. Değerlendirme sonuçları isimsiz olarak yazarlara sunulacaktır. 
Makalelerin kabulü, katkıların gözden geçirilmesi, ek incelemeler veya yeniden incelemeler ve kopya düzenleme kararları, yalnızca yayıncı 
ile anlaşmaya varan editörlerin sorumluluğundadır ve nihaidir. İnceleme sonuçları, Makale Değerlendirme Formu olarak bir dosyada 
birleştirilir. 
 
• Sorumlu yazar, makalenin daha yayınlanmadığını ve telif hakkıyla korunan hiçbir materyalin kullanılmadığını (izin alınmadıkça ve uygun 
şekilde onaylanmadıkça) beyan eder. 
 
• Dergimize gönderilen tüm gönderilerin iThenticate (Profesyonel İntihal Önleme) programı tarafından taranmaktadır. 
 
Arşivleme 
 



• Ekonomik Yaklaşım'da yayınlanan makalelerin tüm verileri ve tam metinleri XML ve .pdf formatlarında üçüncü parti bir bulut 
sunucusunda erişime kapalı olarak saklanmaktadır. 
 
Reklam Politikası 
 
• Dergi reklam kabul etmemektedir. Ancak dergi kar amacı gütmeyen bilimsel etkinlikler hakkında web sayfasında duyuru yapabilir. 
 
Gizlilik Politikası 
 
• Dergiye gönderilen isim, e-posta adresi gibi kişisel bilgiler sadece bu dergi ve derginin bilimsel amaçları için kullanılacaktır. İlgili bilgiler 
başka amaçlar için kullanılmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 
 
Açık Erişim Politikası 
 
• Dergi açık erişim politikasını benimser. 
 

2. ÇALIŞMALARIN HAZIRLANMASI 
 

 Gönderilen çalışmalar 1,5 satır aralıklı, tablo ve şekillerle birlikte en çok 30 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı boyutu 12 punto, 
karakteri Times New Roman ve font Türkçe olmalıdır. Şekil şartlarına veya Ekonomik Yaklaşım dergisi konusuna uymayan çalışmalar ön 
inceleme sonrasında hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir. 

 
 ÖNEMLİ: Sisteme yükleyeceğiniz makale dosyanızda (doc, docx) yazar, kurum isimleri kesinlikle yer almamalıdır! 
 

 Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz. Grafikler ve tablolar mümkün olduğunca ilgili 
sayfada yer almalıdır. Grafik ve tablolarda mutlaka kaynak belirtilmeli ve ilgili atıflar kaynakçaya eklenmelidir. Grafikler ve tabloların 
altındaki notlar, grafiği ana metne bakmaksızın anlaşılabilir kılmalıdır. Ana metne konan grafik ve tablolar yazılım programı çıktısı 
olmamalı, yazarların kendi dönüştürdükleri tablo biçiminde olmalıdır. Grafikler ve tablolar A4 kağıt boyutuna uygun düzenlenmiş olmalıdır. 
 

 Çalışmayla birlikte, Türkçe özet (300 kelimeyi geçmeyen) ve İngilizce başlıklı İngilizce özet (300 kelimeyi geçmeyen) ve her bir özetin 
altına beş adedi aşmayan anahtar kelimeler/keywords teslim edilmelidir. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer 
almasına özen gösterilmelidir. Ayrıca, iki rakam düzeyinde en az 1 en fazla 3 JEL sınıflaması kodu eklenmelidir. Çalışmanın konusuna göre 
seçilmesi gereken JEL sınıflamaları için https://goo.gl/PjknfA adresinden yararlanılabilir. 

 Türkçe makalelere "English Extensive Summary" (Genişletilmiş İngilizce Özet) eklenmesi gerekmektedir. “English Extensive Summary” 
sadece Introduction, Method, Results, Conclusion kısımlarından oluşmalı ve yazar isimleri vb yazılmamalıdır. 
 

 Yazarların, çalışmaları ile birlikte, bağlı oldukları kurum, yazışma adresi, telefon ve e-posta bilgilerini de içeren notu göndermeleri 
gereklidir. 
 

 Çalışmalarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur. 
 

 Çalışmalar, Türkçe (veya İngilizce) yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. 
 

 Çalışmalar Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından belirlenen yazım ilkelerine uygun olarak 
yazılmalıdır. 
 

 APA 6’da metin içinde başlıklar ve alt başlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı 5 düzey olarak verilmektedir. 
 

Başlık Düzeyi APA 6 Formatı 

1. Düzey Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük 
Harfle Sürer 

2. Düzey Sola Dayalı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük 

Harfle Sürer 

3. Düzey Sağa Doğru Girintili, Kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle 
başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter 

4. Düzey Sağa Doğru Girintili, Kalın ve italik, Başlığın ilk sözcüğü 

büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter 

5. Düzey Sağa Doğru Girintili, İtalik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle 
başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter 

 

 Kabul edilen makaleler derginin kendi formatında yayınlanacaktır. 
 
Metindeki Atıflar ve Kaynaklar 
 

 Ekonomik Yaklaşım, APA 6 atıf ve referans stilini kullanır. 
 



 Çalışmada kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayım tarihi kullanılmalıdır. Ayrıca, eğer gerekli ise sayfa bilgisi de 
eklenmelidir. Metin (2005)...; Metin (2005, s. 44)...; Metin (2005, ss. 44-46)...; Metin’e (2005) göre... gibi. 
 

 Eğer atıf yapılan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, ilk atıfta şu şekilde yazılır: 
 
Soyad1, Soyad2, Soyad3, Soyad4 ve Soyad5 (2008, ss. 133-148). 
 
Adı geçen kaynağa sonra yapılan atıflarda ise ilk yazarın soyadı ile birlikte "vd." yazılır: 
Soyad1 vd. (2011, ss. 2-11). 
 
Yazar sayısı 6 veya daha fazla olduğunda, atıf, kaynağın ilk geçtiği yerde ve sonrasında atıf, Soyad1 vd. (2008, ss. 133-148) olarak 
verilmelidir. 
 

 Herhangi bir cümle sonunda eğer birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa bu atıflar parantez içinde ve alfabetik sıra ile verilmelidir. 
 
…(A, 2010; B, 2006; C vd., 2008; D, 2012; E, 2003). 

 

 Eğer ilgili kaynaktaki ifade aynı şekilde aktarılmışsa, atıfta bulunurken sayfa numarası kesinlikle verilmelidir. 
 

 Türkçe bir çalışmada, metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "s." veya "ss." ; İngilizce bir çalışmada metin içinde 
kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "p." veya "pp." kullanılmalıdır. 
 
Diğer taraftan Kaynakça kısmında ilgili kaynak yazılırken sayfa aralığı için "ss." veya “pp.” kullanılmamalıdır. 
 

 Kaynakça kısmında aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar 

eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. 

 

 Metin içinde bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Akder, 2009a) ve (Akder, 2009b). Kaynakça kısmında da bu şekilde giriş 
yapılır. 
 

 Kaynakça kısmında yer alan İngilizce olmayan tüm kaynakların Türkçe (veya diğer dillerdeki) isimlerinin yanına köşeli parantez içinde 
İngilizce karşılığı yazılmalıdır. 
 
Metin, A. K. (2005). Tarım Ekonomisinde Son Gelişmeler [Latest Developments in Agricultural Economics]. Tarımsal İktisat Dergisi, 
154(4), 248–261. 
 
Üstün, J., & Harun, B. (2007) Uluslararası İktisat Teorisi [The Theory of International Economics]. Ankara: İletişim. 

 

 Kaynakça kısmında dergilerin varsa DOI numaraları yazılır. 
 

Metin, A. K. (2005). Tarımsal İktisatta Son Gelişmeler [Latest Developments in Agricultural Economics]. Tarım Ekonomisi Dergisi, 154(4), 
248–261. doi:10.1047/0046- 3445.134.2.158 
 

 Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır (http://www.tdk.gov.tr). Makalede yabancı 
sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır ancak Türkçe'de kullanımı standartlaşmamış sözcükler ve/veya kısaltmalar 
kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir. 
 

 Metin içinde iki noktadan (:) sonra gelen cümlenin ilk harf büyük olmalıdır. 
 

 Metin içinde cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. 

 Kırk öğrenciden yirmisi düşük not almışlardı. 
 

 Kaynakça’da ve atıflarda uyulması gereken temel biçim kurallarına aşağıda değinilmiştir. 
 
Konferans, Sempozyum,Toplantı vs. Sunulan Bildiri 
Akman, C., & Batur, J. (1991, Ocak). Early Studies on Economics. American Professional Society on Economics [Amerikan Profesyonel 
İktisat Topluluğu] konferansında sunulan bildiri, San Diego, Californiya, ABD. 
 
Tek yazarlı kitap: 

Soyad, A. A. (Yıl). Kitabın Adı. Yayın Yeri: Yayınevi Adı. 

 Alexie, S. (1992). The Business of Fancydancing: Stories and Poems. Brooklyn, NY: Hang Loose Press. 
 

İki yazarlı kitap: 

Soyad, A. A., & Soyad, B. B. (Yıl). Kitabın Adı. Yayın Yeri: Yayınevi Adı. 

 Artun, S. & Cane, J. T. (1992). The Methodology. New York: Swan. 



 
 

Çok yazarlı kitap (3-6 Yazar): 
Soyad, A. A., Soyad, B. B., & Soyad, C. C. (Yıl). Kitabın Adı. Yayın Yeri: Yayınevi Adı. 

 Grew, D. H., Aren, S., & Care, M. A. (1998). The Art of Modeling. Londra: Kluwer. 
 

Çok yazarlı kitap (6 Yazardan fazla): 
Soyad, A. A., Soyad, B. B., Soyad, C. C., Soyad, D. D., Soyad, E. E., Soyad, F. F., vd. (Yıl). Kitabın Adı. Yayın Yeri: Yayınevi Adı. 
 

Kitap (Yazar ve Editör Yok) 
Merriam-Wester's collegiate dictionary (10. baskı). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 

Dikkat: Kitap adı, yazar yerine yazılmalıdır. 

Tek yazarlı makale: 
Soyad, A. A. (Yıl). Makalenin Adı. Derginin Adı, cilt numarası(sayı), sayfa aralığı. 

Dikkat: Cilt için vol. veya cilt ile sayı için no. ifadelerini kullanmayınız. Cilt numarası da dergi ismi ile birlikte italik olarak yazılmalıdır. 
 

 Pokorny, D. (1978). Smith and Walras: Two Theories of Science. 
The Canadian Journal of Economics, 11(3), 387-403. 

İki yazarlı makale: 
Soyad, A. A., & Soyad, B. B. (1998). Makalenin Adı. Derginin Adı, cilt numarası(sayı), sayfa aralığı. 

 Brakman, S., & Garretsen, H. (2003). Rethinking the “New” Geographical Economics. Regional Studies, 37(6-7), 637-648. 
 
Çok yazarlı makale (3-6 Yazar): 

Soyad, A. A., & Soyad, B. B., & Soyad, C. C. (1998). Makalenin Adı. 
Derginin Adı, cilt numarası(sayı), sayfa aralığı. 

 Bruw, F. H., Drow, H. P., & Johnston, H. (2003). The New Industrial Organization: A Comment. Regional Studies, 31(3-4), 237-248. 
 
Çok yazarlı makale (6 Yazardan fazla): 
Soyad, A. A., Soyad, B. B., Soyad, C. C., Soyad, D. D., Soyad, E. E., Soyad, F. F., vd. (1998). Makalenin Adı. Derginin Adı, cilt 
numarası(sayı), sayfa aralığı. 
 
Basılan Makale: 
Kaynak, M., & Kemal, A. (basılıyor) Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı, METU Studies in Development. 

Metin içinde bu kaynağa (Kaynak & Kemal, basılıyor) şeklinde atıf yapılmalıdır. 
 

Editörlü kitap: 

Editörün Soyadı, A. A. (Ed.). (Yıl). Kitabın Adı. Yayın Yeri: Yayınevi Adı. 

 Özkan, E. (Ed.) (2008). İktisatta Yöntem. İstanbul: İmge. 
 
Editörlü kitapta bölüm 

Soyad, A. A. (Yıl). Kitabın Adı. Editörün Adı ve Soyadı (Ed.), Kitabın Adı 
içinde (ss. xxx-xxx). Yayın Yeri: Yayınevi Adı. 

 Kuru, E. (2010). Türkiye’de Cari Açık Sorunu. Metin Akder (Ed.), Türkiye’nin Makroekonomik Durumu içinde (ss. 689-713). İstanbul: 
Bilgi. 

İnternet kaynakları : 
Hazine Müsteşarlığı (2000). Aylık İstatistikler. http://www.hazine.gov.tr/yayin.htm (Erişim Tarihi: 12.04.2004) 
 
Daha önceki bir baskının yeni basımı 
Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk 
baskı 1776). 
 
Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır. 

 Smith (1776/1976), makalesinde... 

 ...bu şekilde ifade edilmektedir (Smith, 1776/1976) 
 
Birden çok baskısı olan kitap 

 Strew, R. & Micth, Q. (2000). The Elements of Methodology (4. Baskı). New York: Longman. 
 
Kitaptan çevrilmiş bölüm 



Kaynakça kısmında: 

 Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Kluwer. (İlk baskı. 1904-1905). 
Metin İçinde: 

 ifade edilmektedir (Weber, 1904-1905/1958) 
 

 APA 6’nın Türkçe kullanım farklılıkları için aşağıdaki tabloya bakınız (For some differences in Turkish APA format, please see the table 
below) 
 
Explanation (Açıklama) APA (English) APA (Turkish) 

page (sayfa) p. s. 

pages (sayfa aralığı) pp. ss. 

Edited Book (Editörlü Kitap) in içinde 

Editor (Editör) Ed. Ed. 

Editors (Eds) Eds. Ed. 

Translator(s)/Çeviren(ler) Trans. Çev. 

Chapter/Bölüm chap. böl. 

Other authors (Diğer yazarlar) et al. vd. 

in press (basılıyor) (in press) (basılıyor) 

 

 Diğer örnekler için APA Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayımlanan rehberi 
inceleyiniz. 
 
Telif hakkı 
 

 Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş özgün 
çalışmalar olmalıdır. 
 

 Dergiye çalışmalarını gönderen yazarlar, çalışmalarının telif haklarını Ekonomik Yaklaşım Derneği'ne devretmek zorunda olduklarını 
kabul eder. Derginin yayın kurulu çalışmayı yayınlamaya yetkilidir. Dergiye çalışmalarını gönderecek yazarların, Telif Hakkı Devir 
Formu'nu ıslak imza ile doldurmaları gerekmektedir. İmzalı form taranarak eyaklasimeditor@gmail.com adresine gönderilmelidir. 
 

 Ekonomik Yaklaşım'da yayınlanan tüm yazılar Creative Commons 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans, tüm taraflara, bu 
dergide yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, şekilleri ve ek dosyaları veri madenciliği, arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer 
dijital platformlarda kaynak göstermek koşuluyla kopyalama, paylaşma ve yeniden dağıtma hakkını verir. Açık erişim, disiplinler arası 
iletişimi kolaylaştıran ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Ekonomik Yaklaşım, makalelerine 
daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sağlayarak kendi alanına katkıda bulunur. 
 
Etik Kurul Onayı 

 TrDizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılı itibari ile yayınlanacak olan çalışmalar için Etik Kurul Onayı gerekmektedir. 
Etik kurul onayı, sosyal ve beşeri bilimler dahil olmak üzere tüm bilimsel alanlarda yapılan araştırmalar ile insan ve hayvanlar üzerinde etik 
kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için ayrıca alınmalı, bu onay yazılarda belirtilmeli ve belgelenmelidir. 
 

 Etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda izin ile ilgili bilgilere (kurulun adı, tarih ve numarası) yöntem bölümünde ve ayrıca çalışmanın 
ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Çalışmalar, Araştırma ve Yayın Etiği'ne uyulduğuna dair bir ifade içermelidir. 
Örneğin: 
"Etik Standartlar 
 Makalenin tüm süreçlerinde araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hareket edilmiştir." 
 

 Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar aşağıda listelenmiştir. Makalenizi Ekonomik Yaklaşım'a yüklerken, Etik Kurul İzin belgesini de 
göndermeniz gerekmektedir. Çalışmanız etik kurul onayı gerektiren çalışma grubunda yer almıyorsa bu durumu belirten beyan formunu 
imzalamanız ve durumu çalışma metninde belirtmeniz gerekmektedir. 
Örneğin: 
"Etik Kurul Onayı 
Bu yazı için Etik Kurul onayı gerekmemektedir." 
 

 Etik Kurul İzni Gerektiren Çalışmalar: 
 

• Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını 
gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma, 
• İnsan ve hayvanların (materyal/veri dahil) deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, 
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar, 
• Hayvanlar üzerinde araştırma yapmak, 
• Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca retrospektif çalışmalar. 
 Ayrıca;  
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, 



• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, 
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.  

 

 Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezlerden üretilen yayınlar için geriye dönük Etik Kurul İzni alınmalı mıdır? 
TrDizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından 
üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış 
makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. 
TrDizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir? 
TrDizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara 
başvurabilmektedir.  
 
İtiraz ve Şikâyetler 

• Aşağıdaki açıklamalar, editoryal kararlara itirazlar, makalelerin ele alınmasında uzun gecikmeler gibi süreçlere ilişkin şikâyetler ve yayın 
etiğine ilişkin şikâyetler için geçerlidir. Şikâyet ilk olarak dergiden sorumlu Baş Editör(ler) ve/veya makaleyi ele alan Editör tarafından ele 
alınmalıdır. Eğer Baş Editör(ler) ve/veya makaleyi ele alan Editör şikâyete konu olanlarsa, lütfen kurum içi yayıncılık irtibat kişisine 
başvurun. 
 
• Bilimsel içerikle ilgili şikâyetler 
Baş Editör veya Editör, yazarların argümanını ve raporları dikkate alır ve şu kararları karar verebilir: 
- Reddetme kararı geçerlidir. 
- Bir başka bağımsız görüş gereklidir.  
- İtiraz dikkate alınmalıdır. 
Şikâyetçi, uygun görüldüğü takdirde açıklama yapılarak karar hakkında bilgilendirilir. İtirazlarla ilgili kararlar nihaidir. 
 
• Süreçlerle ilgili şikâyetler 
Baş Editör ve/veya Editör ile birlikte konuyu araştırır. Şikâyetçiye uygun geri bildirim verilir. Süreçleri iyileştirmek için ilgili paydaşlara geri 
bildirim sağlanır. 
 
• Yayın etiğiyle ilgili şikâyetler 
Baş Editör veya Editör, Yayın Etiği Komitesi tarafından yayınlanan yönergeleri takip eder. Baş Editör veya Editör, zor veya karmaşık 
vakalar hakkında kendi kurum içi iletişim bilgileri aracılığıyla yayıncıdan tavsiye isteyebilir. Baş Editör veya Editör bir eylem planına karar 
verir ve şikâyetçiye geri bildirim sağlar. Şikâyetçi şikâyetinin ele alınmasından memnun değilse, şikâyetini Yayın Etiği Komitesi'ne 
sunabilir. 

 

3. ETİK STANDARTLAR 

 Bu metin, yazar adaylarının uyması gereken yazarlık ilkelerini ve iyi yazarlık uygulamalarını tanımlar. 
 

 Yazarların sorumluluğu 
Dergi ve Yayıncı, eser gönderilmeden önce tüm yazarların içerikle mutabık kaldığını ve tüm yazarların çalışmalarını göndermek için açık 
rıza verdiğini ve çalışmanın yapıldığı kurum/kuruluştaki sorumlu makamlardan izin aldıklarını varsayar. 
 

 Yazarların, kendi özel araştırma alanlarında geçerli olan yazarlık kılavuzlarına uymaları önerilir. Belirli yönergelerin olmaması 
durumunda, aşağıdaki yönergelere uyulması önerilir: 
 
Gönderi üzerinde adları görünen tüm yazarlar 
1)Çalışmanın içeriğine veya tasarımına veya verilerin elde edilmesine, analizine veya yorumlanmasına veya çalışmada kullanılan yeni 
yazılımın oluşturulmasına önemli katkılar yapar. 
2) Eserin taslağını çıkarır veya eleştirel olarak revize eder. 
3) Yayınlanacak versiyonu onaylar. 
4) Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılmasını ve çözülmesini sağlamak 
için çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olmayı kabul eder. 
 
Beyanlar 

 Tüm yazarlardan, finansman kaynakları, finansal veya finansal olmayan çıkarlar, insanları ve/veya hayvanları içeren araştırmalar için 
uygun etik kurul tarafından çalışmaya özel onay, araştırma insan katılımcıları içeriyorsa bilgilendirilmiş onam ve ilgili bir açıklama hakkında 
bilgi vermeleri istenir. Eğer yukarıda sayılanlar yoksa yazarlardan bu durumu da beyan etmeleri istenir. 
Örneğin: 
“Mali Destek Beyannamesi 
Yazar(lar) bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanması için herhangi bir mali destek almamıştır.” 
"Çıkar Çatışması Beyannamesi 
Yazar(lar) bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanması ile ilgili olarak herhangi bir potansiyel çıkar çatışması beyan 
etmemiştir." 
"Etik Kurul Onayı 
Bu yazı için Etik Kurul onayı gerekmemektedir." 
"Etik Standartlar 
Makalenin tüm süreçlerinde araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hareket edilmiştir." 
 

 Bu tür bilgilerin yer alıp almama kararı sadece derginin kapsamına değil, aynı zamanda makalenin kapsamına da bağlıdır. Yayınlanmak 
üzere gönderilen çalışmanın halk sağlığı veya genel refah üzerinde etkileri olabilir ve bu durumlarda uygun açıklamaları ve beyanları 
eklemek tüm yazarların sorumluluğundadır. 



 
 
 

 Veri şeffaflığı 
 
Tüm yazarlardan, tüm veri ve materyallerin yanı sıra yazılım uygulaması veya kodların çalışmalarındakiler tarafından doğrulandığından ve 
ilgili alan standartlarına uygun olduğundan emin olmaları istenir.  
 

 Sorumlu Yazarın Rolü 
 
Bir yazar Sorumlu Yazar olarak atanır ve tüm ortak yazarlar adına hareket eder ve çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya 
bütünlüğü ile ilgili sorunların uygun şekilde ele alınmasını sağlar. 
 
Sorumlu Yazar aşağıdakilerden sorumludur: 
 
Listelenen tüm yazarların, yazarların adları ve sıraları da dahil olmak üzere, makaleyi göndermeden önce onaylamasını sağlamak; 
Yayınlanmadan önce ve sonra Dergi ile tüm ortak yazarlar arasındaki iletişimi yönetmek*; 
Materyalin yeniden kullanımı konusunda şeffaflık sağlamak ve editöre bir kapak mektubunda yazıda yer alan yayınlanmamış herhangi bir 
materyalden (örneğin basındaki yazılar) bahsetmek; 
Tüm yazarların veri beyanlarına ilişkin açıklamaların, beyanların ve şeffaflığın uygun şekilde yazıya dahil edildiğinden emin olmak. 
 
*Gönderme ve onaylama sırasında dergi ve tüm ortak yazarlar arasındaki tüm iletişimin yönetilmesi gerekliliği, Gönderen Yazara 
devredilebilir. Bu durumda lütfen Sorumlu Yazarın makalede açıkça belirtildiğinden emin olun. 
 

 Yazar Katkıları 
 
Yayıncı yazarlara, şeffaflığı teşvik etmek için her yazarın katkısını belirten katkı beyanlarını çalışmaya dahil etmelerini tavsiye eder. Bu 
beyanlar makalenin sonunda listelenmelidir. 
 
Bu tür ifade(ler)in örnekleri aşağıda gösterilmiştir: 
 
“Yazar Katkıları 
Tüm yazarlar çalışmanın içeriğine ve tasarımına katkıda bulunmuştur. Materyal hazırlama, veri toplama ve analizi [tam isim], [tam 
isim] ve [tam isim] ile gerçekleştirilmiştir. Makalenin ilk taslağı [tam adı] tarafından yazılmıştır ve tüm yazarlar makalenin önceki 
versiyonları hakkında yorum yapmıştır. Tüm yazarlar makalenin son versiyonunu okumuş ve onaylamıştır.”  
veya 
“Yazar Katkıları 
Yazarlar bu çalışmaya eşit katkıda bulunmuştur.” 
 
Etik Standartlara Uyum 
 

 Araştırmada tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak ve kabul edilen etik ve profesyonel davranış ilkelerine uyulmasını sağlamak için yazarlar, 
finansman kaynakları, olası çıkar çatışmaları (finansal veya finansal olmayan), araştırma insan içeriyorsa bilgilendirilmiş onam hakkında 
bilgileri ve araştırma hayvanları içeriyorsa, hayvanların refahı hakkında bir açıklama içermelidir.  
 

 Yazarlar, makale gönderirken çalışmalarının sonuna “Etik Standartlara Uyum” başlıklı ayrı bir bölümde aşağıdaki ifadeleri (varsa) 
içermelidir: 
 
- Potansiyel çıkar çatışmalarının açıklanması 
- İnsan katılımcıları ve/veya hayvanları içeren araştırmalarda bilgilendirilmiş onay 
 

 Eğer yukarıda sayılanlar yoksa yazarlardan bu durumu da beyan etmeleri istenir. 
Örneğin: 
“Mali Destek Beyannamesi 
Yazar(lar) bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanması için herhangi bir mali destek almamıştır.” 
"Çıkar Çatışması Beyannamesi 
Yazar(lar) bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanması ile ilgili olarak herhangi bir potansiyel çıkar çatışması beyan 
etmemiştir." 
"Etik Kurul Onayı 
Bu yazı için Etik Kurul onayı gerekmemektedir." 
"Etik Standartlar 
Makalenin tüm süreçlerinde araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hareket edilmiştir." 
 

 Sorumlu yazar, etik standartlara uygunluk belgelerini toplamaya ve akran değerlendirmesi sırasında veya yayınlandıktan sonra istenirse 
göndermeye hazır olmalıdır. 
 

 Editörler, yukarıda belirtilen yönergelere uymayan yazıları reddetme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanlardan veya yukarıda belirtilen 
yönergelere uyulmamasından yazar sorumlu tutulacaktır. 
 
Potansiyel Çıkar Çatışmalarının Açıklanması 
 

 Yazarlar, eser üzerinde doğrudan veya potansiyel etkiye sahip olabilecek veya önyargı oluşturabilecek tüm ilişkileri veya çıkarları ifşa 
etmelidir. Yazar herhangi bir çatışma olduğunu hissetmese de, ilişkilerin ve çıkarların ifşa edilmesi daha eksiksiz ve şeffaf bir süreç 



sağlayarak çalışmanın doğru ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. 
 

 Gerçek veya algılanan bir çıkar çatışmasının farkında olmak, okuyucuların hakkı olan bir bakış açısıdır. Bu, araştırma veya danışmanlık 
çalışması için alınan tazminatın sponsorluğunu yapan bir kuruluşla finansal ilişkinin uygunsuz olduğu anlamına gelmez. 
 

 Araştırmayla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan olası çıkar çatışmalarına ilişkin örnekler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri 
içerebilir: 
 
- Sempozyuma katılım için maddi destek 
- İstihdam veya danışma 
- Bir proje sponsorundan destek 
- Finansal ilişkiler, örneğin öz sermaye sahipliği  
 

 Ayrıca, okuyucular için önemli olabilecek finansal çıkarların ve tazminatın (finansal olmayan çıkarların) ötesine geçen çıkarlar 
açıklanmalıdır. Bunlar, kişisel ilişkileri veya bu araştırmaya doğrudan veya dolaylı olarak bağlı rekabet eden çıkarları veya araştırmanızı 
etkileyebilecek profesyonel çıkarları veya kişisel inançları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. 
 

 Sorumlu yazar, tüm yazarlardan çıkar çatışması açıklama formlarını toplar. Resmi olarak temsil sözleşmeleri mümkün kılıyorsa, sorumlu 
yazarın tüm yazarlar adına açıklama formunu imzalaması yeterlidir. 

 Eğer yukarıda sayılanlar yoksa yazarlardan bu durumu da beyan etmeleri istenir. 
Örneğin: 
"Çıkar Çatışması Beyannamesi 
Yazar(lar) bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanması ile ilgili olarak herhangi bir potansiyel çıkar çatışması beyan 
etmemiştir." 
 
Yazarların Etik Sorumlulukları 
 

 Ekonomik Yaklaşım, bilimsel kayıtların bütünlüğünü korumayı taahhüt eder. Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) bir üyesi olarak dergi, olası 
suistimal eylemleriyle nasıl başa çıkılacağına ilişkin COPE yönergelerini izleyecektir. 
 

 Yazarlar, dergiye duyulan güveni, bilimsel yazarlığın profesyonelliğini ve nihayetinde tüm bilimsel çalışmayı zedeleyebilecek araştırma 
sonuçlarını yanlış tanıtmaktan kaçınmalıdır. Araştırmanın bütünlüğünün ve sunumunun korunmasına, aşağıdakileri içeren iyi bilimsel 
uygulama kurallarına uyarak yardımcı olunur*: 
 
- Makale, aynı anda değerlendirilmek üzere birden fazla dergiye gönderilmemelidir. 
- Gönderilen çalışma orijinal olmalı ve yeni çalışma önceki çalışmanın bir uzantısı ile ilgili değilse, herhangi bir biçimde veya dilde (kısmen 
veya tamamen) başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. (“Kendi kendine intihal” ile ilgili endişelerden kaçınmak için lütfen materyalin 
yeniden kullanımı konusunda şeffaflık sağlayın.) 
- Gönderilenlerin sayısını artırmak için tek bir çalışma birkaç bölüme ayrılmamalı ve zaman içinde çeşitli dergilere veya tek bir dergiye 
gönderilmemelidir (yani "dilimleme/yayınlama"). 
- Belirli koşulların yerine getirilmesi koşuluyla, eşzamanlı veya ikincil yayın bazen haklı görülebilir. Örneğin, çeviriler veya farklı bir 
okuyucu grubuna yönelik bir el yazması gibi. 
- Sonuçlar açık, dürüst ve uydurma, tahrifat veya uygunsuz veri manipülasyonu (görüntüye dayalı manipülasyon dahil) olmadan 
sunulmalıdır. Yazarlar, veri toplama, seçme ve işleme konusunda disipline özgü kurallara uymalıdır. 
- Başkalarına ait hiçbir veri, metin veya teori, yazarın kendisine aitmiş gibi sunulmaz ("intihal"). Diğer eserlere uygun şekilde teşekkür 
verilmelidir (buna yakından kopyalanmış (bire bire yakın), özetlenmiş ve/veya başka kelimelerle yazılmış materyal dahildir), materyalin 
kelimesi kelimesine kopyalanması için tırnak işaretleri (başka bir kaynaktan alınan kelimeleri belirtmek için) kullanılır. 
 
 Önemli not: Dergi, intihal taraması yapmak için yazılım kullanabilir. 
 
- Yazarlar, çalışmalarında (eğer uygunsa) yazılım, anket/(web) anketleri ve ölçeklerin kullanımına ilişkin izinlere sahip olduklarından emin 
olmalıdırlar. 
- Yazarlar, bir tüzel kişi (bireysel kişi veya şirket olabilir) hakkında doğru olmayan ifadelerden veya bu kişi hakkında potansiyel olarak 
kişisel saldırılar veya iddialar olarak görülebilecek davranış veya eylemlerinin açıklamalarından kaçınmalıdır. 
- Halk sağlığına veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak şekilde yanlış uygulanabilecek araştırmalar, metinde açıkça belirtilmelidir. 
Örnekler arasında biyolojik ajanların veya toksinlerin zararlı sonuçlarının yaratılması, aşıların bağışıklığının bozulması, kimyasalların 
kullanımında olağandışı tehlikeler, araştırma/teknolojinin silahlandırılması (diğerlerinin yanı sıra) sayılabilir. 
- Yazarlara, yazar grubunun, Sorumlu Yazarın ve yazarların sırasının gönderim sırasında doğru olduğundan emin olmaları tavsiye edilir. 
Revizyon aşamalarında yazar eklemeye ve/veya silmeye genellikle izin verilmez, ancak bazı durumlarda mümkün olabilir. Yazar 
değişikliklerinin nedenleri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bir makalenin kabul edilmesinden sonra yazar değişiklikleri yapılamaz. 
 
*Yukarıdakilerin tümü yönergelerdir ve yazarların telif hakkı ve/veya manevi haklar gibi üçüncü tarafların haklarına saygı gösterdiğinden 
emin olmaları gerekir. 
 

 Talep üzerine yazarlar, sunulan sonuçların geçerliliğini doğrulamak için ilgili belgeleri veya verileri göndermeye hazır olmalıdır. Bu, ham 
veriler, numuneler, kayıtlar vb. şeklinde olabilir. Gizli veya özel veriler şeklindeki hassas bilgiler ise hariçtir. 
 

 Uygunsuz davranış şüphesi veya dolandırıcılık iddiası varsa, Dergi ve/veya Yayıncı COPE yönergelerini izleyerek bir soruşturma 
yürütecektir. Araştırmadan sonra, geçerli endişeler varsa, ilgili yazar(lar) ile verilen e-posta adresi üzerinden iletişime geçilecek ve sorunu ele 
alma fırsatı verilecektir. Duruma bağlı olarak bu, Derginin ve/veya Yayıncının aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
aşağıdaki önlemleri almasıyla sonuçlanabilir: 
 
- Makale halen değerlendirme aşamasında ise reddedilebilir ve yazara iade edilebilir. 



- Makale, ihlalin niteliğine ve ciddiyetine bağlı olarak daha önce çevrimiçi yayınlanmışsa: 
  i. Bir hata/düzeltme yayınlanabilir. 
  ii. Ciddi durumlarda makalenin geri çekilmesi meydana gündeme gelebilir. 
  iii. Yazarın kurumu bilgilendirilebilir 

 iv. Yazarın ve makalenin bibliyografik kaydının bir parçası olarak, hakem değerlendirme sisteminde etik standartların ihlal 
edildiğinden şüphelenilen bir bildirim eklenebilir. 

 

 Temel hatalar 
 
Yazarlar, yayınlanan makalelerinde önemli bir hata veya yanlışlık keşfettiklerinde hataları düzeltmekle yükümlüdürler. Yazar(lar)dan dergi 
ile iletişime geçmeleri ve hatanın makaleyi ne anlamda etkilediğini açıklamaları rica olunur. Literatürün nasıl düzeltileceğine dair bir karar, 
hatanın doğasına bağlı olacaktır. Bu bir düzeltme veya geri çekme olabilir. Geri çekme notu, makalenin hangi bölümlerinin hatadan 
etkilendiği konusunda şeffaflık sağlamalıdır. 
 

 Hakemleri önerme / hariç tutma 
 
Yazarlar, uygun hakemler önerebilir ve/veya makalelerini gönderirken belirli kişilerin hakemlik yapmamasını talep edebilirler. Hakemler 
önerirken, yazarlar tamamen bağımsız olduklarından ve eserle hiçbir şekilde bağlantılı olmadıklarından emin olmalıdırlar. Farklı ülkelerden 
ve farklı kurumlardan hakemlerin bir karışımını önermeniz tavsiye edilir. Hakemleri önerirken, Sorumlu Yazar, önerilen her hakem için 
kurumsal bir e-posta adresi veya bu mümkün değilse, kişisel bir ana sayfaya bağlantı, yayın kaydına bir bağlantı veya gönderim mektubunda 
araştırmacı veya yazar kimliği sağlamalıdır. Derginin önerileri kullanmayabileceğini, ancak önerilerin takdir edildiğini ve akran 
değerlendirme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğini lütfen unutmayın. 
 
Hakemlerin Etik Sorumlulukları 
 

 Tüm yazıların kör hakemlik aracılığıyla gözden geçirilmesi, yayın kalitesini doğrudan etkiler. Bu süreç, objektif ve bağımsız inceleme 
yoluyla gizliliği sağlar. Ekonomik Yaklaşım'da inceleme süreci çift kör inceleme esasına göre yürütülmektedir. Hakemler yazarlarla 
doğrudan iletişime geçmez ve incelemeler ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam 
metinler üzerindeki hakem görüşleri editör tarafından yazar(lar)a iletilir. Bu nedenle, Ekonomik Yaklaşım için inceleme çalışması yapan 
hakemlerin aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması gerekmektedir: 
 

 Hakemler 
 
- Sadece kendi uzmanlık alanlarında inceleme yapmayı kabul etmek zorundadır. 
- Tarafsız ve gizli bir şekilde hakemlik yapmak zorundadır. 
- Çıkar çatışması ile karşılaştıklarını düşünürlerse dergi editörüne bildirmek ve inceleme sürecinde makaleyi incelemeyi reddetmek 
zorundadır. 
- Gözden geçirdikleri yazıları gizlilik ilkesine uygun olarak gözden geçirme sürecinden sonra imha etmek zorundadır. Hakemler, gözden 
geçirdikleri yazıların son hallerini ancak yayınlandıktan sonra kullanabilirler. 
- Makaleyi objektif olarak ve sadece içeriği açısından gözden geçirmek ve milliyet, cinsiyet, dini ve siyasi inançlar ile ekonomik kaygıların 
incelemeyi etkilememesini sağlamak zorundadır. 
- Makaleyi yapıcı ve nazik bir dille gözden geçirmek, düşmanlık, iftira ve hakaret içeren kişisel yorumlar yapmaktan kaçınmak zorundadır. 
- Incelemeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıda belirtilen etik kurallara uygun olarak incelemek zorundadır. 
 
Editörün ve Yayıncının Etik Sorumlulukları 
 

 Ekonomik Yaklaşım'ın yayıncısı olan Ekonomik Yaklaşım Derneği, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Ekonomik 
Yaklaşım Derneği aşağıdaki etik sorumluluklara uyması ve buna göre hareket etmesi gerektiğinin bilincindedir: 
 

 Ekonomik Yaklaşım'a gönderilen yazıların geçireceği tüm süreçlerden editörler sorumludur. Bu çerçevede ekonomik veya siyasi çıkarları 
göz ardı ederek karar vericiler editörlerdir. 
 

 Yayıncı, bağımsız bir editoryal karar aldırmayı taahhüt eder. 
 

 Yayıncı, Ekonomik Yaklaşım'da yayınlanan tüm yazıların fikri mülkiyet haklarını korur ve yayınlanmayan her yazının kaydını tutmakla 
yükümlüdür. 
 

 Bilimsel suistimal, dolandırıcılık ve intihal gibi durumlara karşı gerekli tüm önlemleri alma sorumluluğu yayıncıya aittir. 
 
Etik Olmayan Davranış 
 

 Ekonomik Yaklaşım'da yukarıda sayılan etik sorumluluklar dışında herhangi bir etik dışı davranış veya içerikle karşılaşmanız durumunda 
lütfen eyaklasimeditor@gmail.com adresine e-posta göndererek dergiye bildiriniz.  

 
4. KABUL SONRASI 

 
 Ekonomik Yaklaşım dergisinde değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça 
düzenlemesi,  atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer. 
Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır. 
 
İntihal Kontrolü 



 

 Ekonomik Yaklaşım yayın etiği gereği kör hakemlik değerlendirme sürecinden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal 
denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları intihal denetiminden geçirilir.  
 

 İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir.  
 

 Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama 
sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim 
raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma 
yazarlara iade edilebilir. 
Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü 
 

 Makale çalışmalarında daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde atıf verilerek kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda 
yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir. 
 

 Ekonomik Yaklaşım yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların atıflarının doğru ve eksiksiz bir şekilde 
verilmesini zorunluluk olarak görmektedir. Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra kaynakça ve atıf kontrolünden geçirilir.  
 

 Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü Türkçe ve İngilizce tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır: 
- Kaynakça APA Kaynak Gösterme Kuralları 6. Sürümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir. 
- Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar 
düzeltilir. 
- Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir. 
- Türkçe tam metin için Türkçe, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınır. 
 

 Türkçe tam metin için Türkçe, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınır. 
 
Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri 
 

 Ekonomik Yaklaşım makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı 
biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi 
gerçekleştirilir.  
 
DOI Numarasının Verilmesi 
 

 Digital Object Identifier elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir 
erişim numarasıdır. Ekonomik Yaklaşım dergisinde yayınlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi 
zorunludur. 
 

 Kabul aşamasından sonra intihal denetimi, kaynakça kontrolü ve baskı hali hazırlanan çalışmalara yayın kurulu tarafından DOI numarası 
verilir. 
 
Erken Görünüm 
 

 Değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken 
görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek 
yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son 
yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir. 
 
Dil Düzenlemesi 
 

 Ekonomik Yaklaşım’a gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, 
sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu 
kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesini sağlamaktadır. 
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Introduction 
 

Lorem ipsum duis causae aliquid te usu, nec quas mediocritatem id. Veri erat adolescens in vel. Ius 

an alterum facilis. Oratio convenire efficiendi ad sed. No vis eius apeirian, in omnis aliquando expetendis 

sea. In sea illud omittantur, placerat forensibus cum ad, prompta delenit nonummy ut per. Quo graecis 

lucilius perpetua eu, ne cum odio oporteat. Graeci accommodare pri et, vix quis exerci fuisset at. Vix at 

doming doctus dolorum, ne vel appetere scriptorem. Ex dicam perpetua est, vim puto iudico similique et. 

Eu alia falli constituto per, an accusam aliquando sea, meis omittam atomorum sit an. An eam dolore 

possim eligendi, cu nostrud fastidii definiebas nec. Sit ne sale apeirian sententiae, simul utamur luptatum te 

nec. Admodum interpretaris ut vim, semper sadipscing per te. Ea pri unum laudem, duo imperdiet dissentias 

ex, zzril detraxit ad eos. Facilis insolens ullamcorper mea ne. Falli menandri comprehensam an eos, nec in 

eros habemus, mel ut vidit dissentiet. Quas delenit usu an, dolorum volumus quaerendum ut cum. Eos an 

veniam legere tamquam, per vide utinam no, cu cum ignota iracundia? An mei commodo omittam, has 

doming tincidunt reformidans ne. 

Method 
 

Cum ea omnis nonummy, per eu quaerendum interpretaris. Qui aeque semper phaedrum no. Libris 

deleniti suscipit ad usu. Ad nam laoreet noluisse consequat, cu eam postulant urbanitas. Ex vis conceptam 

appellantur, sea scaevola evertitur honestatis ut. Ex vel quot recteque, ex decore definitionem 

signiferumque mei. Ea commodo omnesque his. No usu alterum facilisi referrentur, novum dicam persius ea 

nam. Mei delenit suavitate adversarium cu. Metin (1996, pp.15-17) vocent verear viderer duo no. Nec tale 

incorrupte ne. Nulla inciderint sed te, an aperiri dolorem duo. Eam et solum dolores, id quo apeirian perfecto, 

diam elit volutpat his ne. Ex eos inermis vivendum. Eos ei libris bonorum, eos ea dicit laudem altera. Te vide 

sonet quo. Lorem persecuti eum ex. 

Id sea modus contentiones, sit commodo platonem vulputate id. An ius prima liber rationibus, 

saperet definitionem ea pri. Mazim constituto disputationi mea in, regione democritum temporibus usu te. 

Modus solet takimata eos et, accommodare philosophia has et, mei eu prima reformidans. Caner (2006, p.167) 



errem posidonium ut cum, quis iusto dolores te vis, in his errem adolescens necessitatibus! Nec in prompta 

saperet legendos, ut dico admodum molestiae his. Cu impetus liberavisse pro, nibh pertinacia vix ne, usu 

ei quando partiendo. Graeci semper tritani no per, nisl meis eum et. Labore vulputate eu quo, sea utroque 

mentitum intellegat ut. Iriure equidem similique cum ut? 

Results 
 

Nam audiam ornatus recteque in, posse antiopam an cum. Ei suas bonorum interpretaris quo! Sea 

clita noluisse intellegat ne, laoreet delectus accusata ut pro, nonumy placerat eu vim. Magna deleniti repudiare 

et usu, dicat debitis an vel, ea modus illum democritum duo? Iudico takimata scriptorem ne has, sale 

urbanitas te qui, nulla instructior ei qui. Eam saperet conceptam ex. Alienum prodesset vix an, graeci hendrerit 

vituperata no vim, qui id ubique antiopam (Mitchell, 2004). Eos an veniam legere tamquam, per vide utinam 

no, cu cum ignota iracundia? An mei commodo omittam, has doming tincidunt reformidans ne? Eos prima 

dissentiet cu, nec no quod modo ceteros. Ad eos tation tamquam equidem, suas dicta his id. Ne eam eros 

legere mucius. Mea doming inimicus et (Muscatel, 2007, pp.18-34). 

Sea sapientem liberavisse ea, inciderint consequuntur est in. Unum salutandi vim ea. Phaedrum 

sensibus expetendis cu vel, per detraxit legendos definiebas at. Mea probo audiam pertinax eu, quem 

intellegebat per id. Mariany et al. (2006a, 2007) labore ponderum vix an. Ei mea probatus postulant. Ea 

eos porro minim verterem, nec maiorum scaevola scribentur ut, tempor constituam dissentiet cu usu. 

Molestiae mnesarchum vix ex, ius at delicata tincidunt. Mei prima eirmod aliquando ea. No mel corpora 

molestie gubergren, democritum intellegebat qui et. Esse impedit eam ne, wisi gloriatur at eum, 

admodum efficiantur philosophia ad ius. Qui nobis nemore aliquip eu, in dico adipiscing philosophia est. 

Te neglegentur interpretaris cum, pro habeo dicunt reprehendunt eu, munere possim intellegat an mea. Et quo 

vero offendit. Eos at zzril consulatu torquatos, dicat suscipit pro no, id sonet numquam offendit usu. 

Ad oratio adipisci rationibus his, mel ei viris omnium denique, graeco dissentiet no eum. Atqui conceptam 

pro ut. Per dolor consulatu interpretaris eu. Ne mentitum copiosae nominati mei, sit suavitate repudiare ut, 

eu unum vituperata sea. Omnes oporteat qui et. Sea quodsi civibus honestatis te, cu tollit audiam 

contentiones vis. Dicit consul eloquentiam vis et, sed ne ipsum mazim mucius. Ea per porro virtute erroribus. 

Noster invenire mei ei, ad civibus nostrum perpetua his. Te quo labore delectus, eos eu salutandi 

repudiare abhorreant. Alia placerat conceptam ut ius, adhuc malorum offendit quo id, quidam aliquando 

voluptatibus eam id. In vel iuvaret adipiscing, vim suas elit commodo ut. Melius evertitur ne mei. Id posse 

noster dictas eos. 



Conclusion 
 

Ex admodum splendide sit. Ludus animal accusata cum id. Mutat tempor prompta eu quo. No ubique 

audiam duo. Ad dicat eleifend sed. Detraxit partiendo te eos. Ut per iriure scaevola. Suas audire periculis at 

pri, at eam stet labitur dolorem. Consul noster fuisset qui ex, te eos quem detraxit maluisset. 

Vix propriae persecuti et, cum ut ullum graeco. Atqui sapientem in qui, vix ne stet fastidii. Duo 

maiestatis voluptatum complectitur id. An prompta appareat quaestio vis, id eum posse tation sanctus, civibus 

invenire eu sed. Argumentum disputando quo eu. Zzril eligendi te nam, ex amet porro has, quo ei facer 

malorum. Nam nihil quaeque ei, vel errem constituto cu. Assum instructior vix ad, diam appellantur in eam, 

et est iudico vivendum laboramus. Inani summo no vim. Duo at detracto quaerendum comprehensam. Vim at 

erant mundi, populo posidonium eos ex. Fugit ignota gloriatur in per, his reque deleniti maiestatis ne.   Pri at 

sumo comprehensam. Pri cu tation patrioque, ne dico laoreet vis, sit et vituperatoribus recusabo puto. Noster 

appellantur ei pro, id sit audiam adipisci, pro vide eloquentiam et. Aliquando persequeris eum at. Paulo facete 

ne usu, adipiscing posidonium temporibus no nam. Has accumsan euripidis ea. Est putant conclusionemque 

cu, cum malorum molestiae instructior an. Nam ad unum tation laboramus, ne facete omittam gloriatur qui. 

No mea omnesque accommodare deterruisset, ius eu kasd ancillae. Velit tamquam deleniti vel et. Ne dico 

laoreet vis, sit et vituperatoribus recusabo puto. Tritani dignissim eos in, ius no quis theophrastus. Sint 

facilisis referrentur eam in. Graeco noluisse concludaturque ea sed, ut ius suscipit accusamus. Vix timeam 

prompta molestie eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


