T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
MAKALE YAZIM KURALLARI1
1. Teslim ve Gönderim
- Makale 3 çıktı ve bir CD halinde, dergi yazışma adresine posta ile
gönderilmelidir. E-posta yoluyla gönderilen makaleler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

2. Makale: Genel Özellikler
- Makale başlığı sayfa ortalanarak yazılacaktır,
- Yazar adı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına
sağa yaslatılarak yazılacaktır,
- Yazara ait kişisel bilgiler ve yazarın elektronik posta adresi, ilk sayfada sayfa
altı dipnot olarak verilecektir,
- Makale başlığı ve yazar adından sonra makalenin amacını, kullanılan
yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları kısaca belirten 50 ilâ 300 kelime arası
Türkçe özet metni yer alacaktır. Özet metninin hemen altında makaleye ilişkin
anahtar kelimeler yer alacaktır. Ardından makalenin konusunun dâhil olduğu üç
karakterli “JEL Sınıflaması” yer alacaktır. Bir makale birden çok JEL sınıfına
ilişkin olabilir. Ardından 50 ilâ 300 kelime arası İngilizce özet metni (“Abstract”
başlığı ile), altında makaleye ilişkin İngilizce anahtar kelimeler yer alacaktır,
ardından da üç karakterli “JEL Sınıflaması”2 (“JEL Classification:” ifadesi ile)
belirtilecektir.
- Makalede Giriş bölümü yer alacak ve bu bölümde çalışmanın yapılmasındaki
önem ve konu hakkındaki literatür çalışmalarının genel bir değerlendirmesi
yapılacaktır.
- Dergimize gönderilen makalelerin 25 sayfayı aşmayacak şekilde tasarlanması
beklenmektedir.
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Makale yazım kuralları ve teknik özelliklere uygun olarak gönderilmeyen çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2
Journal of Economic Literature (JEL) Classification System. JEL Kategori kodlarını
fakülte dergisi web sayfamızda yer alan “JEL sınıflaması” dosyasında görebilirsiniz
(Örnek gösterim: Üretim yönetimi ile ilgili bir makale için; “JEL Sınıflaması: M11”, JEL
“Classification: M11” yazılacaktır.)
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3. Makalenin Bölümleri
- Makalenin bölümlerinin çalışma içeriği dikkate alınarak konu başlıklarına göre
bölüm ve alt-başlıklara ayrılarak ondalık sisteme göre düzenlenmesi
gerekmektedir,
- Giriş’i takip eden bölümlerde çalışmanın teorik ve/veya ampirik dayanağı,
araştırma yöntemi, veri toplama yöntemi sistematik bir sıra izlendikten sonra,
elde edilen bulgular ışığında genel olarak değerlendirilecektir.
- İfade edilmesi gerekli görülmekle birlikte konunun gelişimini kesintiye
uğratacağı düşünülen ya da belirtilen bir hususu daha detaylı açıklayan bilgilerin
dipnotta ya da ekte gösterilmesi uygundur.
- Makalenin sonucu, “Sonuç” başlığı altında yer almalıdır,
- Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında yer alacaktır,
- Makalenin bütün bölümleri bold olarak numaralandırılmalı ve alt bölümler
girintili şekilde içeriden başlamalıdır.
Örnek: 1. Giriş
2. Literatür
2.1. 1990 Sonrası Gelişmeler

4. Dipnot ve Kaynak Gösterme
- Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır,
- Dipnotta yer alacak kaynaklar aşağıda verilen örneklerdeki gibi olacaktır,

Dipnot Örnekleri
Kitap: Dipnot numarası, yazar adı ve soyadı, kitap adı (BOLD), baskı sayısı,
basıldığı şehir, varsa yayınlayan kuruluş, yayın tarihi, referans alınan sayfa
numarası.
Türkçe hazırlanan çalışmalarda, yabancı dilde yayınlanmış kaynakların baskı
sayılarının dipnotlarda ve kaynakçada gösterimi orijinalinde kullanıldığı şekilde
(SAYFA NUMARASI HARİÇ) yazılacaktır.
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, Ankara, İmge
Kitabevi, 2003, s.46
Korkut Boratav Türkiye’de Devletçilik, Ankara, Savaş Yayınları,
1982, s.74
Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma: Aynı kişiye, daha önce atıfta bulunulmuş
ve eser kitap ise (yazar soyadı, a.g.k.), makale ise (a.g.m.) v.b., aynı yazarın
birden fazla yayınına atıfta bulunuluyorsa (yazar soyadı, kullanılan yayının ilk
birkaç kelimesi, a.g.k.) v.b. biçiminde verilecektir.
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Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, Ankara, İmge
Kitabevi, 2003, s. 46
Korkut Boratav Türkiye’de Devletçilik, Ankara, Savaş Yayınları, 1982,
s.74 Boratav, Türkiye…a.g.k., s.22
Kurum Adına Hazırlanmış Eser: Kurumun açık adı, eserin adı (BOLD),
basıldığı yer, basım yılı, atıfta bulunulan sayfalar.
T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 1980-1990
Döneminde Türkiye’de Ekonomik Politika ve Uygulamalar, Ankara,
1991, s. 1-7.
Makale: Yazar adı ve soyadı, makalenin adı (tırnak içinde), yayımlandığı süreli
yayının adı (BOLD), cilt no, sayı veya yayın no, yayın tarihi (ay ve yıl) ya da
dönemi (kapsadığı aylar ve yıl), atıfta bulunulan sayfa numarası,
T. Fischer, “Universal Hedging: Optimizing Currency Risk and Reward
in International Equity Portfolios”, Financial Analysts Journal, JulyAugust 1991, s. 32-38.
İki Yazarlı Eser: Kaynakta yer alan sıra ile birinci yazarın adı ve soyadı, ikinci
yazarın adı ve soyadı, eserin adı (BOLD), basım yeri, yayınlayan kurum, varsa
yayın no, basım tarihi, atıfta bulunulan sayfa numarası,.
Ziya Öniş- Süleyman Özmucur, Türkiye’de Enflasyon, İstanbul
Ticaret Odası, Yayın No:1987-5, İstanbul, 1987, s. 53.
İkiden Fazla Yazarlı Eser: Kaynakta yer alan sıraya göre birinci yazarın adı ve
soyadı “ve diğerleri” ifadesi, eserin adı (BOLD), basım yeri, yayınlayan kurum,
varsa yayın no, basım tarihi, atıfta bulunulan sayfa numarası.
W. Mendenhall ve diğerleri, Statistics for Management and
Economics, Sixth Edition, London, WPS-Kent Publishing Company,
1989, s. 54.
Akademik Tezler: Tez yazarının adı ve soyadı, tezin adı (tırnak içerisinde),
eğitim kurumunun bulunduğu şehir, tezin onaylandığı eğitim kurumu, tarih,
sayfa numarası ve tezin akademik statüsü (parantez içerisinde),
Gülay Akgül Yılmaz, “Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı”, İstanbul,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, s.115,
(Yayınlanmamış Doktora Tezi)
Seminer veya Konferans Notları: Konuşmacının adı ve soyadı, tebliğ konusu
(tırnak içerisinde), toplantının adı (BOLD), toplantı yeri, toplantı tarihi.
Arslan Sonat, “KKFA ve Dış Denge”, X. Türkiye Maliye
Sempozyumu, Kemer, Antalya, 14-18 Mayıs 1994.
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Periyodik Bültenler: Bülteni yayınlayan kurumun adı, yayının adı (BOLD),
yayın tarihi (ay ve yıl olarak), alıntının yapıldığı sayfa numarası.
Devlet Planlama Teşkilatı, Temel Ekonomik Göstergeler, Haziran
1994, s. 17.
Sermaye Piyasası Kurulu, Aylık Bülten, Haziran 1994, s. 5-7.
Meslekî ve Bilimsel Raporlar: Raporu çıkartan kurumun adı (BOLD), raporun
adı (tırnak içerisinde), yayın numarası, alıntı yapılan sayfa numarası.
TÜSİAD, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası / Genel Durum ve
Öneriler”, Yayın No: TÜSİAD-T/93, ss. 11-164.
Mevzuat: Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı,
Bakanlar Kurulu Kararına Ek Karar, tebliğ, sirkü gibi mevzuata ilişkin bilgiler;
resmi gazete tarihi ve sayısı ile ilgili mevzuatın kendi numaraları ve T.C. Resmi
Gazete (BOLD) belirtilerek dipnotta yer alacaktır.
6224 Nolu Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (23.01.1954 tarih, 8615
sayılı T.C. Resmi Gazete).
Görüşme: Görüşme yapılan kişinin adı ve soyadı, mülakat tarihi.
Hüseyin Çakır, 17 Eylül 1994 tarihli görüşme.
Internet Kaynağı: Yazar adı ve soyadı, kaynağın adı, web adresi (BOLD),
erişim tarihi (parantez içinde),
David Yaffe, The Politics and Economics of Globalisation,
http://easyweb.easynet.
co.uk/
~rcgofõfõ/
marxism/article/glob137.htm, Erişim Tarihi (11.04.2001),
Gazeteden Alıntı – Gazete Haberleri: Gazetenin adı, tarihi ve sayfası
Radikal, 30 Eylül 2004, s.11
Başkasının Derlediği Bir Kitapta, Yazarlardan Birisinin Yazısına Atıf:
Atıfta bulunulan yazarın adı ve soyadı, makalenin adı (tırnak içinde), yayınlanan
eserin adı (BOLD), “Der. : ” ifadesi ile eseri derleyenin adı ve soyadı, basıldığı
şehir, varsa yayın kuruluşu, yayın tarihi, referans alınan sayfa numarası.
V.O. Key, “Politics and Administration” Public Administration :
Reading and Documents, Der: Felix A. Nigro, New York, Rinehart,
1951, s.15-21
KAYNAKÇA: Yazar soyadı (büyük harfle), adı ve eser, dipnot kuralları olarak
belirtilen hususlar geçerli olmak kaydıyla alfabetik sıraya göre yazılacaktır.
Makalelerin dergilerin hangi sayfaları arasında olduğu gösterilmelidir.
THYGESEN, Niels The Role of the European Monetary Institute,
Copenhagen, Institute of Economics, University of Copenhagen, 1996.
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FISCHER, T., “Universal Hedging: Optimizing Currency Risk and Reward in
International Equity Portfolios”, Financial Analysts Journal, JulyAugust 1991, s. 32-38.
İki veya daha çok yazarlı eserler için örnek:
BARAN, Paul A., Sweezy, Paul: Monopoly Capital: An Essay on the
American Economic and Social Order, Monthly Review Press, 1966

5. Tablo, Grafik ve Şekiller
Tablo, grafik ve şekiller her bölümde ve eklerde ayrı ayrı numaralandırılır.
Tablo, grafik ve şekil adları numarasının hemen yanına yazılır. Adların yazıldığı
satır ile alttaki gösterim arasında yarım satır boşluk bırakılır. Adın bir satırdan
uzun olması halinde tek satır arasında boşluk olmayacaktır. Tablo, grafik ve
şekillerin alt sınırından sonra boşluk bırakılmadan kaynak gösterim yazısı verilir.
Kaynak gösterimi tablo, grafik veya şekil altında Kaynak: ....... gösterimi ile
yapılır. Genel olarak ince çizgi kullanılması uygundur ( 3/4 pt). Tabloların ilk
satır ve sütunları ile grafiklerin eksenlerinde yer alan değişkenlerin adları koyu
yazılmalıdır. Bütün tablo, grafik ve şekiller, metinde ilk sözü edilen yere
mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
Tablo 1.1 GSYİH Kaynak Dağılım Yapısı (1980–1994 %)
1980
1985
1991
1992
1993

1994

Tarım

6,8

6,4

5,7

6,0

6,7

5,3

Endüstri

63,4

61,5

60,1

53,8

47,6

49,7

Hizmetler

29,9

32

34,2

40,2

45,8

44,9

Kaynak: EIU, Country Report, 2nd Quarter, 1996; DEİK, Slovakya
Ekonomisi ve Türkiye ile İlişkiler, Aralık 1995, s.7
Grafik 2.1 Enflasyon Değişimi (1990–1995)
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Kaynak: EIU, Country Report, 2nd Quarter, 1996, s.12
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