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İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi hakemli bir dergidir.
Dergi her akademik yılın Güz ve Bahar Dönemlerinde, en az iki sayı yayımlanır.
Dergide yayımlanacak yazılara ilişkin koşullar ve kurallar aşağıdaki gibidir.
Sorularınız için dergi e-mail adresi: tje@ticaret.edu.tr
Derginin geçmiş sayılarına erişmek için tıklayınız.
YAYIN KOŞULLARI
 Makale gönderimlerinde dergi web sitesinde bulunan “Taahhütname” doldurulup imzalanarak,
makale ile birlikte tje@ticaret.edu.tr adresine eposta olarak gönderilmelidir.
 Dergiye gönderilen çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da,
başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler
genişletilerek ve bu durum dipnotta belirtilerek gönderilebilir.
 Dergimize gelen makaleler öncelikle Editör incelemesinden geçmektedir. Yazım kuralları
açısından uygunluktan sonra, çeşitli intihal programlarında taranmaktadır. Makalede sorunlu
olan “aşırı doğrudan alıntı yapılan yerler” varsa yazarlara tekrar düzelttirilerek hakem sürecine
alınmaktadır. Benzerlik oranı yüksek olan makaleler (%20’den fazla) ise Editör tarafından
reddedilmektedir. Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır.
Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı
olması durumunda editör veya üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır.
 Editör ön kontrolünden geçen çalışmalar, değerlendirilmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili
iki hakeme gönderilir.
- Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen
düzeltilerek yayımlanmasına karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.
- Düzeltme istenen yazıların, en geç bir hafta içinde editöryal ekibe ulaştırılması
gerekir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen çalışmalar yayınlanmaz.
YAZIM KURALLARI
 Her bir çalışma kaynakça dahil 6000 kelimeyi geçmemelidir.
 Çalışmalar MS Word formatında İngilizce veya Türkçe olarak gönderilebilir.
 Türkçe çalışmalarda önce Türkçe öz, sonra İngilizce öz/abstract, İngilizce çalışmalarda önce
İngilizce öz/abstract, sonra Türkçe öz yer almalıdır.
 Anahtar kelime sayısı 5’i geçmemelidir. Anahtar kelimelerin altına, en az 3 adet JEL kodu
belirtilmelidir.
 Anahtar kelimelerin altına araştırmanın alanı (Örneğin: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi) ve
onun altında türü belirtilmelidir. (Örneğin: Araştırma, Derleme).
 Makale başlığı 14 punto ve 12 kelimeden fazla olmamak kaydıyla, büyük harflerle ve
bold/kalın biçiminde ve “ortalanmış” olarak yazılmalıdır.
 Metin bölümü Arial 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 Sayfa düzenine göre makale üst, alt ve sağdan 3 cm, soldan 4 cm boşluk bırakılarak
yazılmalıdır.
 Başlıktan sonra yazar adları, unvan, üniversite, fakülte ve elektronik posta adresleri, başlığın
hemen altına aşağıya doğru sıralanmalıdır.
 Yazar adından sonra 2 satır boşluk bırakılıp en az 70, en çok ise 150 kelimeden oluşan Türkçe
ve İngilizce öz’ler yazılmalıdır. Öz, 10 punto ve italik yazılmalıdır. Özler, makalenin amaç,
kapsam, yöntem, bulgular ve sonucunu içermelidir.
 Tablo, şekil ve çizelgeler 1, 2, 3, … biçiminde sıralanmalıdır.
 Tablo ve çizelgelerin numarası ve ismi üstte yer almalıdır.
 Şekillerin numara ve isimleri ise şeklin altında yer almalıdır.
 Kaynakça içeriği 10 punto olarak yazılmalıdır.
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Kaynak belirtme APA formatına göre (parantez içi sistem) yapılmalıdır. Sıralama şu şekilde
olmalıdır; yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası (Kaplan, 2007:45). Aynı yazarın aynı yıla
ait birden fazla eserinden faydalanılıyorsa; (Klaus, 2008a:89) şeklinde sınıflama yapılmalıdır.
Kaynak belirtme biçimi için aşağıdaki örnekleri ve Derginin geçmiş sayılarını inceleyiniz.
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dissertation, University of Missouri, Columbia.
Paper presented at … :
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C).
Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.
Published proceedings:
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier
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