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Üniversitemiz Dış Ticaret Enstitüsü Koordinatörlüğünde yürütülen İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret 
Enstitüsü Working PaperSeries (WPS) ile amaçlanan, bilimsel çalışmaların yayın öncesi akademik diyalog 

sürecine dahil edilmesi işlevi ile akademik diyalogun geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve akademik düzlemde 
ihtiyacımız olan yapıcı eleştiri ortamının oluşturulmasıdır. 

 
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanlarının henüz sonuçlandırılmamış (ampirik çalışmanın ilk sonuçları 
alınmış, ampirik çalışmada olası yöntemlerden sadece bir tanesi uygulanmış, ampirik çalışmada kısıtlı bir veri seti 
ile çalışılmış, veri seti ve/veya yöntemsel olarak geliştirilmesi amaçlanan çalışmalar gibi) bilimsel çalışmaları ile 

lisansüstü öğrencilerimizin tez danışmanları ile ortak yazarlı olarak yaptıkları bu ve benzeri bilimsel çalışmalar, 
kapak sayfasında yazarların belirtilmesi suretiyle WPS formatında bu sayfada yayınlanacaktır. 

 
Uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama başta olmak üzere ekonomi, işletme ve 
banka/finans alanlarındaki çalışmalar yayın için değerlendirmek üzere WPS’e gönderilebilir. Çalışmaların yayın 
için değerlendirmeye gönderilmesi mutlaka yayınlanacağı anlamını taşımaz. 

 
 WPS’te yayın dili olarak Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanabilir.  

 

 Yayın için sunulan çalışmalar maksimum 20.000 karakter sayısı (boşluklu) ile sınırlı olup, özet, tablolar, şekiller, 
ekler ve kaynakça buna dahil değildir. Özet; hem İngilizce (Abstract) hem de Türkçe olarak çalışma metninde yer 
 alacaktır. Türkçe özet 200 kelime, Abstract ise; 200 kelimeyi aşmamalıdır. 

 

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, WPS Editörü tarafından WPS Yayın Kurulu üyelerine değerlendirme 

için gönderilir. WPS, yayın için sunulan bilimsel çalışmaları hiçbir gerekçeye dayanmaksızın reddetme hakkına 
sahiptir. 

 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series’in önceden belirlenmiş bir yayın takvimi 
bulunmamaktadır. Yayınlamak üzere değerlendirmeye alınması istenen çalışmaların Üniversitemiz Lisansüstü 
Eğitim Öğretim Tez Yazım Kılavuzu kurallarına uygun formata getirildikten 
sonra http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/ adresine Microsoft Word olarak iletilmesi 

gerekmektedir. Buna ilaveten , söz konusu çalışmanın detaylı Turnitin intihal raporu’nun da pdf formatında bu 
maile eklenmesi gerekmektedir. Eksik gönderimler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 

 

WPS formatında yayınlanacak bilimsel çalışmaların yazımına ilişkin akademik şekil şartlarında Üniversitemiz 
 Lisansüstü Eğitim Öğretim Tez Yazım Kılavuzu / Guidelines for the Preparation of Theses and Dissertations temel 
alınacak olup, akademik yazım ve şekil şartlarına ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan Working Paper Series 
Yazım Bilgileri başlığından ulaşılabilir. 

 
Tartışma metinleri formatında yayınlanacak olan WPS’in Üniversitemizi bağlayıcılığı olmadığı gibi, söz konusu 
bilimsel çalışmaya ilişkin hakem değerlendirmeleri e-mail yoluyla doğrudan yazar(lara) iletilecektir. 

 

WPS YAYIN BAŞVURU SÜRECİ 
  

1. Akademik yazım ve şekil şartlarına uygun bir biçimde hazırlanan çalışma ; WPS Dergisinin 
http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/ adresli internet sitesine gönderilmelidir. 
2. Bu süreçte yazar öncelikle bu internet sitesinde üyelik oluşturmalıdır. 
3. Üyelik oluşturan yazar ‘’ Yeni bir gönderi yap’’ tuşuna basarak 1. Aşamaya geçer. 
4. 1.Aşamada gönderinin dili ve gönderiyle ilgili soruları cevaplamalı ve varsa editöre not kısmını 
doldurmalıdır. 
5. Daha sonra 2. Aşamada gönderiyi yükle butonundan gönderi yüklemesi yapılır. 
6. 3.Aşamada ise makalenin ismi gibi doldurulması gereken bilgiler doldurulur ve son aşamaya geçilir. 
7. Son aşamada ise gönderimi sonlandır düğmesine basılarak makale gönderimi sonlandırılır. 
8. Yayına sunulan çalışma ön değerlendirmeye alınır. 
9. Ön değerlendirme sonucu “Ön Değerlendirme Formu” ile yazar(lar)a bildirilir. 

http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/
http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/DisTicaretEnstitusu/Tez/ProjeYazimKilavuzu
http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/DisTicaretEnstitusu/Tez/ProjeYazimKilavuzu
http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/


 
 

a) Yazım ve şekil şartlarına ilişkin düzeltme talep edilmesi halinde yazar(lar)a 1 hafta düzeltme süresi verilir. 
Yazar(lar) tarafından düzeltilmiş çalışma, yeni haliyle tekrar http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/ 

adresine Microsoft Word iletilir. İkinci Ön Değerlendirmede istenilen şartlar sağlanmadığı takdirde Üçüncü Ön 
Değerlendirme yapılmaz. WPS Editörü, düzeltme sonrası yeniden düzenlenmiş çalışmayı en az iki hakeme 
akademik değerlendirme için gönderir. 
b) Yayına sunulan çalışmada yazım ve şekle ilişkin editör tarafından herhangi bir düzeltme istenmemesi halinde 
hakemlere gönderim süreci başlatılır. 

a) Olumlu olması halinde, makalenin kapağında yer alan yazarlardan yayın izni alınması sonrasında, 

çalışma Dergi Web Sitesinde adresinde yayınlanır. 
b) Düzeltme talebi olması halinde ise; yazar(lar)a yeniden 1 haftalık düzeltme süresi verilir. 

 
 
 
 

 

Gerekli Yazım Şartları 

 
• 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 en az 3 en fazla 10 kelime ile sınırlıdır. 
 
• Öz ve Abstract bölümü için 2 ayrı anahtar kelime yazılmalıdır. 

 
• Metin bölümü New Times Roman 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. 

 
• Makale başlığı 16 punto ve 12 kelimeden fazla olmamak kaydıyla, büyük harflerle ve bold/koyu biçiminde 
ve “ortalanmış” olarak yazılmalıdır. 

 
• Sayfa düzenine göre makale üst, alt ve sağdan, soldan 1.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 
 
• Yazar adları makalenin alt kısmına yazılmalıdır. 

 
•  Ünvan, üniversite, fakülte ve elektronik posta adresleri, Orcid ID Dip not eklenerek aşağıya doğru 
sıralanmalıdır. 

 
• Yazar adından sonra 2 satır boşluk bırakılıp en az 70, en çok ise 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce 
öz’ler yazılmalıdır. Öz, 10 punto yazılmalıdır. Özler, makalenin amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve 
sonucunu içermelidir. 

 
• Tablo, şekil ve çizelgeler 1, 2, 3, … şeklinde sıralandırılmalı, tablo ve çizelgelerin numarası ve ismi üstte, 
şekillerin numara ve isimleri ise şeklin altında yer almalıdır. 
 
• Altbilgi girişlerinde tek sayfalara yazar isimleri, çift sayfalara makale ismi,yıl yazılmalıdır. 
 
• Üst bilgi örnek şablondaki gibi stabil kalmalıdır. 

 
• Editörlere ulaşan 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. 

 
• Kaynakça içeriği 10 punto olarak yazılmalıdır. 

 
• Dergimiz hakemli bir dergi olduğu için bir Hakem Değerlendirme Sistemi bulunmaktadır. 

 
• 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 

http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/


“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. 



• 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. 

 
• Çalışmada kullanılan tüm kaynaklara, kaynakça bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmelidir. 

 
 

 
• Sorularınız için dergi e-posta adresi: workingpapers@ticaret.edu.tr 

mailto:workingpapers@ticaret.edu.tr

