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KARAR 2018/230
Uşak Üniversitesi Mevzuat Komisyonu toplantısında incelenen Optimum Ekonomi ve Yönetim
Bilimleri Dergisi Yönergesinin aşağıda belirtildiği şekliyle toplantıya katılanların oy birliğiyle uygun
olduğuna;
T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
OPTİMUM EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
bünyesinde bulunan Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi’nin yayınına ilişkin esasları
düzenlemektir.
(2) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, iktisat, işletme ve finans alanı kapsamındaki
ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları internet ortamında yayınlayarak
alanın bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
(3) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, uluslararası hakemli ve bilimsel bir edergidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
İçerik
MADDE 3- (1) Dergiye gönderilen yazılar; kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller
kullanılarak hazırlanmış olmalı, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma
koşullarını taşımalı, etik kodlara uymalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
(2) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden
araştırmalara, yayınlanmamış bildirilere, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı
niteliğindeki çevirilere ve kitap eleştirilerine de yer verilmektedir.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Bilimsel Danışma Kurulu: Editör/editörler tarafından belirlenen, alanında öne çıkmış, en az beş
farklı üniversiteden öğretim elemanlarından oluşan kurulunu,
b) Dergi: Elektronik olarak yayınlanan (e-dergi) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri
Dergisini,
c) Derginin Sahibi: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü adına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanını,
ç) Dil Uzmanı: Editör/editörler tarafından belirlenen ve yayınlanması düşünülen makalelerin ilgili
dil açısından incelemesini yapan kişileri,
d) Editör Yardımcısı: Editör/editörler tarafından belirlenen kişileri,
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e) Editör: Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı veya belirleyeceği kişileri,
f) Redaktör: Editör tarafından belirlenen ve yayımlanacak makalelerin dil, imlâ ve yazım formatı
açısından uygunluğunu değerlendiren kişileri,
g) Sorumlu Müdür: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanını,
ğ) Teknik editör: Editör tarafından belirlenen, derginin iç ve dış tasarımını düzenleme, editörle
yazar ve hakem arasında koordinasyonu sağlama, ayrıca derginin internet sayfasından yayını ile ilgili
görevleri yürüten kişileri,
h) Yayın Kurulu: Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı tarafından
belirlenen, iktisat, işletme ya da finans alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan kişiler
ile dergi editör/editörleri ve editör yardımcısı/editör yardımcılarını
ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yetkili Organlar ve Görevleri
Kurullar ve görevleri
MADDE 5- (1) Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri aşağıda verilmiştir:
a) Yayın Kurulu:
1) İktisat, işletme ve finans alanındaki bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış, Uşak Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek kişiler ve dergi editör/editörleri ve
editör yardımcısı/editör yardımcılarından oluşur.
2) Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek
hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.
3) Özel sayı çıkarılmasına, makale yazım formatına, yayın sıklığına ve yayın tarihlerine karar
verir.
4) Yayın Kurulu, Uşak Üniversitesinde görevli olan kurul üyesi sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
b) Bilimsel Danışma Kurulu:
Editör tarafından belirlenen, alanında öne çıkmış profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden
oluşur. Bilimsel Danışma Kurulu en az beş farklı üniversite öğretim elemanından oluşur.
c) Editör:
1) Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
2) Dergiye gelen yazıların değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu
toplantıya çağırır.
3) Dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek hakem
değerlendirmesine sunulmasını sağlar. Sanatta yeterliliğini almış öğretim elemanları ve doktorasını
tamamlamış kişiler de hakemlik yapabilirler. Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük
açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.
4) Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir.
5) Dergi ile ilgili yeni düzenleme (teknik, içerik, vb) ve görevlendirme tekliflerini Uşak
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanına sunar.
ç) Editör Yardımcısı:
Gönderilerin incelenmesinde ve organizasyonunda, hakem belirleme sürecinde ve yayın sürecinin
takibinde editörlere yardımcı olurlar.
d) Teknik Editör:
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Derginin internet sayfasını tasarlar, bu sayfada editörle yazar ve hakem arasında koordinasyonu
sağlayacak düzenlemeleri yapar, derginin internet ortamından yayını ile ilgili görevleri yürütür.
e) Dil Uzmanı:
Editör/editörler tarafından belirlenen dil editörü, dergide yayınlanması düşünülen makalelerin
ilgili dil açısından incelemesini yapar.
f) Redaktör:
Yayınlanacak makalelerin dil ve yazım formatı açısından uygunluğunu değerlendirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yazım Kuralları
MADDE 6- (1) Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor
olmalıdır:
a) Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi “Uluslararası Hakemli
Dergi” statüsüne uygun; Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak dijital ortamda
yayınlanır. Gerekli durumlarda Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı da yayınlanabilir. Gerektiğinde, yayın
sıklığı ve yayınlanma tarihleri Yayın Kurulu kararıyla değiştirilebilir.
b) Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, iktisat, işletme ve finans
alanındaki bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir.
c) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir probleme dayanmalıdır.
Başlıklar, problemle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak
zenginlik ve yeterlikte olmalıdır. Çalışmada istatistiksel yöntem ya da yöntemler kullanılıyorsa, bunun
gerekçesi belirtilmeli ve uygulama sistematiği en uygun şekilde verilmelidir.
ç) Yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu editörlerin
belirleyeceği editör yardımcıları, teknik editörler ve/veya redaktörler yapar. Gönderilen yazılar dil ve
anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
d) Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
e) Aday yazılar, yazarlar tarafından Makale Takip Sistemine yüklendikten sonra, Editörler biçim
ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları, en az iki hakeme gönderir. Hakemler raporlarını Makale
Takip Sistemi ile dergiye ulaştırır. Aday makaleler hakem raporlarının editörler tarafından incelenmesi
ve en az iki olumlu değerlendirme raporuna istinaden kabul edilebilir. Ancak editörlerin aday
makalelerin hakem değerlendirmesine gerek duymadan makaleleri editoryal redde tabi tutması veya
ilave hakem değerlendirmeleri talep etmesi mümkündür. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilip
yazar/yazarlarına gönderilen yazıların, yazarları tarafından düzeltilerek en kısa süre içerisinde dergiye
tekrar teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen
hakemlerce tekrar incelenebilir.
f) Yayınlanması uygun görülen makaleler, Yayın Kurulu tarafından sıraya konur ve yayınlanır.
g) Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar
yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.
ğ) Dergimize gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal
metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.
h) Dergideki yazıların bilimsel ve idari sorumluluğu yazarına aittir.
ı) Yayınlanacak yazılar için makale yazım formatı, derginin internet sitesinde verilmiştir. Yayın
Kurulu kararıyla makale yazım formatı değiştirilebilir. Yayın Kurulu tarafından uygun görülen makale
yazım formatı ile ilgili kuralların verildiği bir açıklamanın ve/veya bir şablonun derginin internet
sitesinden yayınlanmasıyla birlikte format değişiklikleri yürürlüğe girer.
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i) Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Yönergesi, Uşak Üniversitesi
Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu yönerge hükümleri Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı tarafından yürütülür.

