
ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ 

“PPAD PAZARLAMA KONGRESİ 2019” 

ÖZEL SAYI SÜRECİ 

 

1. Özel sayı için başvurular 10 Mayıs 2019 tarihi ile başlayacaktır ve 5 Haziran 2019 

tarihinde sona erecektir. 5 Haziran 2019 tarihinden sonra gelen başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.   

2. Özel sayıya başvuran makaleler, “kör hakem” sistemi ile değerlendirilecek olup en az 2 

hakem değerlendirmesinden geçecektir. 

3. PPAD Pazarlama 2019 Kongresine katılıp bildiri sunan tüm araştırmacılar başvurabilir, 

ancak bildiriler tekrar hakem sürecinden geçecektir. Dergi yayın kriterlerine uymayan 

ve/veya hakem değerlendirmesinden olumsuz değerlendirme alan makaleler 

yayınlanmayacaktır.  

4. Türkçe olarak sunum yapılmış bildirilerin İngilizce olarak basılması mümkündür. 

İngilizce çeviri kontrollerinin yapıldığı, İngilizce makaleler değerlendirmeye alınacaktır.   

5. Özel sayı başvurularında dergiye normal başvuru süreci işleyecek olup bildirilerini 

gönderecek yazarlarımızın öncelikle derginin “yazım kuralları” doğrultusunda metinlerini 

düzenlemeleri beklenmektedir. Yazım kurallarına uygun hale getirilen makaleler 

aşağıdaki ekranda görüldüğü üzere ‘makale gönder’ sekmesinden giriş yapılarak 

gönderilmelidir. 

 

 

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/8580


(Yazım kuralları için yukarıdaki “yazım kuralları” linkine tıklayabilirsiniz, eğer sorun 

yaşarsanız yazım kuralları linki: http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/8580) 

 

6. Makale gönder seçeneğine tıkladığınızda sistem sizi Dergipark’ın altyapısına 

göndermektedir. Bu nedenle Dergipark kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapmanız 

gerekmektedir. Daha önce hakemlik yapmış veya makale yayınlamış bir yazarsanız 

sistemde kaydınız bulunmaktadır. E-mail adresinizi ve şifrenizi hatırlıyorsanız sistemde 

işlemlere devam edebilirsiniz. Yazarlar, hakem olarak farklı ve yazar olarak farklı e-mail 

adresleri ile kayıt olabilmektedir. Farklı e-mail adresleri ile kayıt olmak sorun 

yaratabilmektedir. Kullandığınız tüm e-mail adreslerini lütfen kontrol ediniz ve ‘Şifremi 

Unuttum’ seçeneği ile kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Eğer kaydınız yoksa ‘Kaydol’ 

kısmından sisteme kayıt yapmanız gerekmektedir. Sistemde birden fazla e-mailinizin 

kayıtlı olması durumunda, sistemden gelecek e-mailler için tüm e-maillerinizi sürekli 

kontrol ediniz. Birden fazla e-mail ile kayıtlı olan yazarların e-maillerine gelen 

mesajları fark etmemeleri, bu nedenle gecikmelerin oluşması ve sürecin zamanında 

tamamlanmaması sonucunda makalenin reddedilmesi, yazarların 

sorumluluklarındadır. ORCID numarası birçok alanda kullanılmaktadır. ORCID 

numarası almamış yazarlarımız için bu kaydın da yapılması tavsiye edilmektedir.   

 

 

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/8580


 

7. Kullanıcı adı ve şifre girildiğinde sistemde aşağıdaki ekran görüntüsü oluşmaktadır. 

 

 

Yazarların öncelikle yayın hakları devir formunu indirmeleri ve çıktısını alıp yazarların her 

birine imzalatmaları ve tarayarak ‘Dosya’ kısmından yüklemeleri gerekmektedir. 

Değerlendirme sürecindeki ilk adım, yayın hakları devir formunun yüklenmiş olması ve 

yazım kurallarına uygun bir metnin yüklenmiş olmasının kontrol edilmesinden 

oluşturmaktadır. Yazarların sürecini kolaylaştırmak için sayfanın hemen aşağısında 

‘Checklist’ bulunmakta ve başlangıç için gerekli kontrolleri yapmaları sağlanmaktadır. 

Checklist kutusu tıklanmadan ‘Kaydet ve Devam’ butonu çalışmamaktadır. Lütfen 

Checklistteki tüm bilgilendirmeleri okuduğunuzdan ve gerekli kontrolleri yaptığınızdan emin 

olunuz.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kaydet ve Devam seçeneğine tıklandığında aşağıdaki ekran görüntüsü oluşacaktır. 

 



 

 

Ekranın aşağısına doğru gerekli bilgilendirme alanları doldurulmalıdır. ORCID numarası 

olmayan yazarlarımız için aşağıdaki ekranda görüleceği gibi bir bağlantı butonu 

bulunmaktadır. Yazarlarımız bu bölümden de ORCID numarası alabilirler. Aşağıdaki ad, 

soyad ve email kısmı, başlangıçta sisteme giriş yapıldığı için otomatik olarak çıkacaktır. 

Çıkmayan yazarlarımızın bu bölüme kendilerinin giriş yapması gerekmektedir.  

 

 

 



Sayfanın devamında gerekli bilgiler girildikten sonra aşağıdaki dosya yükleme ekranı 

görülecektir: 

 

 

Bu kısımda öncelikle makale dosyası (Yazar isimleri ve Kurum isimleri OLMADAN) 

yüklenmelidir. Özellikle Word dosyası yüklemek hakem sürecinde hem hakemlerin hem de 

yazarların işini kolaylaştırması bakımında öncelikle tercih edilmelidir. 

 

9. Kaydet butonuna tıklandığında makale yükleme sürecinin 3. Adımına gelinmektedir. Bu 

adım kaynakçanın varsa doi numaralarının girildiği yerdir. Zorunlu olmamakla birlikte isteyen 

yazarlarımız bu bölümü doldurabilir. İstemeyen yazarlarımız ise ‘Kaydet’ butonuna tıklayarak 

son adıma gelebilirler. 

 

 



 

 

10. Son adım olan 4. Adım çok önemlidir. Aşağıdaki ekranda görüldüğü üzere Editöre 

notlar kısmı bulunmaktadır. Bu bölüme mutlaka “PPAD. Pazarlama Kongresi 2019’da 

sunulmuştur” ifadesi eklenmelidir. Bu not editöre iletilmediğinde özel sayı başvurusu olarak 

değil normal makale başvurusu olarak değerlendirilecektir ve özel sayıda yayınlanmaz. 

Dergide farklı alan editör grupları bulunduğu için özel sayıdan farklı bir alan alan editörüne 

makale yönlendirilir. Tüm bilgilendirmeler tamamsa, makale gönder seçeneğine tıklanabilir. 

 

 

 

!!!!!!! 



ÖNEMLİ NOT: Özel sayı 2019 yılı içinde yayınlanacaktır. Ancak yazım kurallarına 

uymayan makalelerin yüklenmesi veya eksik bölümlerin bulunması nedeniyle makale 

iadeleri, makale sürecini çok geciktirmektedir. Bu gecikmeler yazarların sorumluluğundadır. 

Yazarlardan kaynaklanan gecikmeler nedeni ile süreci tamamlamamış yazarlarımızın 

makaleleri özel sayıdan çıkarılacaktır.  


