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Editör değişikliği nedeniyle, Şubat 2019 sayısından itibaren dergimize makale 

gönderen/gönderecek yazarların aşağıda belirtilen formata göre eserlerini tekrar 

düzenlemeleri gerekmektedir. Gerekli düzenlemeleri yapan yazarların eserleri için editör 
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1. Editörler ve hakemlerin dikkat edeceği hususlar  

• Orijinallik: konu, çözüm veya sonuçlar hakkında ne gibi yenilik getiriyor? 

• Mevcut bilgiyle ilgisi ve onu geliştirmesi ne düzeyde? 

• Araştırma yöntemi-bulgular geçerli ve objektif mi? 

• Yazım açık, yapısal ve kaliteli mi? İyi iletişim kurabiliyor mu? 

• Tartışmanın mantıksal devamlılığı var mı? 

• Teorik ve pratik anlamlar (yani ne?) nasıl? 

• Referansların ilgililiği ve yeniliği yeterli mi? 

• Uluslararası olma durumu nedir? 

• Derginin kapsam ve amacına uygunluğu var mı? 

• İyi bir başlık, anahtar kelimeler ve iyi yazılmış bir öz içeriyor mu? 

2. Kapak sayfası (dergi web sitesinde word dosyası olarak mevcuttur) 

• Makalenin başlığı 

• Orcid kodu (YÖKSİS üzerinden alınıyor) 

• Yayın türü: araştırma makalesi, literatür incelemesi, vaka analizi 

• Yazarlar, yazışma yapılacak yazar 

• İletişim bilgileri 

• Makale hakkında genel bilgi: problem, amaç, yöntemler, bulgular 

• Makalenin bu dergiye uygunluğu: neden bu makale bu dergiye uygun? 

• Yayın etiğine uyduğunuzu bildirme 

• Hakem önerisi: Editörün makalenizi hakemlere sevkinde kolaylık sağlar. 

Spesifik bir çalışma için hakem belirlerken editöre  yardımcı olur. Hakemler farklı 



ülke, şehir veya bölgeden olmalı,  arkadaşınız veya tanıdığınız olmamalı, 3 ila 6 

arasında potansiyel hakem önerilebilir.  

• Şekil, tablo, sayfa sayısı 

3. Makale yapısı 

• Başlık: Türkçe ve İngilizce. İlk izlenim önemlidir. Başlık çok kısa ya da uzun olmamalı. 

İçerik hakkında okuyucuya bilgi vermeli. Kısaltma veya jargon kelimeler içermemeli. 

Makalenin içeriğini mümkün olan en az kelimeyle en iyi şekilde anlatmalıdır. 

• Öz/Abstract ve anahtar kelimeler: Türkçe/İngilizce. 250-300 kelime arası olmalı. Özet 

makalenin küçültülmüş şeklidir. i. Amaç: Makalenin yazılma nedeni/hedefi, ii. Kapsam 

ve sınırlar: Neleri kapsıyor, neler dışarıda bırakıldı, iii. Metodoloji: Kullanılan yöntem 

tanımlanır, iv. Bulgular: Bulgular özetlenir, v. Sonuç: Ana sonuçlar verilir. İlk sayfada 

öz/abstrac’tan sonra hakemlere ve emeği geçenlere teşekkür edilir. 

• Makalenin ilk sayfasında; Türkçe-İngilizce başlık, öz (abstract), anahtar sözcükler 

(keywords), uygun alanlar için JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yer 

almalıdır. 

o Gönderilen makalelerde alan uygunsa mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; 

Q11) en fazla dört adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması 

yapılmalıdır.  

o Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflandırma kodları için 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php adresinden yararlanılabilir. 

• I. Giriş/Introduction: Hangi problem incelendi? Kısaltma ve özel terimler burada 

verilmelidir. 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php


o Genel arkaplan: Araştırılan problemin niteliği ve kapsamı sunulur. Ele alınan 

konu ne anlam ifade ediyor? Sorusuna cevap verir.  

o İlgili çalışmalar/literature review: Okuyucuyu yönlendirmek için ilgili yayınlar 

değerlendirilir. Sorunun mevcut çözümleri var mı? Kimler bu konuda neler 

demiş? Hangi araştırmalar yapılmış? Hangi çözüm tercih edilmelidir? 

o Problem: Araştırma problemi nedir? Hangi neden/nedenler bizi bu çalışmaya 

yapmaya yöneltti? Hangi sorunu çözmek için bu işe giriştik? 

o Amaç: Bu makaleyi yazmakla neyi/neleri başarmayı amaçlıyorsunuz?  

o Kapsam: Kapsamı ve temel sınırlılıkları nelerdir? 

o Yöntem: Araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilir. Araştırmanın yöntemi 

nedir? Neden bu yöntem tercih edildi? 

o Sonuç: Araştırmanın ana bulguları belirtilmeli, bulguların ortaya çıkardığı ana 

sonuç/sonuçlar ortaya konmalıdır. Önemli bulgular nelerdir? Hangisi en 

önemlidir? Sonuçta neye ulaşıldı? 

• II. Yöntem/Methods: Problem nasıl incelendi? Araştırma deseni nicel/nitel 

tanımlanır.  

Araştırma verileri hangi yöntem/yöntemlerle toplandı açıklanır. Neden bu 

yöntemlerin tercih edildiği belirtilir. Verilerin analizinde kullanılan teknikler yazılır. Bu 

bölümde kullanılan ana yöntemler belirtilir. Metodolojinin güçlü ve hedeflere 

ulaşmak için uygun olduğu gösterilir. Ana temayı belirtip, araştırmanın temel 

aşamaları vurgulanır, kullanılan yöntemler yazılır ve seçilen örneklerin nedenleri 

açıklanır. Ek detaylar ekler bölümünde verilebilir. 

o Denekler/örnekler/gereçler: Denekler/örnekler/gereçler nelerdir tanımlanır. 

Özellikleri ve nasıl belirlendikleri açıklanır. 



o Genel yöntemler: Hangi genel yöntemler kullanıldı ve neden tercih edildi? 

o Özel yöntemler: Genel yöntemler dışında bir yöntem izlendiyse detaylıca 

anlatılmalıdır. 

o İstatistiksel analizler: İstatiksel analizler nasıl gerçekleştirildi? Açıklanmalıdır.  

• III. Sonuç/Results: Neler bulundu? Araştırma bulguları genel olarak tanımlanmalıdır. 

Kısa bulgular metin içinde, tekrarlı bulgular tablo veya grafikle verilmelidir. Bulgular 

basit, açık ve anlaşılır şekilde olmalıdır. Aynı bulgular farklı şekilde 

tekrarlanmamalıdır. Şekil ve tablo başlıkları yeterince açıklayıcı olmalıdır. 

o Şekil 1: Önemli Noktalar 

o Tablo 1: Önemli Noktalar 

o Şekil 2: Önemli Noktalar 

o Şekil 3: Önemli Noktalar 

o Şekil 4: Önemli Noktalar 

• IV. Tartışma/Discussion: Bunlar ne anlam taşır? Elde edilen bulgulara bağlı olarak bir 

sonuca varılır. Ortaya konulan sonuçların her biri yorumlanmalıdır. Sonuçlarınızın 

daha önceki araştırmacıların raporlarıyla tutarlılığı kontrol edilir. Farklılıklar varsa 

nedenleri açıklanır. Yer ve zaman gibi sınırlılıklarınız varsa belirtilir. Tartışma bölümü 

mantıklı olarak bizi sonuca götürmelidir. Sonuçların desteklediğinden öte yorumlar 

yapılmaz. Aniden yeni terimler veya fikirler ortaya atılmaz. Daha sonraki araştırmalar 

için açıklamalarda bulunulur. Bu kısımda makale özetlenmez. Yeni bir konuya 

girilmez. Çok bildik yorumlar yapılmaz. Kendinizle çelişmeyin. 

o Başlıca sonuç 

o Sonucu destekleyen anahtar bulgular 

o Bulguların alandaki önceki çalışmalarla ilgisi 



o Beklenmedik/negatif bulgular 

o Sınırlılıklar 

o Etkileri: Bulgular kimin ne işine yarayacak 

o Sonraki çalışmalar için yönlendirmeler 

4. Editöre mektup/e-posta 

Hakem sürecinin ardından yazarlar tarafından hakemlerce istenen düzeltmeler yapıldıktan 

sonra YBD Editörlüğü ile e-posta ile iletişime geçilmelidir. 

• Editörün adına yazın 

• Makalenizin adını, “id” numarasını verin 

• Hakemlere teşekkür edin 

• Hakemleri anladığınızı, haklı olduklarını söyleyin, belirtilen alanları düzelttiğinizi 

bildirin, sayfa ve satır belirterek yaptığınız düzeltmeleri gösterin 

• Hakem eleştirisiyle aynı fikirde olmadığınız yerleri belirtin, yazınızı savunun 

• Bitirirken, teşekkür etmeyi unutmayın 

5. Uzun Özet 

• Tarafımıza gönderilen Türkçe makalelerde İngilizce Geniş Özet, (Şubat 2019) 

sayısından itibaren talep edilmektedir. 

• İngilizce geniş özet bölümleri makale bölümleriyle aynı başlıkları (Giriş, yöntem, 

sonuç, tartışma) taşımalı, dergi yazım kurallarına uygun olarak 2 sayfayı 

geçmemelidir. 

• İngilizce geniş özet bölümü en az 600 sözcükten oluşmalıdır. 


