Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü
‘Tartışma Tebliğleri’
Şekil yönünden uyulacak esaslar
En üst düzeyde, evrensel bir akademik araştırmaya katkı, iyi bir geri bildirim ve yapıcı bir
tartışma ortam ve araçlarının sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu amaç için bölümlerin
‘tartışma tebliğleri’ yayınlamaları ve bu yayınların yurt dışındaki akademisyenlere de
ulaşabilmesi açısından ingilizce olarak yapılması öngörülmüştür. Yaşar Üniversitesi
Ekonomi Bölümünün ‘Tartışma tebliğleri nın temel amacı araştırma sonuçlarını benzer
alanlarda çalışan diğer akademisyenlere en kısa ve çabuk yoldan ulaştırarak konuyla ilgili
erken uyarı ve eleştirileri alarak çalışmanın revizyonunu sağlamak ve daha mükemmel
düzeyde yayınlanmasını katkı yapmaktır. Böylece araştırmanın erken aşamalarında
hataların düzeltilmesi olanağı doğacaktır.
‘Tartışma Tebliğleri’ genel görünüşü
Kapak Düzeni:
Kapak sayfası Üniversitenin adı ve logosuyla birlikte ilgili bölümün ismini de içerir
(Örneğin; Ekonomi Tartışma Tebliğleri). Her bir tebliğin bir seri numarası olacaktır
(Örneğin; 2015 yılında yayınlanan altıncı tebliğin numarası (2015/6). Makalenin başlığı ve
araştırmacının ismi ve ünvanı açık bir şekilde belirtilmeli. Arka sayfada yayınlanan
bölümün açık adresi verilmelidir.

Tartışma Tebliği yayınlanmadan önce: Tartışma tebliğinin bir bölümün
araştırma potansiyel ve düzey göstergelerinden birisidir. Tartışma Tebliği yayınlanmadan
önce bu araştırma konusuyla ilgili araştırmacı veya araştırmacıların görüşünün alınması,
yapılan çalışmaların daha iyi sağlıklı zemine oturması açısından önemle tavsiye edilir.
(Örneğin bu olumlu veya olumsuz eleştiriler düzenlenen bir bölüm semineriyle veya
benzer alanda çalışan bölüm içinden bir akademisyenin görüşü alınarak yapılabilir.)
Tartışma Tebliği olarak yayınlanması için sunulan tebliğlerde bulunması istenen
özellikler:
Makale iki elektronik format olarak düzenlenmeli; birinci format pdf ve ikinci format da
word olmalıdır. Satır aralıkları 1.5 aralıklı ve tüm yanlarda 3cm marjinli olmalıdır. Bu
elektronik kopyanın içinde, tüm grafikler, tablolar ve resim gibi gerekli figürler tedarik
edilmelidir. Master kopya için ‘Microsoft Word’ tercih edilir ancak diğer bazı formatlarda
kabul edilebilir.
Yayına hazır tebliğin şekil özellikleri
Başlık sayfası: Bu sayfa makalenin başlığını yazarın ismini, unvanını ve kurumun adını
belirtir. Teşekkürler dipnot olarak bu sayfada belirtilmeli ve araştırmanın aldığı finansal ve
diğer tüm desteklerin burada bilgilendirilmesi gerekir. Bu sayfa ayrıca araştırmanın hangi
kategoriye girdiğini de belirtmelidir. (Örneğin: Ekonomide çok yaygın olan JEL-Journal
of Economic Literature- sınıflandırması yapılması gerekmektedir). Bu sayfada araştırmayı
karakterize edecek en fazla 5 olmak üzere anahtar kelime olmalıdır. Yazar elektronik
posta adresini bu sayfanın dipnotunda, eleştirileri elektronik olarak da almaya olanak
sağlayacak şekilde belirtebilir.

Özet (Abstract): Başlık sayfasından sonra 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir özet
sayfa olmalı.
Tablolar ve Figürler: Tablo ve figürler ardışık-sıralı bir şekilde numaralanmalı.
(Örneğin: Tablo 1, Tablo 2 vs). Bu numaralandırma alt bölümlere göre de
farklılaştırılabilir.
Formüller: Formüller de ardışık sıralı bir şekilde sağ marjine yakın tarafta
numaralandırılmalıdır. .

(Aşağıdaki Alıntı, Dipnot ve Referanslar ile ilgili öneriler zorunlu değil
ama bir tavsiye niteliğindedir).
Alıntı: Yazı içindeki alıntılarda ilk alıntısı yapılan yazarın adı ve soyadı açıkça belirtilmeli
ancak birden fazla aynı yazardan söz edildiğinde sadece soyadından söz edilebilir ancak
bu kural aynı referans ta birden fazla aynı soyadını taşıyan yazar söz konusuysa her iki
ismi de vermek gerekebilir. Alıntılar dipnotta gerektiğinde daha ayrıntılı açıklanmalıdır.
Dipnot: Dipnotlar her sayfanın sonunda sıra numarası ile belirtilmelidir.
Referans listesi: Referanslar makalenin içindeki alıntılarla uyum içinde olmalı ve yazarın
soyadı baz alınarak alfabetik sıraya göre yapılmalıdır. Bütün yazar isimleri açıkça
belirtilmeli, örneğin ‘et.al’ türü kısaltmalar yapılmamalıdır.
Her bölüm kendi alanında en geçerli olan alıntı, dipnot ve referans alma biçimini
belirleyebilir. ( Örneğin Bu konu ile ilgili olarak ekonomide tavsiye edilen format ‘Journal
of Economic Literature’ (JEL) ce belirlenen formattır. Aşağıda bunun örnekleri
sunulmuştur.
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