
Bankacılar Dergisi İçin Makale Gönderilmesi Hakkında Duyuru 
 
Bankacılar dergisi, ekonomi, finans, bankacılık konularında ve bu konularla ilgili 
alanlarda bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli bir dergidir. Bankacılar, 
akademisyenler, araştırmacılar, uygulamada yer alan profesyoneller ve politika 
yapıcıları arasındaki bilgi paylaşımının artırılmasına, bankacılık mesleğinin 
geliştirilmesine ve literatüre katkıda bulunmayı amaçlar.  
 

Yılda dört kez yayımlanır. Üç ana bölümden oluşur. Birinci bölümde, hakemler 
tarafından değerlendirilen, yayımlanması uygun görülen makalelere, ikinci 
bölümde konferans bildirisi ve konuşma metinlerine, üçüncü bölümde ise 
bankacılık uygulamalarına ilişkin özel araştırma yazılarına ve çevirilere yer verilir. 
 
Bankacılar dergisi, ULAKBİM “Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı”nda 
indekslenmektedir 
 

Yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin, daha önce herhangi bir yerde 
yayımlanmamış olması ve değerlendirme süreci içerisinde başka bir yerde 
yayınlama girişiminde bulunulmaması gerekir. 
 

Bankacılar dergisi, kapsadığı konularla ilgili alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi 
yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri kabul eder. Makaleler, 
“anonim yazar/anonim hakem” sistemine göre değerlendirilir. Uygun bulunan 
makaleler konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarına göre makalelerin 
yayınlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Yayımlanacak makalelerde yazım 
kurallarına ve biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya bunların yapılması 
yazardan istenebilir. 
 

Dergide yayımlanması talep edilen makaleler, Birlik idare adres ine, posta veya e-
posta olarak gönderilebilir. 
 

Yayımlanması kabul edilen makalelerin basılı ve elektronik tüm yayın hakları, 
süresiz olmak üzere Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir. Makaleler için yazarlara telif 
ücreti ödenir Yayımlanması uygun görülmeyen yazılar geri gönderilmez.  
 

Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar, Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi 
görüşlerini yansıtmaz; yazar ve görüş sahiplerini bağlar. Yazılardan kaynak 
göstererek alıntı yapılabilir. 
 

Yazım Kuralları 
 

1. Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word 
formatında arial yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar 
arasında bir satır boşluk bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.  

 

2. Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve 
unvanları, iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.  

 

3. Makalenin ilk sayfasında makalenin adı, öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en 
az üç tane anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye 
uygun JEL sınıflama numaraları verilmelidir. 
(http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  
 

4. Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu 
harflerle yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk 
verilmelidir. Başlıklardan sonra paragraf başı yapılmalıdır. 

 

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php


5. Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile 
hazırlanmalı, başlık ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. 
Denklemlere sıra numarası verilmelidir.  

 

6. Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” 
başlığı altında toplanmalıdır. 

 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla 
yapılmalıdır.  

 

8. Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer 
almalıdır. Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.  

 

9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve 
American Psychological Association (APA) 
(http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx) sistemine göre 
yapılmalıdır.    
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