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Para Yöneticileri Derneği tarafından merhum Ali İhsan Gelberi adına her yıl verilmesi
planlanan araştırma ödülü için değerlendirmenin, 2015-2016-2017 yıllarında
Üniversitelerde Finans/Ekonomi alanında doktora ve akademik çalışmaya konu olmuş
araştırmalar arasından yapılaması planlanmaktadır.
Ödüle son katılım tarihi 31 Mayıs 2017’dir. Eserler üç kişilik jüri tarafından
değerlendirilecek, eğer ödüle layık görülen çalışmalar var ise 31 Ağustos 2017’ye
kadar tespit edilip açıklanacaktır.
Toplam ödül 20.000 TL’dir. Jüri tarafından ödüle layık görülen çalışmalar mevcut ise,
17 Ekim 2017’de bir seminerle kamuoyuna tanıtması istenmektedir.
İlgilenenlerin 31 Mayıs 2017’ye kadar çalışmalarını Para Yöneticileri Derneği,
Nüshet Efendi Sok. No:50 Dursun Bey Apt. Kat:3 D:6 Kadıköy - İSTANBUL
adresine posta ile ya da info@parayoneticilerid.org.tr adresine e-posta ile
gönderebilirler. Ayrıntılı bilgi için: www.parayoneticileri.org.tr
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İlgilenen araştırmacıların, araştırmanın son şeklini gönderme tarihi 31 Mayıs 2017
olarak saptanmıştır. Ödüle layık görülen araştırma ya da araştırmalar 31 Ağustos 2017
tarihine kadar tespit edilip kamuoyuna duyurulacaktır. Toplam ödül 20.000 TL’dir.
Jüri, yapacağı değerlendirmede toplam ödülü birden fazla çalışmaya
paylaştırabileceği gibi ödüle layık eser bulunamaması halinde ödül dğıtımı
yapılmayacaktır.
Araştırmacılardan, konu başlığında yer alan yapısal ya da konjonktürel etkenlerin her
ikisinin de çalışmalarında yer alması beklenmemektedir.
DEĞERLENDİRME
Gönderilecek araştırmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve özgün
olması ve değerlendirme süreci içerisinde başka bir yerde yayınlama girişiminde
bulunulmaması gerekir.
Araştırmalar, konularında uzman üç jüri üyesi tarafından
a. Akademik yeterlilik,
b. İçsel tutarlılık,
c. Uygulamaya yönelik sonuçlara erişmişlik
d. Anlaşılabilir olma
kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilir.
Ödül kazanan araştırma ya da araştırmaların telif hakkı araştırmacılara aittir. Ödül
kazanan araştırmacılar 17 Ekim 2017 tarihinde yapılması planlanan bir seminerde
araştırmalarını tanıtmayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Yazım Kuralları
1. Gönderilecek araştırmalar, 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.

Jüri
Gönderilecek çalışmalar, Prof.Dr. Ercan Uygur, Prof.Dr. Kamil Yılmaz ve
Doç.Dr.Selva Demiralp’den oluşan jüri tarafından değerlendirecektir.
Başvurular
Yarışmaya başvuracak çalışmaların;
Araştırmanın son halinin ise 31 Mayıs 2017’ye kadar Para Yöneticileri Derneği,

Nüshet Efendi Sok. No:50 Dursun Bey Apt. Kat:3 D:6 Kadıköy - İSTANBUL
adresine posta ile ya da info@parayoneticileri.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi
gerekmektedir.
İlan
Ödüle layık görülen araştırma ya da araştırmalar var ise, 31 Ağustos 2017 tarihine kadar tespit
edilip http://parayoneticileri.org.tr/ adresinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Sunum
Ödül kazanan araştırmacılar, 17 Ekim 2017 tarihinde yapılması planlanan bir seminerde
ödüllendirilen çalışmalarını sunacaklardır.

