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kullanılabilir.
Nenehatun Caddesi No:42/2 Küçükesat Çankaya/ANKARA
Telefon: 0(312) 446 58 01 – 02
E-Posta: jefrjournal@gmail.com

i

JOURNAL of ECONOMICS and FINANCIAL RESEARCHES

EKONOMİ ve FİNANSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

İÇİNDEKİLER / Table of Contents

ii

YAYIN POLİTİKASI
Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, bu alanda akademisyenlerce yapılmış olan bilimsel
nitelikli çalışmaların konuyla ilgili kesime ulaştırılabileceği bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.
Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi’nde sadece ekonomi ve finans alanlarındaki
çalışmalar yayımlanmaktadır.
Yılda 2 kez online olarak yayınlanmakta olan derginin yayın ayları Haziran ve Aralık’tır.
Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
Dergiye gönderilecek makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak
üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergiye gönderilen makalelerin yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
Dergiye gönderilen makaleler için intihal taraması yapılmakta ve benzerlik oranı %20 ve daha
fazla olan makaleler reddedilmektedir.
Dergiye gönderilen bir makalenin editoryal değerlendirme süresi 5 gün, hakem
değerlendirme süresi ise 1 aydır.
Makale değerlendirme sürecinde kör hakemlik sistemi kullanılmakta olup, hakemler ve
yazar(lar) birbirlerinin kimlikleri hakkında bilgi sahibi olamamaktadır.
Yayın politikamıza, yazım kurallarımıza ve etik kurallara uygun olan makaleler,
değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir.
Hakem değerlendirme süreci sonunda, iki hakemden de kabul alan makaleler yayına kabul
edilebilir.
Hakemlerden birinin makaleye red vermesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme
gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre makalenin kabul veya reddine karar verilir.
Dergiye gönderilen makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.
Makale metninde, araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun ve etik kurul izni ve/veya
yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediğinin belirtilmiş olması gerekmektedir.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem
bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
Telif Hakkı Devir Formu ve etik kurul izni gerekiyorsa etik kurul izin belgesi, etik kurul izni
gerektirmeyen çalışmalarda ise etik kurul iznine gerek olmadığına dair beyan formu makale dosyası
ile birlikte gönderilmelidir.
Dergiye gönderilen ve yayımlanan makalelerle ile ilgili tüm yasal sorumluluk yazarlara aittir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Ekonomi ve Finansal Araştırmalar
Dergisi’ne aittir. Yazarlardan ücret talep edilmez ve yazarlara telif ücreti ödenmez.
Dergimiz açık erişim politikası izlemektedir.
İletişim: jefrjournal@gmail.com
Web Sayfası: www.jeafr.com
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PUBLICATION POLICY
The Journal of Economics and Financial Researches aims to create an environment where
scientific research of academics in this field can be delivered to the relevant parties.
Only studies in the fields of economy and finance are published in the Journal of Economics
and Financial Researches.
The Journal is published online twice a year, in June and in December.
Articles written in Turkish and English are published in the Journal.
Articles that will be sent to the Journal should not have been published or sent for publication
anywhere before.
Articles submitted to the Journal must comply with the spelling rules.
Plagiarism checking is performed for the articles submitted to the journal and articles with a
similarity rate of 20% or more are rejected.
The editorial evaluation period of an article submitted to the journal is 5 days, and the period
for referee evaluation is 1 month.
In the article evaluation process, the blind review system is used and the referees and author
(s) can not have information about each other's identities.
Articles that comply with our editorial policy, rules of writing and ethics are sent to two
referees for evaluation.
At the end of the referee evaluation process, articles that are approved by both referees can
be accepted for publication.
If one of the referees rejects the article, the article is sent to a third referee. Accepting or
rejecting the article is decided upon the opinion of the third referee.
Research and publication ethics must be adhered to in the articles submitted to the journal.
In the text of the article, it should be stated whether the ethics of research and publication are
complied with and whether the permission of the ethics committee and / or legal / special consent
is required.
In articles that require approval of the ethics committee, information about the consent (name
of the board, date and number) should be included both in the section of methodology and on the
first / last page of the article.
Documents listed below should be submitted along with the article file:
* The Copyright Transfer Form,
* Ethics committee consent document (if committee consent is required),
* Declaration form (for the publications that do not require the ethics committee consent).
All the legal responsibility for the articles sent to and published in the Journal reside with the
authors.
All publication rights of the articles published in the journal belong to the Journal of Economics
and Financial Researches. No fees are charged to authors and no royalties are paid to authors.
Our journal follows an open access policy.
Contact: jefrjournal@gmail.com , Web Page: www.jeafr.com
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