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Editörden. . . . .

Her alanda gelişmelerin son derece hızlı yaşandığı, değişimlerin baş döndürücü hızla
gerçekleştiği bir çağda bulunuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak, izleyebilmek ve uyum
sağlamak her alanda ilgililerinin giderek zorlandığı bir durum haline gelmiştir. Bu durum
ekonomi ve özellikle finans bilim alanlarında daha da belirgin yaşanmakta, gelişmelerin hızı
bu alanlarda faaliyet gösterenler için sürekli bir yenilenmeyi gerektirmektedir.
Bu ortamda gelişmelerin yönü ve olası etkilerinin değerlendirilmesine yönelik
bilimsel çalışmalar yapılması ve sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılması ayrı bir önem
taşımaktadır. Hem literatüre katkı sağlayacak nitelikte hem de uygulayıcılara politika
önerileri sunacak olan çalışmaların yayımlanabileceği özellikle uluslararası düzeyde etki
faktörü yüksek platformların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca ülkemizde giderek artan
üniversite sayısı ve buna bağlı olarak artan akademisyen sayısı da bu ihtiyacı artırmaktadır.
Türkiye’nin bilimsel gelişimine katkı sunmak ve yukarıda söz edilen nedenlerle
oluşan ihtiyacı karşılamak üzere Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi (JEFR Journal)
bu sayısıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak
hazırlanmış ekonomi ve finans alanındaki tüm bilimsel nitelikteki çalışmalara açıktır.
Makalelerin alanında uzman hakemler tarafından titizlikle değerlendirilerek, uygun
bulunan çalışmaların en kısa sürede yayımlanmasını sağlamak temel politikalarımızdandır.
Başta akademisyenler olmak üzere bilimsel çalışmalarda bulunan tüm kesimlerde
dergimizin ilgi göreceğinden emin olduğumuzu belirterek herkese hayırlı olmasını dilerim.

Doç. Dr. Şenol Babuşcu
Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi
Baş Editörü
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From the editor….

We are in an age where developments are taking place extremely fast in every field
and changes are occuring at a dizzying speed. Being aware of the developments, as well as
monitoring and adapting to the developments has led to increasingly difficult situations for
the relevant people in every field. This situation is more evident in the fields of economics
and especially financial sciences, and the pace of developments requires continuing effort
for renewal for those who operate in these fields.
In this environment, it is also important to conduct scientific studies to evaluate the
direction and possible effects of developments and to share the results with the public.
There is a need to develop platforms with high impact factors, especially at the international
level, where studies can be published that will both contribute to the literature and offer
policy recommendations to the

practitioners In addition, the increasing number of

universities and academics in our country increases this demand.
Journal of Economics and Financial Researches (JEFR Journal) began its publication
life with these issues in mind, namely to contribute to Turkey's scientific development and
to meet the needs arose by the above-mentioned reasons. Our journal is open to all scientific
studies in the field of economy and finance prepared in accordance with research and
publication ethics. It is one of our basic policies which is to evaluate the articles carefully by
expert referees and to publish the appropriate studies as soon as possible.
Stating that we are sure that our journal will attract attention from anyone who does
scientific studies, especially academics, I wish everyone good luck.

Assoc. Prof. Şenol Babuşcu
Journal of Economics and Financial Researches
Chief Editor
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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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