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Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisinin ana amacı (Journal of Empricial
Economics and Social Sciences) uygulamalı ekonomi ile ilgili araştırma makaleleri başta
olmak üzere bu alan ile sosyal bilimler arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar
yayımlamaktır. Bu amacı desteklemeye ve gerçekleştirmeye yönelik olarak iktisat, işletme,
kamu yönetimi ve siyaset bilimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve uluslararası
ilişkiler alanlarında ve www.dergipark.gov.tr/jeess/aim-and-scope adresinde yer alan konu
başlıklarında teoriye, literatüre ve uygulamaya katkı sağlayabilecek, yüksek kaliteli
araştırma makalelerine yer verilmektedir.
Dergimiz yayın hayatına Mart 2019 tarihinde Dergipark Platformu üzerinden elektronik
ortamda yayımlanmaya başlamıştır. Dergimiz yılda iki kez Mart - Eylül aylarında yayımlanan
uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi
bazı dönemlerde ek sayı veya özel sayı çıkarabilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce
dillerinde makaleler yayımlanmakta olup yayımlanan tüm makalelere DOI numarası
ilerleyen dönemde atanacaktır.
Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen metinlerin, daha önce yayımlanmamış,
yayımlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayımlanmak için değerlendirilme sürecinde
olmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayımlanan eserlerin sorumluluğu
tümüyle yazar(lar)a aittir. Sayılarımız elektronik olarak yayımlanır. Yayımlanan eserlerin
telif hakları Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir.
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Yayımlanması istenilen çalışmalar dergi yazım kuralları ve yayın ilkelerinde belirtilen
koşullara uygun şekilde hazırlanıp gönderebilir. Dergiye sunulan makaleler öncelikle şekil
ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan
makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Dergiye sunulan
makaleler için hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez. Değerlendirme sürecine
geçildikten sonra hakemlik süreci ortalama 8 ile 12 hafta arası sürmektedir. Yayın Kurulu
tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde en az iki hakem atanmaktadır.
Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayımlanmasına, rapor
çerçevesinde yazar(lar)dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya
yayımlanmamasına karar verilmektedir. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor
verilmesi halinde ilgili çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü
bir hakeme de gönderilmektedir.
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The main purpose of the Journal of Empirical Economics and Social Sciences (JESS) is to
publish research articles related to applied economics and related researches with this
field and social sciences. For the purpose of supporting and carrying out this objective, high
quality research articles which can contribute to literature and practice and theory of
economics, business, public administration and political science, finance, econometrics,
labor
economics
and
international
relations
and
the
topics
at
www.dergipark.gov.tr/jeess/aim-and-scope will take place.
Our Journal has been started publishing in March 2019 via Dergipark Official Online Journal
Platform. Our journal is an international peer-reviewed journal published twice a year in
March and September. Journal of Empirical Economics and Social Sciences may issue
additional or special issues in certain periods. In the journal, articles are published in both
Turkish and English languages and the DOI number will be assigned to all published articles.
Manuscripts submitted to JEESS should not be previously published, not be accepted for
publication, and not in the process of being evaluated for publication. The responsibility of
the manuscripts which are in the process of evaluation belongs to the author(s). Our issues
are published online. Copyrights of published articles belong to the Journal of Empirical
Economics and Social Sciences.
Manuscripts submitted to the JEESS are subject to preliminary check in terms of writing
rules and content. The manuscripts which are found appropriate are presented to the
editorial board for peer-review process. There is no guarantee that the manuscripts
submitted to the journal will be included in the peer-review process. During evaluation,
peer-review process lasts between 8 and 12 weeks. At least two reviewers are appointed
according to their research areas reviewed by the Editorial Board. In accordance with the
reports from the reviewers, it is decided to publish the article or corrections, additional
information, reshaping the manuscript might be requested. JESS is a double-blind peer
review journal. In case an acceptance and a reject report is given from the reviewers,
Manuscript is submitted to a third reviewer if deemed appropriate by the Journal Editor.
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