
1. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, finansal sektör ile ilgili Türkçe veya İn-

gilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin yer aldığı yılda iki kez 

yayımlanan hakemli bir Dergidir.

2. Derginin yayımlanmasıyla; akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar ve politika 

yapıcılar arasındaki iletişimin ve bilgi paylaşımının artırılarak, finansal piyasaların etkin 

çalışmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

3. Yayımlanmak üzere Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yayın organında yayım-

lanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gereklidir. Bilimsel kongre 

ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar Dergide yayınlanabilmektedir. Bir 

yazar aynı anda birden fazla makale ile Dergiye başvuruda bulunamaz. Aynı yazarın bir 

takvim yılı içinde en fazla üç makalesi değerlendirmeye alınmaktadır.      

4. Dergiye gönderilen makaleler, editörler tarafından Kurum görev alanı ve Derginin kap-

sadığı konular ile süreci devam eden makale sayısı, içerik ve şekil yönünden değerlendi-

rilir. Editörler tarafından olumlu görüş bildirilen makaleler iki bağımsız hakeme gön-

derilir. İki hakem raporu arasında görüş ayrılığı oluşursa, makale üçüncü bir hakeme 

gönderilir. Hakemlerden gelen rapor doğrultusunda bu makalelerin yayımlanmasına, 

yayımlanmamasına ya da düzeltilmesine editörler tarafından karar verilir. Düzeltme is-

tenilmesi durumunda, yazarın ilgili düzeltmeleri yaparak en kısa süre içerisinde Dergiye 

göndermesi gerekmektedir. Ampirik çalışmalarda, gerekli görüldüğü hallerde, yazardan 

kullandığı veri ve bilgisayar kodları istenebilir. 

5. Editörler tarafından olumsuz görüş bildirilen makaleler hakeme gönderilmez ve yazarları-

na bilgilendirmede bulunulur. Yazarlara makalelerini Dergiye gönderdikleri tarihten iti-

baren en geç iki ay içerisinde sonuca ilişkin bilgi verilir.

6. Yayımlanması uygun görülen makaleler editörlerin belirlediği sıraya göre yayımlanır. 

Yayımlanması kabul edilen makalelerin bütün hakları BDDK Bankacılık ve Finansal Piyas-

alar Dergisine aittir. Makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerin tamamından yazarları 

sorumludur ve söz konusu düşünce ve görüşler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunu bağlamaz. 

7. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için gönderme, değerlendirme ve 

basım süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayım-

lanması uygun bulunup yayımlanan makaleler için yazarlarına makale başına telif ücreti 

ödenmekte ve yazarlara makalesinin yayınlandığı sayıdan basılı olarak beş adet gönder-

ilmektedir.  

8. Açık erişimli bir Dergi olan BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisinde yayımlanan 

tüm makalelere Derginin internet sitesi üzerinden herhangi bir ücret ödenmeden erişile-

bilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler önceden izin alınmadan okunabilir, indirile-

bilir ve tam metinlerine bağlantı verilebilir. Dergide yayımlanan makalelerden kaynak 

gösterilerek alıntı yapılabilir.  

9. Dergiye gönderilen makalelerde, COPE (Committee on Publication Ethics – Yayın Etiği 

Komitesi)’un hakemler, yazarlar ve editörler için uluslararası standartları dikkate alın-

makta ve makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygunluğuna dikkat edilmektedir.

10. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek 

makalelerin, bddkdergisi@bddk.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerek-

mektedir.

DERGİ HAKKINDA


