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Editorial 

International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, which is in its seventh year of 
publication, with its short name IJBEMP, is an international and peer-reviewed journal published twice a 
year in e-media. The publication languages of the journal are Turkish and English. The journal aims to publish 
conceptual, theoretical and applied articles about making specific, original, and specific contributions to the 
field. 

Scientifically and intellectually, IJBEMP aims to create new initiatives and directions in the fields it 
addresses. This aim is supported by the fact that the journal proved itself in a short time and was scanned in 
indexes such as Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, Turkish Education 
Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, Research Bible, and Sobiad, and finally in the 
International Index Copernicus index. In addition to these indices, applications have been made to other 
indices with intense activity and a response is awaited. 

In the past, IJBEMP maintains its attention increasing its recognition, recognition, value, and preferable 
position in the field. For this reason, studies submitted to our journal for publication are subjected to blind 
peer review after preliminary evaluation (editor). Every stage is monitored with precision and seriousness. 

In the December 2022 issue of our journal, there are a total of 14 valuable articles. In this issue, which consists 
of studies that I believe will contribute to the field; Studies on 8 accounting and finance, 2 management 
organizations, 1 health management, 1 human resource, 1 public administration, 1 international relations, and 
1 economics are included. 

Applications have been made to the ULAKBİM TR Index, Emerging Sources Citation Index (ESCI), and 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) indexes since January 2022, and developments regarding the 
process will be announced on the website of our journal. Hoping to be together with your valuable 
contributions and works in the 1st issue, which we plan to publish in 2023-June, I wish you healthy day. 

Editörden 

Yayın hayatının yedinci yılında olan Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi kısa 
adı ile IJBEMP, yılda iki defa e-ortamda yayınlanan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili 
Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi, alana özel, özgün ve özgül katkılar yapmaya ilişkin kavramsal, kuramsal ve 
uygulamalı makaleleri yayınlamayı amaçlar. 

Bilimsel ve entelektüel olarak IJBEMP, hitap ettiği alanlarda yeni açılımlar ve yönelimler oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Kısa bir sürede derginin kendini kanıtlayıp Scientific Indexing Services, Directory of 
Research Journals İndexing, Türk Eğitim İndeksi, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, Research 
Bible ve Sobiad gibi indekslerde taranması ve son olarak ta International Index Copernicus indeksinde 
taranmaya başlaması bu amacı destelemektedir. Bu endekslere ilaveten etkinliği yoğun olan diğer endekslere 
başvurular yapılmış olup cevap beklenmektedir. 

Geçen sürede IJBEMP, tanınırlığını, bilinirliliğini, değerini ve alanda tercih edilir pozisyonu yükseltmeye 
dair özeni sürdürmektedir. Bu nedenle yayımlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalar, ön değerleme 
(editör) sonrası, kör hakemlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Her aşama hassasiyetle ve ciddiyetle 
izlenmektedir. 

Dergimizin Aralık 2022 sayısında, birbirinden değerli toplam 14 makale yer almaktadır. Alana katkı 
sunacağına inandığım çalışmalardan oluşmakta olan bu sayıda; 8 tane muhasebe finansman, 2 tane yönetim 
organizasyon, 1 tane sağlık yönetimi, 1 tane insan kaynakları, 1 tane kamu yönetimi, 1 tane uluslararası 
ilişkiler ve 1 tane iktisat alanına ilişkin çalışmalara yer verilmiştir. 

Dergimizin Ocak 2022’den itibaren ULAKBİM TR Dizin, Emerging Sources Citation Index (ESCI), 
Directory of Open Access Journals (DOAJ), indekslerine başvuruları yapılmış olup, süreç ile ilgili gelişmeler 
dergimiz internet sayfasından duyurulacaktır. Yayınlamayı planladığımız 2023-Haziran ayında 
yayınlayacağımız 1. sayısında değerli katkılarınız ve çalışmalarınızla bir arada olabilmek umuduyla, sağlıklı 
günler dileklerim. 
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