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Description of Journal (Dergi Kısa Bilgisi) 

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ülkemizde 

ve dünyada sosyal bilimler alanındaki bilimsel 

gelişmelere katkı sunacak güncel çalışmaların 

desteklenmesini ve artırılmasını amaçlamaktadır. 

Yayımlanan çalışmaların tüm yayın hakları Beykent 

Üniversitesi’ne aittir. Dergide yayımlanan çalışmalarda 

yer alan fikir ve görüşler ile makalelerin içerikleri ile ilgili 

tüm yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Beykent 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BÜSBD); sosyal 

bilimler alanında bilgi birikimine katkı sağlamak 

amacıyla bilimsel niteliklere sahip çalışmaları 

yayımlayan ulusal ve hakemli bir dergidir. 

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BÜSBD); 

ekonomi, bankacılık, işletme, maliye, psikoloji, siyaset 

bilimi, sosyal kültürel antropoloji, sosyoloji, tarih, 

uluslararası ilişkiler ve kültür çalışmaları, iletişim, 

karşılaştırmalı edebiyat, dil ve edebiyat vb. sosyal 

bilimler kapsamında yer alan tüm alanlardaki özgün ve 

bilimsel çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir. 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007 

yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun 

olarak yılda iki defa (Aralık- Haziran) yayımlanmaktadır. 

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine 

gönderilen çalışmaların, yayın kapsamına giren 

alanlardaki sorunlara ve gelişmelere ilişkin bilimsel 

yöntemler kullanılarak incelenen ve öneriler geliştiren 

niteliklerdeki çalışmalar olması hedeflenmektedir. 

Beykent University Journal of Social Sciences aims to support 

and increase current studies that will contribute to scientific 

developments in the field of social sciences in our country and 

in the world. All publication rights of the published studies 

belong to Beykent University. All legal responsibilities 

regarding the ideas and opinions contained in the studies 

published in the journal and the contents of the articles 

belong to the author(s). Beykent University Journal of Social 

Sciences (BÜSBD); It is a national and peer-reviewed journal 

that publishes scientific studies in order to contribute to 

knowledge in the field of social sciences. 

Beykent University Journal of Social Sciences (BÜSBD); 

economy, banking, business, finance, psychology, political 

science, social and cultural anthropology, sociology, history, 

international relations and cultural studies, communication, 

comparative literature, language and literature etc. It is a 

peer-reviewed journal that publishes original and scientific 

studies in all fields within the scope of social sciences. The 

publication languages of the journal are Turkish and English. 

Beykent University Journal of Social Sciences has been 

published twice a year (December-June) in accordance with 

the status of “Peer-Reviewed Journal” since 2007. It is aimed 

that the studies submitted to the Beykent University Journal 

of Social Sciences are studies that are examined using 

scientific methods and develop suggestions regarding the 

problems and developments in the fields covered by the 

publication. 
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