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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Yeni Yayınıyla Dünyaya 

Açılıyor 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), sektörün akademik dünya ile bağlantı 

kurmasına katkı sağlamak üzere İngiliz yayınevi Emerald Publishing Group 

işbirliğiyle hakemli bir dergi çıkarmaya başladı. 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) sektörün akademik dünya ile bağlantı kurmasını 

geliştirmek üzere yeni uluslararası hakemli dergisi “Journal of Capital Markets Studies”in ilk 

sayısını yayımladı. Derginin lansmanı,  bu yıl TSPB tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye 

Sermaye Piyasaları Kongresi’nin gala yemeğinde yapıldı. 

 

Dünyada alanında önde gelen yayınevi “Emerald Publishing Group” işbirliği ile yayınlanan dergi, 

sermaye piyasası ve kurumları, yatırım ve karar alma süreçleri, yatırımcı davranışı, İslami 

finansman, finansal inovasyon gibi konuları kapsayan geniş bir yelpazede tarafsız ve yüksek 

kaliteli makaleler yayınlayıp, uluslararası bir tartışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.  

 

“Pek çok konuda araştırma raporları hazırlıyoruz” 

 

TSPB Başkanı İlhami Koç, lansman sırasında yaptığı açılış konuşmasında, şunları söyledi:  

“Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sektörümüzdeki yenilikler ve 

uluslararası gelişmeler kapsamında pek çok konuda araştırma raporları hazırlıyoruz. Yeni 

uluslararası hakemli dergimiz Journal of Capital Markets Studies ile akademik yazına katkı 

sağlamanın yanı sıra, sektörün bilimsel bilgi paylaşımının desteklenmesine ve akademi ile 

profesyoneller arasındaki diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”  

 

Seçkin bir danışma ve yayın kurulu 

 

Gecede konuşma yapan TSPB Yönetim Kurulu Üyesi ve Journal of Capital Markets Studies 

Kurucu Editörü Profesör Dr. Güler Aras dergiyi tanıttı: “Dergimize sağlam bir temel tesis etmek 

ve üst seviyede bir konumlanma oluşturmak amacıyla seçkin bir danışma ve yayın kurulu 

oluşturduk. Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shyam Sunder, California Berkeley 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barry Eichengreen, Georgetown Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Reena Aggarwal ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Erol dergiyi 



yönlendiren saygın isimlerinden bazıları. Danışma ve yayın kurulunda yer alan ve ileride yer 

alacak tüm meslektaşlarımın kıymetli deneyimlerinin dergimize derin bir anlayış katacağına 

inanıyorum. Dünyada alanında önde gelen kuruluşlardan Emerald Publishing Group ile bu 

yayını çıkarmamız bile derginin niteliğini ortaya koyuyor”   

 

Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş 

danışmanlar grubu olan, bilimsel-sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az 

iki kez yayımlanan  üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi. 

 

Journal of Capital Markets Studies’in için detaylı bilgiye 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jcms/index.htm adresinden 

ulaşılabilirken, derginin ilk sayısı http://www.emeraldinsight.com/toc/jcms/1/1 linkinde yer 

alıyor.  

 

 

TSPB hakkında: 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve 

yatırım ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.  

http://www.emeraldinsight.com/toc/jcms/1/1

