CALL FOR PAPERS

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND
ENERGY
“POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT”
Almaty, 16-18 May 2016
icefe.org
The Eurasian Research Institute of Khoca Akhmet Yassawi International Turkish-Kazakh
University will host its 2nd International Congress on Economics, Finance and Energy EFE’2016 titled ‘Political Stability and Economic Development’ on May 16-18, 2016 in Almaty,
Kazakhstan.
In 2016 we invite you to gather in Almaty, a former capital city of Kazakhstan, to discuss the
relationship between political stability and economic development in the developing countries,
particularly the Eurasian region countries. The theme directs our attention to exploring the cause
and effect linkages between political turmoil and economic growth/ stability-led economic
development in the developing countries. The Congress aims to establish a platform for scholars
and experts to share their experience and knowledge on the intersection of political stability and
economic development. More specifically, participants of the Congress will be focusing on: (a)
the consequences of an unstable political environment for the investment climate and the pace of
economic development; and, (b) the extent to which relatively poor economic performance leads
to political unrest.
The participants are expected to submit the abstracts of their papers (250-300 words), which
include the problem statement, explanation of the hypotheses, methods used and the research
results, through the Congress Submission System no later than 8th February 2016. Scholars and
experts are invited to submit their papers for the EFE’2016 Congress with a focus on the
following topics:
• Political Stability, Economic Development and the Developing Countries
• Political Stability and Economic Development in the Eurasian Region
• Political Stability and Economic Development in Turkey
• Political Systems and Economic Performance
• Reasons, Levels and Definitions of Political Instability
• Channels of Political Instability to Affect the Economy
• Developments in the Global Economy and Political Stability
• Theory of Global Crisis
• Theory of Economic Globalization
EFE’2016 will include the papers and presentations of the invited participants and the panels.
Selected abstracts will be sent to the referees, whose area of specialization is inline with the
proposed topic, for prescreening. Papers will be selected according to the referee reports.
The selected papers will be evaluated in accordance with the procedure for the paper selection of
the editorial boards of the below-mentioned journals and will enter into the referee process.
Selected papers will be published in the following journals:
• Bilig (SSCI (SocialSciencesCitation Index), SCOPUS Cambridge/ABD, etc.),
• Eurasian Research Journal (the first issue will be published in January 2017).
The Congress will be held in English, Turkish, Russian, Kazakh as well as other Turkic
languages. The papers and abstracts can be submitted in one of these languages. The Organizing
Committee would be grateful if you could confirm the language in which you are planning to
deliver your presentation beforehand (during the submission).

If you have any questions please email to info@eurasian-research.org.
The Eurasian Research Institute will cover the accommodation expenses for the presenters/
authors of the selected papers.
Assoc. Professor Nevzat SIMSEK, PhD
Congress Coordinator
Eurasian Research Institute of Khoca Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University
Tel: +7 701 223 9389

BİLDİRİ ÇAĞRISI
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü
2. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi (EFE’2016)

“Politik İstikrar-Ekonomik Kalkınma ve Avrasya Ülkeleri”,
16-18 Mayıs 2016, Almatı
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak
16-18 Mayıs 2016 tarihinde Kazakistan’ın eski başkenti Almatı şehrinde “Politik İstikrarEkonomik Kalkınma ve Avrasya Ülkeleri” konulu 2. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji
Kongresini (EFE’2016) düzenlemekteyiz.
Politik istikrar-ekonomik büyüme/kalkınma veya tersi anlamda politik istikrarsızlık- ekonomik
istikrarsızlık konusunda literatürde çok sayıda teorik ve ampirik çalışmalar yapılmıştır.
Kongremizin amacı, politik istikrar ve ekonomik kalkınma ilişkisinin genelde tüm dünya ülkeleri
özellikle de Avrasya ülkeleri açısından ortaya konulması, bu alanda yapılan araştırmaların ilgili
taraflarca paylaşımı ve gelecekle ilgili projeksiyonların gerçekleştirilmesidir. Kongremizin
dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek akademisyenlere ve uzmanlara, Avrasya ülkeleri özelinde
politik istikrar-ekonomik kalkınma ilişkisine tartışma fırsatı sunacağına inanmaktayız.
EFE’2016 Kongresinde sunulacak bildirilerin aşağıdaki konulara vurgu yapacak şekilde olması
beklenmektedir. Katılımcıların, Kongre Özet Başvuru sayfasından temel hipotezlerini,
yaklaşımlarını ve muhtemel bulgularını içeren 250-300 kelimeden oluşacak bir özet ile başvuru
yapmalarını beklemekteyiz:
Politik İstikrarsızlık - Ekonomik Kalkınma ve Avrasya Ülkeleri için Fırsatlar ve
Tehditler
-

Gelişmekte Olan Ülkelerde Politik İstikrar ve Ekonomik Kalkınma
Avrasya Bölgesinde Politik İstikrar ve Ekonomik Kalkınma
Türkiye’de Politik İstikrar ve Ekonomik Kalkınma
Politik Sistemler ve Ekonomik Performans İlişkisi
Politik İstikrarsızlığın, Nedenleri Dereceleri ve Tanımları
Politik İstikrarsızlığın Ekonomiyi Etkileme Kanalları
Küresel Gelişmeler ve Politik İstikrar
Küresel Kriz ve Avrasya Ülkelerine Etkileri
Ekonomik Küreselleşme ve Avrasya Ülkelerine Etkileri

EFE’2016 davetli konuşmacıların sunumlarını, bildiri sunumlarını, panelleri kapsayacaktır.
Kongre için seçilecek bildiriler, özetler üzerinden hakemlerin yapacakları değerlendirmeler
doğrultusunda belirlenecektir.
Bildirilerin,
-

Bilig (SSCI (SocialSciencesCitation Index), SCOPUS Cambridge/ABD, etc.),
Eurasian Research Journal (ilk sayısı 2017 Ocak ayında yayınlanacak).

dergilerinin kendi yayın kuralları ve hakemlik süreçlerinden geçmesi koşulu ile belirtilen iki
dergiden birinde yayınlanması mümkün olacaktır.
ÖNEMLİTARİHLER:
Özet Son Teslim Tarihi:

8 Şubat 2016

Kabul Edilen Özetlerin Bildirim Tarihi:

7 Mart 2016

Tam Metin Gönderme Tarihi:

25 Nisan 2016

Kongre Kayıt Tarihi:

2 Mayıs 2016

DİL: İngilizce, Türkçe, Rusça, Kazakça ve diğer Türk lehçeleri
Kongre dili Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusçadır. Tüm özetler ve tam metin bildiriler bu
dillerden birinde hazırlanabilir. Fakat kayıt esnasında sunumun hangi dilde olacağı
belirtilmelidir.
KAYIT:
Kongremizde kayıt ücreti alınmamaktadır.
Kongreye kayıt olmak bildiri sahibi ile dinleyiciler/refakat eden kişiler için farklı imkanlar
sunmaktadır.
BİLDİRİ SAHİBİNİN KAYIT OLMASI:
- Konaklama ( 5 gün 4 gece “15 Mayıs (Giriş) 19 Mayıs (Çıkış) 2016”),
- Kongre ücreti,
- Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği,
- Kongre çantası,
- Kongre sırasında kahve ve ara ikramlar,
- Gala akşam yemeği,
- Kongre programı,
Kayıt; ulaşım, sigorta ve kişisel turları kapsamayacaktır.
Kayıt, ulaşım, turlar vb. konularda bilgi almak için Kongre Sekretaryası ile irtibata
geçebilirsiniz.
DİNLEYİCİLERİN/REFAKAT EDEN
KATILMASI:

KİŞİLERİN

KAYIT OLMASI/KONGREYE

- Kongre sırasında kahve ve ara ikramlar,
- Kongre programı,
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Kongre sayfamızı (icefe.org/efe2016) inceleyiniz.
Kongreyle ilgili her türlü sorularınız için info@eurasian-research.org‘a e-posta gönderebilirsiniz.

Doç. Dr. Nevzat ŞİMŞEK
Kongre Koordinatörü/Yürütücüsü
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü
Tel: +7701 223 9389

