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        Editörden 
 

Sosyal Bilimler alanında bir çok konuyu  

içeren, gelecek nesillere kaynak gösterilmesi adına 

çabaladığımız dergimizin 18.sayısıyla karşınızda-

yız.  

Akademik ve fikrî bir araştırma dergisini    

birlikte yürütmenin zorluğu ortadadır. Bu manada, 

bir taraftan hakemli yazıların sürece bağlı olması 

ve akademik kurallara uymayan makalelerin reddi, 

zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır. Belli bir 

emekle kaleme alınan makalelerin red edilmesi 

yazarı açısından zorluklar içermektedir. Ama bu 

durum, hakemli dergilerin olmazsa                  

olmazlarındandır.  

Araştırma - inceleme yazılarında makale       

sahiplerinin akademik isimlerle yayımlanması 

talebi, bizi zorlayan konulardandır. Bu tarz yazılar, 

hakeme gönderilmeden, yayın kurulunun oybirliği 

veya oy çokluğu ile kabulünden sonra yayımlan-

ması, akademik sıfatları gereksiz kılmaktadır. 

Ancak biz, yine de bu vasıfları yayımlamaktayız.  

Yeni Fikir  Dergimizin formatını, diğer     

hakemli dergilerde olduğu gibi, alışagelmiş düzen 

ve içerik halinde görmek isteyen bazı okurlarımız 

mevcut. Bu yöndeki değerlendirmelerini          

aldığımızda   seviniyoruz. Uzmanlık alanında bile 

yeterli bilgi birikimine, araştırmaya ve yeniliğe 

sahip olmayan bir kısım akademisyenin           

bulunduğu ülkemizde, dergimizin okunduğunu, 

incelendiğini görmek bütün yorgunluğumuzu 

aldığı gibi bizleri güçlendiriyor. Dergimizi yayın 

hayatına geçirme amacımız; adından da            

anlaşılacağı üzere sadece akademik yazıları değil, 

akademisyen olmayan kişilerin araştırma ve fikir 

yazılarını da uluslararası kişi ve kurumlara      

tanıtarak alışılmışın dışında, yayın hayatında farklı 

bir çığır açmaktır. Bu bağlamda akademik       

yazılarımız için yazım kuralları ve birbirinden 

değerli hakem heyetimiz vardır.  

Yeni Fikir Dergisi’nin yayına                      

hazırlanmasında emeği gecen Yayın Kurulu Üyele-

rimize, bizden manevi desteğini ayırmayan feda-

kar   hakemlerimize, yabancı dil komisyonumuza, 

yazılarını gönderen değerli araştırmacılarımıza, 

dergimizin basımını gerçekleştiren teknik        

sorumlumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 19. 

sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle<  

Yard. Doç Dr. İsa ÇELİK, 

18.Sayı Editörü 

 

Editors’s Note  
 

We are here with 18th issue of our  journal 

which contains lots of topic about social sciences 

and in which we strive to make an important       

heritage for next generations.  

The difficulty of publishing an academic and         

intellectual journal is obvious. In this sense, both   

refereed essays should be a part of the process, and 

the rejection of the essays that do not abide by the 

rules are the main difficulties for the publisher. But 

this situation is a must for refereed journal. 

Some of our readers want to see the size and 

formation of Yeni Fikir Journal as they are used to 

see in other refereed journals. We are happy to see      

criticisms made on this point. Seeing that our    

journal is read in our country in which there some 

academicians who are lack of enough knowledge 

in their fields, not only remove our fatigue but also 

makes us more  powerful.  Our main aim  in     

publishing this magazine is not only publishing    

academic articles but also create a new age by    

publishing the articles of those who are not       

academicians and introduce their articles to                    

international individuals or departments. On this 

point we have editorial staff and arbitration court.  

The desire to be published with academic 

names of essay owners in research-investigating 

writings is the topic urging us. That kind of        

writings, before  being sent to referees, its           

publishing after the         consensus of the Edıtorıal 

Board or by large majority, make meaningless. 

However, we, nonetheless,  publish these features.  

We give our special thanks to; Our Publishing 

Committee members, altruistic referees who 

always support us morally, our members of board 

of foreign languages, dear researchers who send 

their articles, and technical staff who publish our 

journal. Hope to meet in our 19th issue again<  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yard. Doç. Dr./ Asst. Prof. Dr.İsa ÇELİK ,  

Editor of the 18th Issue 


