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Editörden 
 

 

Değerli Yeni Fikir Dergisi oku-

yucuları; Yeni Fikir Dergisi ailesi ola-

rak ikinci özel bir sayı çıkarmanın mut-

luluğunu siz değerli okuyucularımızla 

paylaşmaktan ayrı bir haz aldığımızı 

belirtmek isteriz. Akademik bir dergi-

nin sürekliliği -takdir edersiniz ki- çok 

önemlidir. Dergimizin akademik ca-

mia, fikir ve kültür çevrelerinde,  

önemli bir yer edinmeye başlaması,  

yayıncılık adına ne kadar değerli bir  

faaliyette bulunduğumuzu göstermek-

tedir. Bu noktada bizleri yalnız bırak-

mayan akademik kadromuza ve  yayın 

kurulumuza çok teşekkür ediyorum. 

Çünkü, böylesi bir dergi, ancak yayın 

kurulu ve danışma/hakem kurulunun  

müşterek hareket etmesiyle mümkün-

dür.  

   Derginin ikinci sayısını çıkardı-

ğımızda Aydın/Gazete Flaş’a verdiği-

miz röportajda beyan etmiştik:  Her 

beş sayıdan sonraki ilk dergi, özel sayı 

olacak. Çok şükür ki, ikinci külliyatı-

mız olan 12.sayı ile sizlerin huzuru-

nuzdayız.Ve inşallah daha nice özel 

sayılara ... 

İlaveten www.yenifikirhaber.com ha-

ber  sitemizin yayın hayatına geçtiğini 

de ifade edelim. 

  

Bu sayımızda, yayın kurulumu-

zun titiz bir şekilde seçtiği makaleler,  

akademik ve fikir hayata büyük katkı-

ları olacak  yazılar olduğunu düşünü-

yoruz. Bu noktada yazarlarımıza şük-

ranlarımızı sunuyoruz. 

 

 

Editors’s Note 

 
 

 

We would like to state our hap-

piness because of sharing our second 

special issue with our readers. Conti-

nuing of an academic journal –as you’ll 

appreciate- is very important.  Our jo-

urnal started to gain an important pla-

ce around the academic community, 

regard and culture areas, this shows 

that we are doing an important work 

for the sake of publishing. At this point 

we want to present our thanks to our 

academic staff who don’t leave us alo-

ne and our editorial board. Because 

this journal can be published efficiently 

by the joint work of an editorial board  

and a court of arbitrators.  

 

When we released our second 

issue we declared in the interview that 

we did for Aydın/Newspaper Flaş: 

Every journal after five issues is going 

to be a special issue. Happily we are 

releasing our 12th issue which consists 

connected works. We hope to present 

many issues in the future… 

  

 Additionally we want to express 

that our news site 

www.yenifikirhaber.com started to 

broadcast. In this issue we are presen-

ting the articles which our editorial 

board chose carefully and articles 

which will have substantial contributi-

ons to the academic life. At this point 

we present thanks to our writers. 
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