Editörden
Sosyal Bilimler alanında bir çok konu
yu içeren, gelecek nesillere kaynak gösterilme
si adına çabaladığımız dergimizin 14.sayısıyla
karşınızdayız. Birinci sayıyı hazırlarken duy
duğumuz heyecanımızı, yeni sayılarda da
yaşıyor, ayrıca dergimizin yurt dışındaki in
dekslerde taranması için gerekli çalışmaları
sürdürüyoruz.
Akademik ve fikrî bir araştırma dergi
sini 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 açısın
dan zorluklar içermektedir. Ama bu durum,
hakemli dergilerin olmazsa olmazlarındandır.
Araştırma-inceleme yazılarında maka
le sahiplerinin akademik isimlerle yayımlan
ması talebi, bizi zorlayan konulardandır. Bu
tarz yazılar, hakeme gönderilmeden, yayın
kurulunun oybirliği veya oy çokluğu ile kabu
lünden sonra yayımlanması, akademik sıfatları
gereksiz kılmaktadır. Ancak biz, yine de bu
vasıfları yayımlamaktayız.
Dergimize gönderilen yazıların daha
önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması
ve bize yollandığı sırada diğer dergilerin de
ğerlendirme surecine alınmamış olmasının
gerektiğini hatırlatırız. Yenifikir Dergisi'nin
yayına hazırlanmasında emeği gecen Yayın
Kurulu Üyelerimize, bizden manevi desteğini
ayırmayan fedakar hakemlerimize, yabancı dil
komisyonumuza, yazılarını gönderen değerli
araştırmacılarımıza, dergimizin basımını ger
çekleştiren teknik sorumlumuza teşekkürleri
mizi sunuyoruz. 15. Sayımızda tekrar buluş
mak dileğiyle...
M esut MEZKİT
14.sayı Editörü
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Editors's Note
We are here with 14th 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. We
experience the same enthusiasm in our every
new issue just as it is our first issue and we
also work hard to place our journal among the
abroad indexes.
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.
The desire to be published with
academic names of essay owners in researchinvestigating 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 want to remind that articles we
publish in our journal have not been published
in anywhere before and these articles are
evaluated according to arrival order to our
center. 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 15th issue again.

Mesut MEZKİT
Editor of the 14th Issue

