
Editörden Editors's Note

Ülkemizin akademik arenada, son yıllarda gösterdiği yük
sek seviyedeki akademik faaliyetlerindeki başarısı, takdire 
şayan bir durumdur. Günümüzden 10 yıl önce öğretim ele
manları yazdıkları makaleleri yayınlatmak için pek fazla dergi 
bulamıyorlardı. Bugün ise ülkemizde akademik dergilerin sa
yısı ve kalitesi oldukça artmış ve neredeyse dergiler makale 
arar durumuna gelmişlerdir. Daha önce yurtdışında endeks- 
lenen dergiler rağbet görürken artık ülkemizde de uluslararası 
kuruluşlarca endekslenen dergilerin sayısı gün geçtikçe art
maktadır.

Yeni Fikir Dergisi (International Journal of Academic Re- 
searrch and Studies-IJARES) beş yıl önce akademik hayatına 
başlamış ve tamamen kurucularının ve danışma heyetinin öz
verili gayretleriyle, ülke akademyasına bir katkı yapmak inan
cıyla bu zamana kadar devam edebilmiştir. Bu dergi aynı 
zamanda basılan ve gerekli yerlere dağıtımı yapılan bir dergi
dir. Bu nedenle oldukça zahmetli ve masraflı bir süreci takip 
etmektedir. Bugün itibariyle Yeni Fikir dergisi, Asos, Akade
mik Dizin ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından ta
ranmaktadır. ULAKBİM'E müracaat edilmiş ve cevap 
beklenmektedir. Ayrıca yakında EBSCOHOST'a müracaat edi
lecektir.

Derginin kuruluş aşamasından beri danışman olarak 
içinde bulunduğum sürece elimden gelen katkıyı vermeye ça
lıştım. Bu 9. Sayıda da editörlük teklifini kabul ederek bunu 
yerine getirmeye çalıştım. 9. Sayıda toplam 12 adet birbirin
den değerli çalışmalara yer verilmiştir. Her bir makale mut
laka en az iki hakemin yayınlanabilir onayı alındıktan sonra 
kabul edilmiştir. Bu süreçte ülkemizin değişik üniversitelerin
den 22 öğretim üyesi hakem olarak destek vermişleridir. Ken
dilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bundan sonraki 
çalışmalarda da desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyo
rum.

Yeni Fikir dergisinde seviyeli yorum yazılarına ve kısa ma
kalelere de yer verilmektedir. İleriki sayılarda araştırmacıların 
çalışmalarını beklediğimizi ifade eder, emeği geçen herkese te
şekkürlerimi iletirim.

Doç. Dr. Celalettin SERİNKAN

9. Sayı Editörü

The success ofour country's academic studies shown at a high 
degree in the lastfew years in the academic field ought to be highly 
acclaimed. Just before ten years, lecturers could notfind many aca
demic journals in order to make their articles published. But today, 
the number and quality o f academic journals have increased consi- 
derably; therefore, academic journals have almost come to a point 
where they are lookingfor articles.Whereas the journals which were 
searched abroad were in demand before, now in our country, too, the 
number ofjournals being searched by international organisations is 
rising.

Yeni Fikir Academic Journal (International Journal ofAcademic 
Research and Studies-IJARES) began its academic career five years 
ago and has prolonged its existence up to now with the beliefin con- 
tributing to the country's academic society, completely with the self- 
less efforts o f the founders and advisory board. For this reason, it 
follows quite hard and expensive process. As o f today, Yeni Fikir Aca
demic Journal is searched by Asos, Academic Directory and General 
Directorate o f Public Records. It has been applied to ULAKBIM, and 
their response is in progress. Besides, it will be applied to EBSCO- 
HOST soon.

I have tried to contribute at the most during the period which I 
have been in as an advisor since the foundation o f the journal. On 
this 9th issue too, I have tried to carry it out by accepting the offer o f 
being the editor. 12 invaluable studies have taken place totally on this 
9th issue. Each academic article has been accepted that it can be pub- 
lished after the approval by two referees surely at least. In this pro- 
cess, 22 lecturers from different universities o f our country have 
supported us as referees. I thank you them each and would like to say 
that we expect their support in the coming studies, too.

On Yeni Fikir Academic Journal comments and short articles 
take place, too. I also state that we are expectingfor the studies o f the 
lecturers in the coming issues and thank you for everyone who has 
contributed.

Assoc.Prof. Celalettin SERİNKAN

Editor of the 9th Issue
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