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Merhaba, 

Küçücük bir virüsün dünyayı adeta esir aldığı, insanları evlerine kapanmak zorunda bıraktığı en önemlisi de 

insanlığın ne kadar aciz ve çaresiz olduğunu gösterdiği bir süreci yaşıyoruz. 

Bu salgın döneminin insanlarda ortaya çıkardığı tedirginlik ve olumsuz tablo, zaman zaman içimizi karartsa da, 

geleceğe dönük kaygılar ve belirsizlikler yaşasak ta, her şeye rağmen hayat devam ediyor. 

Hayatımızın sosyal anlamda iyice yavaşladığı ancak dijital imkanların kullanımıyla birlikte iletişimin ve dijital 

yaşamın oldukça hızlandığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte yeni yöntemlerle uzaktan eğitim, dijital 

teknolojilerin de kullanımıyla online platformlarda hız kesmeden devam ediyor.  

Her ne kadar eğitim uzaktan olsa da akademik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan salgına karşı 

tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan salgının psikolojik, sosyal, toplumsal ve ekonomik etkileri üzerine 

araştırmalar da online yöntemlerle de olsa yapılıyor.  

Tabii ki bu araştırmaların akademik platformlarda sunumu ve yayınlanması da işin diğer bir boyutunu oluşturuyor. 

Bu kapsamda özellikle son dönemde artan bir hızla yayıncılık sektörü de dijitalleşmeye ve dijital platformlarda yerini 

almaya başladı. 

Yeni Fikir olarak bu süreçte dergimizin akademik ve editöryel kurullarında yenilikler yaptık. Bu bağlamda, her biri 

kendi alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan alan editörleri belirledik. Bu sayede yayın inceleme ve hakem 

değerlendirme süreçlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçladık. 

Yine bu sayımızda bize yayın başvurusunda bulunan çalışmalardan, titiz bir hakemlik sürecinin sonucunda kabul 

alan değerli araştırma ve yayınları siz değerli okuyucularla buluşturmak için dergimizi yayına hazırladık. 

Bu süreçte bize yayın değerlendirme süreçlerinde katkı sağlayan değerli hakemlerimize, yayın gönderen değerli 

yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bu yeni sürecin yapılanmasında emeği ve katkısı olan başta baş editörümüz ve alan editörlerimiz olmak üzere bütün 

akademik kurul hocalarımıza ve tabii ki teknik süreci çok büyük bir titizlikle takip eden teknik koordinatörümüz ve 

sekretaryamız sayın Ahmet Arif Çolakoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. 

Akademi ve fikir camiasına faydalı olması temennisiyle… 

 

Dr. Mustafa BAYHAN 

 

EDİTÖRDEN 


