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Sosyal bilimler alanında bir çok konuyu içeren, 
gelecek nesillere kaynak gösterilmesi adına çabala
dığımız dergimizin 10.sayısıyla karşınızdayız. Bi
rinci sayıyı hazırlarken duyduğumuz 
heyecanımızı, yeni sayılarda da yaşıyor, ayrıca 
dergimizin yurt dışındaki indekslerde taranması 
için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Dergimizin 
yayınevleri ve üniversitelerin kütüphanelerinde ye
rini alması için istenmesini duymak, bir kez daha 
bizlere doğru yolda olduğumuzu düşündürüyor. 
10. sayımızdan itibaren Almanca, İngilizce ve 
Türkçe olarak yayınladığımız dergimizi, İngilizce 
ve Türkçe olarak yayınlamaya devam edeceğiz. Bu 
sayımızda, Türkiye'nin Gelecek Ufku: Muhafaza
kâr Değişim, Ankara şehirlerarası terminal işlet
mesi hizmet kalitesinin servperf yöntemi ile 
ölçülmesi, Deli Dumrul ve İbrahim Peygamber 
Hikâyelerinde Alternatif Varlık Alanı Tanımı ve 
Çağın Alan Problemine Türklere Özgü Bir Tek
lif, Türkiye'yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladık
ları Ülke İmajı ve Olumsuz Algılara İlişkin 
Çözüm Önerileri, makaleleriyle değerli yazarları
mızı sizlerle buluşturduk.

Dergimize gönderilen yazıların daha önce her
hangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bize yol
landığı sırada diğer dergilerin değerlendirme 
sürecine alınmamış olmasının gerektiğini hatırlatı
rız. Yenifikir Dergisi'nin yayına hazırlanmasında 
emeği geçen Yayın Kurulu Üyelerimize, bizden 
manevi desteğini ayırmayan fedakar hakemleri
mize, yabancı dil komisyonumuza, yazılarını gön
deren değerli araştırmacılarımıza, dergimizin 
basımını gerçekleştiren teknik sorumlumuza te
şekkürlerimizi sunuyoruz. 11. Sayımızda tekrar bu
luşmak dileğiyle...
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We are here with 10th issue of our journal which con- 
tains lots o f topic about social sciences and in which we 
strive to make an important heritage for next generati- 
ons. 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. We 
are also glad to hear that our magazine is wanted by pub- 
lishers and universities libraries. After this issue, we are 
going to publish our journal in two languages, Turkish 
and English; that we used to publish in three languages, 
Turkish, English and German. In this issue, with Tur
key's Future Horizon: Conservative Change, The 
Measurement of Ankara Province Inter-city termi
nal Management Service Quality by Means of 
Servperf Method, An Indigenous Offer of The 
Turcs for The Time's Area Problem and The Des- 
cription of The Area of The Alternative Assets in 
The İbrahim Prophetess and The Deli Dumrul Sto- 
ries, Image Perception of the Tourists Who Visited 
Turkey and Solution Suggestions for Negative Per- 
ceptions articles here we introduced the articles o f our 
deserving authors.

We want to remind that articles we publish in our jo- 
urnal 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 Publis
hing Committee members, altruistic referees who always 
support us morally, our members of board of foreign lan- 
guages, dear researchers who send their articles, and 
technical staff who publish our journal. Hope to meet in 
our 11thissue again...
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