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Kıymetli Okurlarımız,
2000 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin 2020 yılının ilk
sayısı olan Mart sayısını sizlere sunuyoruz.
Derinlikli metinlere ev sahipliği yaparak, böylece sayısı hızla
artan dergi yayıncılığı arasında literatüre ciddi katkılar sunan bir
platform olmayı hedefliyoruz. Dergimizin bu sayısıyla birlikte görseli,
mizanpajı değiştirildi. Umuyoruz ki yeni yüzümüz beğenilecektir. Bu
gibi şekilsel düzenlemelerin yanında Türkiye’nin her bölgesinden,
farklı üniversitelerin kıymetli akademisyenlerinin emek mahsulü
yazılarına ev sahipliği yapmaya çalıştık. Benzer şekilde alan
editörlerimizin yönlendirmeleriyle de aynı çeşitliliği hakemlerimiz
konusunda gerçekleştirdik. Kaliteli yazılara yer vermek ve gelen
çalışmaları sağlıklı bir değerlendirme sürecinden geçirmek,
uygulamaya çalıştığımız temel politika oldu. Yanı sıra dergi, farklı
indeks ve dizinlerde görünür kılınarak daha çok okuyucuya
ulaştırılmak istendi. Ne var ki yine de bunlar böylesine köklü bir dergi
için yeterli değildir. Okuyucu sayısından etki faktörüne ve tarandığı
indekslere dergimizin geliştirilmesi için çalışmalara titizlikle devam
edilmektedir.
Hiç kuşkusuz dergimizin yayın hayatını sürdürmesinde emeği
geçen pek çok kişi söz konusudur. Dolayısıyla teşekkür etmek
hakkaniyet gereğidir. Öncelikle derginin yayınlanma safhasındaki
katkılarından ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ’ye ve
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bekir KOÇLAR’a
teşekkür ederiz. Bu sayımızdan itibaren dergimize katkı sunan
alan editörlerimize, yayın ve danışma kurulu üyelerimize, yazarlara ve
bu yazıları değerlendirme nezaketinde bulunan hakemlerimize de
ayrıca teşekkür ederiz. Son olarak dergimize büyük katkı sunan Arş.
Gör. Kemal TEMİZER ve Arş. Gör. Yunus ÖZDURĞUN’un özel bir
teşekkürü hak ettiklerini ifade etmem gerekir.
Sağlıklı günlerde, yeni sayılarımızda buluşmak ümidiyle.
Ömer OBUZ
Editör
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From the Editor
Dear Readers,
Here we present the first issue of 2020 of Van Yuzuncu Yil
University Journal of Social Sciences which has been published since
2000.
We aim to be a platform that makes serious contributions to
the literature by hosting original texts. The image of our journal has
been changed with this issue. We hope that the new face will be
appreciated. In addition to these formal arrangements, we tried to give
place to precious writings of academics from different universities of
Turkey. Similarly, with the guidance of our editors, we employed the
same variety in our referees. Our main policy was to process a healthy
evaluation and to give place to quality articles in our journal.
Moreover the journal was made available to more readers by making
it visible in different indexes and directories. However, these are not
sufficient for such a long-established journal. The studies for the
development of our journal are meticulously continued.
Undoubtedly, there are many people who contributed to our
journal's publishing life. We owe to thank to the contributors. First of
all, we would like to thank our Rector Prof. Hamdullah ŞEVLİ and the
Director of the Institute of Social Sciences Assoc. Prof. Bekir
KOÇLAR for their contributions in the publishing phase of the
journal. We would also like to thank our editors, editorial and
advisory board members, authors, and our referees, who have
contributed to the evaluation of these articles. Finally, Assist. Kemal
TEMİZER and Assist. Yunus ÖZDURĞUN deserve special thanks.
Hoping to meet you in our upcoming issues.

Ömer OBUZ
Editor

Van YYU The Journal of Social Sciences Institute - Year: 2020 - Issue: 47

11

