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Editörden 

Bilim dünyasının değerli insanları, 

Haziran 2013’te çalışmalarına başladığımız ASOSJOURNAL (The Journal of 

Academic Social Science) Dergisi ilk sayısını yayınlamış bulunmaktadır.  

Yayın hayatına uluslararası bir dergi olarak başlayan Asosjournal, ilk sayısında bu 

amacı doğrultusunda önemli bir aşamayı geçtiği kanaatindeyim. İlk sayısında Türkiye, 

Azerbaycan, İran ve Mısır olmak üzere dört farklı ülkeden; Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak 

üzere üç farklı dilden yayını bünyesinde toplayarak kuruluş amacına yönelik önemli bir 

mesafeyi almış bulunmaktadır.       

Asosjournal dergisi olarak amacımız uluslar arası bir boyutta sosyal bilimler 

alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. İlk sayımız olmasına 

rağmen kırkın üzerinde bir makale kabulümüz oldu. İlk sayımızda İngiliz ve Amerikan 

Edebiyatı, Dil ve Eğitim, Kimya Eğitimi, Ekonomi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Müzik, Felsefe, 

İktisat, Uluslararası İlişkiler, Müzik Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, Yeni Türk Edebiyatı, 

Yönetim, Eğitim Bilimleri, Coğrafya, Rus Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Dil Bilim, Eski 

Türk Edebiyatı ve Yetişkin Eğitimi anabilim dallarında olmak üzere 28 makale hakem 

sürecinden geçerek birinci sayıda yerini aldı.  

Asosjournal dergisi uluslararası akademik bir dergi olmakla birlikte, yazı ve düşünce 

ile meşgul olan herkesin söz söyleyebileceği disiplinler arası bir sosyal bilim platformudur. 

Yayınlamış olduğumuz ilk sayı bu çalışmanın ilk adımıdır. Derginin kurulum aşamasında 

başta emeği geçen dergi yönetimine ve yurtdışı temsilcilerimize, bizleri kırmayarak 

desteklerini veren danışma ve yayın kurulundaki değerli hocalarımıza teşekkürü bir borç 

bilirim. Ayrıca kıymetli yazılarını dergimize göndererek ilk sayımıza destek veren kıymetli 

yazarlarımıza ve bu makalelerin hakem süreçlerinde emeği geçen hocalarımıza teşekkür 

ederim. Derginin ilk adımlarında desteğini gördüğümüz ve danışmanlık hizmeti alarak sürekli 

yanımızda hissettiğimiz Karbey Yayıncılık (Kesit Yayınları)’na ayrıca teşekkür ederim.   

Akademik hayata bir nebze katkı sunmak üzere çıkmış olduğumuz bu yolculukta, 

bilim dünyasının siz değerli insanlarını yazar ve hakem olarak yanımızda görmek; ayrıca 

görüş ve önerilerinizle bizleri en mükemmele ulaştırma noktasında yönlendirmeniz bizlere 

güç katacaktır. Bu bağlamda Asosjournal (The Journal of Academic Social Science) Dergisi 

olarak vereceğiniz her türlü destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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