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JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 
Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi 

Bilim dünyasının değerli insanları,  

COVID-19, Çin’in Wuhan kentinde çıkışının ardından dünya genelinde büyük bir pandemiye 

sebep olarak ülkelerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamlarını alt üst etmiştir. Salgın ve 

karantina tedbirlerinin devam ettiği ve insanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birisinin 

yaşandığı şu sıralarda en önemli değerin eğitim ve bilim olduğu bir defa daha gözler önüne 

serilmiştir. Bu nedenle bilim dünyasının siz değerli üyelerine teşekkürü borç biliriz.   

JOURNAL of SOCIAL & HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) Dergisi, 2014 

yılında yayın hayatına başlamış uluslararası, hakemli e-dergidir. Ayrıca akademik yazı ve 

düşünce ile meşgul olan herkesin söz söyleyebileceği bir sosyal bilim platformudur. 

Sizlerin özverili çalışmaları ve desteği ile JSHSR Dergisi’nin 7. Yılında elli dördüncü sayı ile 

(Cilt 7, Sayı 54) yine huzurlarınızdayız. Göstermiş olduğunuz ilgi, değerli katılım ve 

katkılarınızdan dolayı minnettarız. 

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

olarak yüzü aşkın yurt içi ve yurtdışında görev yapan akademisyen hocalarımızla birlikte 

çalışmanın gurunu yaşamaktayız. Bu bağlamda bilim dünyasının siz değerli insanlarını yayın 

kurulu, danışma kurulu, hakem kurulu ve yazar olarak yanımızda görmek; ayrıca görüş ve 

önerilerinizle bizleri en mükemmele ulaştırma noktasında yönlendirmeniz bizlere daha da güç 

katmaktadır. Bu bağlamda;  

Kuruluş aşamasından bu yana JSHSR ailesi mensubu olarak emek veren dergi yönetim 

kurulundaki değerli hocalarımıza,  

Gerek yurt içi, gerekse yurtdışından bizleri kırmayarak, danışma, yayın ve hakem kurulunda 

yer alan ve uzmanlık alanları ile bizlere katkı sağlayan kıymetli hocalarımıza,  

Ayrıca her sayıda giderek artan destek ve çalışmalarımızda bize ışık tutan talep ve önerileri ile 

sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde görev yapan akademik camia mensubu tüm mesai 

arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi de bir borç bilirim. 

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

Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA 

 

 

 

 

 


