ISSN: 2459-1149

jshsr.org

Volume/Cilt: 8

Issue/Sayı: 69

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi

102 yıl önce Samsun'da Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği 19 Mayıs 1919 tarihi,
Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir.
Atatürk’ün modern Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımını attığı bugün, aynı
zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Yaş sınırı dışında fikri
olarak gençliği yani fikirde yeniliği ifade eden gençlik kavramını Atatürk; “Genç fikirli
demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” sözleri ile perçinlemiştir.
19 Mayıs sadece bir tarihten ibaret değildir, aynı zamanda gençliğimize verilen önemin
ve ülke olarak geleceğimize olan inancın da ifadesidir. Akademik yazı ve düşünce ile
meşgul olan herkesin alana katkı sağladığı; ülkemiz için kendini geliştiren, yeniliklere
açık, milli değer ve bilince sahip bir nesil yetiştirme konusunda vizyon sahibi, akademik
camiaya araştırma ve yayınlar ile katkı sağlayan siz değerli yazarlarımıza teşekkürü borç
bilirim.
Uluslararası, hakemli e-dergi International Journal of Social & Humanities Sciences
Research (JSHSR) dergisi sizlerin özverili çalışmaları ve desteği ile 8. yılında yayına
devam etmektedir. Göstermiş olduğunuz ilgi, değerli katılım ve katkılarınızdan dolayı
minnettarız.
Akademik hayata bir nebze katkı sunmak üzere çıkmış olduğumuz bu yolculukta, JSHSR
ailesi olarak yurt içi ve yurtdışında görev yapan akademisyen hocalarımızla birlikte
çalışmanın gurunu yaşamaktayız. 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
arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimi bir borç bilirim.
JSHSR dergisi olarak verdiğiniz ve vereceğiniz her türlü destekten dolayı teşekkür eder, sağlıklı
günler dileyerek saygılar sunarım.
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