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Dear Colleague,

Yeni bir yılda yepyeni bir yüzle sizlerle tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızla birlikte Türkiye’de bilimsel dergi yayıncılığın-
da önemli bir yeri olan AVES firmasıyla çalışmaya başladık. Yeni yayıncımızla birlikte daha yüksek kalitede baskı, modern sayfa mizanpajı 
ve renkli görsellerle sizlere ulaşacağız. Yeni yayıncımızla birlikte güncellemekte olduğumuz web sitemizde modern bir yüzle karşınıza 
çıkacağız. Bu sayede kabul edilmiş tüm yayınları anlık güncellenen web sayfamızda baskıdan önce elektronik (Ahead of Print) haliyle 
görebilecek ve yayın sırasını takip edebileceksiniz. Dergimizin geçmiş yıllardaki sayılarında yayınlanmış tüm yazılara da web sayfamızda 
yer alan Arşiv kısmından ulaşmanız mümkün olacak.

With every new issue, we endeavour to respond to you quicker with our reviewer board, which is now stronger and more diverse. On the 
other hand, the intense attention our journal receives encourages us to publish bimonthly in the upcoming years.

We hereby thank all researchers, reviewers and journal staff who have contributed to the preparation of this issue.

Best regards.

On behalf of the Editorial Board
Cüneyt Müderrisoğlu
Editor

 EDITORIAL

Değerli Meslektaşlarım,

Yeni bir yılda yepyeni bir yüzle sizlerle tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızla birlikte Türkiye’de bilimsel dergi yayıncılığın-
da önemli bir yeri olan AVES firmasıyla çalışmaya başladık. Yeni yayıncımızla birlikte daha yüksek kalitede baskı, modern sayfa mizanpajı 
ve renkli görsellerle sizlere ulaşacağız. Yeni yayıncımızla birlikte güncellemekte olduğumuz web sitemizde modern bir yüzle karşınıza 
çıkacağız. Bu sayede kabul edilmiş tüm yayınları anlık güncellenen web sayfamızda baskıdan önce elektronik (Ahead of Print) haliyle 
görebilecek ve yayın sırasını takip edebileceksiniz. Dergimizin geçmiş yıllardaki sayılarında yayınlanmış tüm yazılara da web sayfamızda 
yer alan Arşiv kısmından ulaşmanız mümkün olacak. 

Her geçen gün sayı, çeşitlilik ve gücünü arttırdığımız hakem heyetimizle sizlere daha hızlı geri dönüş çabasındayız. Öte yandan dergimize 
olan yoğun ilgi bizi önümüzdeki yıllarda 6 sayı olarak çıkmak için cesaretlendirmektedir.  

Bu sayıda emeği geçen tüm araştırmacılara, hakemlerimize ve dergi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Editörler Kurulu adına
Cüneyt Müderrisoğlu
Editör
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