Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları, dergimizin 2011 Kış sayısı ile yeniden
sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz gururluyuz. Bu sayımızla birlikte farklı bir heyecan
duyuyoruz. Dergimiz elinizdeki 9.sayısı ile 5.yılına giriyor. Akademik dergicilik hayatında
beş yıl son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Dünyanın en saygın indeksleri bir dergiyi
kendi bünyelerine almak için 5 yıl şartını getiriyorlar. 5 yıl düzenli çıkmak ve belirlenen
kriterlere uymak uluslar arası alan indekslerinin dikkate aldıkları başlıca konular
olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında “Gazi Akademik Bakış Dergisi” nin 1.sayısından
itibaren düzenli, zamanında ve bilimsel kriterlere uygun biçimde çıktığı görülecektir. Dergi
editör heyeti olarak bu aşamaya gelmiş olmaktan mutluyuz gururluyuz. Hedefimiz
dergimizi daha da üst seviyelere taşımaktır.
Bilimsel araştırma yapmak ve bu araştırmaları yayınlayarak konuya ilgi duyan kesimlerle
paylaşmak, bilim camiasının istifadesine sunmak, üniversitelerin ve akademisyenlerin en
önemli görevlerindendir. Biz “Gazi Akademik Bakış Dergisi” olarak sosyal ve beşeri
bilimler alanında eksikliği hissedilen bilimsel dergi açığını kapatmaya ufak da olsa bir
katkı yapabiliyorsak bundan gurur duyarız.
Değerli okuyucular dergimize gönderilen makaleler giderek hem nicelik hem nitelik olarak
büyük bir gelişme göstermektedir. Dergimize çok sayıda bilimsel nitelikli makale
gönderilmektedir. Değerli yazarlarımız haklı olarak bir an önce kendi yazılarının
yayınlandığını görmek istemektedirler. Ancak takdir edersiniz ki bir dergide yayınlanacak
makale sayısı bellidir ve dergimiz yılda 2 defa çıkmaktadır. Bu bakımdan gelen makaleler
geliş tarihlerine göre bir sıraya konulmakta ve bu sıraya göre hakem süreci
başlatılmaktadır. İleride yılda iki değil de üç ya da dört yayın yapma imkânı bulabilirsek
makalelerin daha hızlı şekilde yayımlanması mümkün olabilecektir.
Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları dergimizin 9. sayısında zevkle ve
ilgiyle okuyacağınız 16 makale ve üç kitap tanıtımı yer almaktadır Dergimizin 9.sayısına
makale gönderen değerli araştırmacılara, dergimizden hiçbir zaman desteğini
esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr Rıza Ayhan’a, Sayın Genel Sekreterimiz Prof. Dr.
Bahtiyar Akyılmaz’a, gönderdiğimiz makaleleri ciddi bir biçimde inceleyerek değerli
vakitlerini harcayan hakem heyetine, dergi yayın kuruluna, danışma kurulu üyelerine,
yazı kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür eder, bir sonraki sayıda dergimiz
hakkında güzel ve sürpriz haberler vermeyi ümit ederek, yaz sayısında buluşmak üzere
hepinize en derin saygılarımı sunarım.

