
Editörden

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ikinci sayısı, öngörüldüğü 
üzere Mayıs 2016’da okurla buluştu. Dergimizin Kasım 2015’de yayımlanan 
ilk sayısının ardından geçen süreç içinde, süreli yayın olma yolunda önemli 
bir aşama olarak kabul edilen ISSN numarası tahsisi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığına yaptığımız başvurunun uygun bulunmasıyla gerçekleşti. 
Böylece, Üsküdar Üniversitesi, kurumsal olarak taşıdığı sorumluluğun 
bilinciyle, gelecekte Sosyal Bilimler alanında bilgi üretimine kesintisiz 
olarak katkı sağlamaya hazır ve istekli olduğunu gösterdi. Bu gelişme, 
ülkemizdeki akademik çalışmaların artmasına bir alan açacağından önemli 
görülmelidir; üniversitemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. 

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ikinci sayısının hazırlığı 
aşamasında hassasiyetle izlenen ön inceleme ve hakem değerlendirme 
süreci sonucunda, başvurular arasından belirlenen yedi makale dergimizde 
yayımlanmaya uygun bulundu. Yazarlar, bu sayıda, Sosyal Bilimlerin geniş 
yelpazesi içinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, tarih, sosyoloji, 
psikoloji ve iletişim alanında belirledikleri konuları analiz ederek bilgi 
dağarcığımızın ve bilinç dünyamızın gelişmesine yardımcı olabilecek özgün 
çalışmalarını bizimle paylaştılar; kendilerine çok teşekkür ediyorum. 

Bilindiği üzere akademik çalışmalar, başlangıçta cesaret isteyen uzun, 
yorucu ve yoğun bir odaklanma süreci sonucunda gerçekleştirilebilmekte; 
geniş kitlelere ulaştıkça alanlarında yeni tartışmalara ve gelişmelere yol 
açmakta, bilim yolculuğu böylece sürdürülebilmektedir. Bu cesarete sahip 
olduklarını tercihleriyle gösteren akademisyenler, bilim yolculuğunun doğal 
katılımcılarıdır. Ben, tüm akademisyenleri, özellikle genç meslektaşlarımı, 
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ile bu yolculuğa katılmaya 
teşvik ve davet ediyorum. 

Keyifli okumalar dileklerimle…

Prof. Dr. Mithat Baydur



Editor’s Note 

The second issue of Üsküdar University Journal of Social Sciences has 
reached to the readers in May 2016 as it was expected. In the process 
afterwards the publication of our first issue in November 2015, the allocation 
of ISSN number has been fulfilled after acceptance of the application to the 
Ministry of Culture and Tourism, which is an important step for becoming a 
periodical journal. Thus, Üsküdar University, with corporate conscious of 
responsibility, has shown that it is ready and willing to contribute to studies 
in social sciences in the future. This development should be seen important 
for it will assist to increase in academic studies in our country. Hereby, I 
wish the best to our university and the scientific community. 

After a precise review of referees in the preparation process for second 
issue of Üsküdar University Journal of Social Sciences, seven articles 
chosen among applicants were found eligible to publish in our journal. In 
this issue, the academics shared with us their original articles analyzing 
the issues which they determined in the areas of political science and 
international relations, history, sociology, psychology and communication 
sciences within range of social sciences. With their precious studies, they 
help to develop our awareness and knowledge; I would like to express my 
gratitude to them. 

Academic works, as it is known, are come into existence at the end of a 
process which requires long, exhausting and intensive focus. They paves the 
way for new debates and developments, long as they reach broader masses 
and that way the journey of science can be prolonged. The academics 
showing their courage by their choices are the natural participants of 
this journey. I encourage and invite all academics, especially my young 
colleagues, to join this journey with us through Üsküdar University Journal 
of Social Sciences.

Wishes for a joyful reading…

Prof. Mithat Baydur, Ph.D.


