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Ülkemizde meydana gelen depremler ile korkunç bir yıkım yaşanan ve birçok canımızı 

kaybettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek bu zor günleri çabuk 

aşabileceğimizi ümit ediyoruz. Güçlü bir toplum olabilmenin en önemli etkenlerinden birisi, 

bu tür afetlerde tecrübe edilenlerden ders alarak, olası yaşanacak afetlerde bilinçli biçimde 

hazır olabilmemizdir. Bunun yolu da bilim ve eğitimden geçmektedir.   

(PEJOSS) Dergisi; bilimsel yöntemlerle üretilmiş ve sağlam teorik temellere dayalı bilgilerin 

sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili sorunsallara çözüm üretmek ve yeni yaklaşımları tanıtarak 

katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında yayın hayatına başlamış açık erişime sahip uluslararası, 

hakemli e-dergi; ayrıca akademik yazı ve düşünce ile meşgul olan herkesin söz 

söyleyebileceği sosyal bilim platformudur.  

PEJOSS'da alanında etki sağlayacak ulusal ve uluslararası portreler, güncel meseleler ve 

makaleler yer almaktadır. Sizlerin de özverili çalışmaları ve desteği ile PEJOSS dergisinin 

yeni sayısı ile huzurlarınızdayız. Göstermiş olduğunuz ilgi, değerli katılım ve katkılarınızdan 

dolayı minnettarız. Akademik hayata bir nebze katkı sunmak üzere çıkmış olduğumuz bu 

yolculukta, PEJOSS ailesi olarak sizinle birlikte çalışmanın gurunu yaşamaktayız. Dünya 

genelinde ülkelerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamlarını alt üst eden ve insanlık 

tarihinin en zorlu dönemlerinden birisinin yaşandığı şu sıralarda bilime ve insanlığa katkı 

sağlayan bilim dünyasının siz değerli üyelerine teşekkürü borç bilmekteyiz. Bilim dünyasının 

siz değerli üyelerini yayın, danışma ve hakem kurulu ile 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 PEJOSS 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, talep ve 

önerileri ile sosyal bilimlerin farklı disiplinlerde görev yapan akademik camia mensubu tüm 

mesai arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

PEJOSS dergisi olarak vereceğiniz her türlü destekten dolayı şimdiden teşekkür eder, 

saygılarımı sunarım. 
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