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EDİTÖRDEN
Değerli akademisyenler ve kıymetli okuyucularımız,
2015 yılında yayın hayatına başlayan Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
dergimizin, 2019 yılındaki üçüncü sayısını yayınlamaktayız. JAVStudies uluslararası hakemli bilimsel
derginin sayılarında iktisat, işletme, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, yerel yönetimler,
kentleşme, sosyal hizmetler, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri, turizm, dış ticaret, tarım
ekonomisi, çalışma ekonomisi, yönetim bilişim sistemleri, sağlık yönetimi, endüstri
mühendisliği, mühendislik ekonomisi, lojistik ve diğer iktisat, işletme, uygulamalı bilimler ve siyasi
ve idari bilimlerle ilgili konularda yapılan bilimsel çalışmalar yer almakta ve yılda dört veya beş sayı
çıkarılmaktadır.
JAVStudies uluslararası alan indeksli bir dergi olup 5 yıldır yayın yapmaktadır. ISSN: 2149-8598
numarası ile yayın hayatına devam etmekte olan dergi elektronik formata sahiptir. JAVStudies,
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBible
(Academic Resource Index), Academic Scientific Journals (CiteFactor), Scientific Indexing Services (SIS),
International Index Copernicus, Advanced Science Index, Akademik Araştırmalar İndeksi
(Acarindex.com), International Institute of Organized Research (I2OR), Sosyal Bilimler Atıf Dizini
(SOBİAD), Social Science Research Network (SSRN), İdealonline Veri Tabanı, İnfoBase Index,
Scholarsteer Index ve Arastirmax indeksleri ve veritabanları tarafından taranmaktadır.
Dergimizde değerlendirme süreci objektif ve tarafsız yürütülmekte olup hakemlerin ve yazarların
isimlerinin saklı tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Bu vesileyle hakemlik
yapan çok değerli hocalarımıza teşekkürü de bir borç biliriz. Sürecin hızlı işlemesi için gayret
gösterilmekte ve kabul edilen makalelere DOI numarası verilmektedir.
Dergimize kıymetli çalışmalarınızla katkı vermeniz hem ülkemize ve milletimize hem de insanlığa
faydalı olma adına bilim dünyasına katkıda bulunmamız açısından çok önemli olmakla birlikte daha
nitelikli bir dergi haline gelme açısından bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Sayımızın hayırlara
vesile olmasını temenni eder, siz değerli bilim adamlarına ve okurlarımıza ilginizden dolayı teşekkür
ederiz.
Son olarak belirtmek isteriz ki JAVStudies dergisinin bu sayısında ve önümüzdeki sayılarında, bu
yıl ilki gerçekleştirilen JAVScongress Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi bildirileri de yer
alacaktır. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Şırnak Üniversitesi
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’ne 9 farklı ülkeden ve
Türkiye’nin 41 farklı şehrinden olmak üzere 70 üniversiteden bölge bazında rekor bir katılım
gerçekleşmiştir. Ortak yazarlar da dahil edildiğinde 308 akademisyen bildirilerde yer almış ve 220
akademisyen kongreye iştirak ederek sözlü sunum gerçekleştirmişlerdir.
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