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EDİTÖRDEN
Çok değerli akademisyenler ve kıymetli okuyucularımız,
2015 yılında yayın hayatına başlayan International Journal of Academic Value Studies
(JAVStudies), 2019 yılına yepyeni bir başlangıç yapmış bulunuyor. Bu vesileyle ilk sayımız 5. Yıl Özel
Sayısı olarak yayınlanmıştır. Öncelikle dergi yönetiminde ve editörlük yapısında değişiklik meydana
gelmiştir. Bu değişiklik, bayrak yarışında önceki çok değerli editörlerin getirdiği bu yüksek seviyeyi
daha da yükseklere çıkarmak için yeni bir soluk manasından başka bir şey değildir. Bu vesileyle önceki
editörlere olağanüstü gayretleri ve başarıları dolayısıyla teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
İkinci olarak derginin alan editörleri, editör kurulu, danışma kurulu, bilim ve hakem kurulları ve
sekreteryası yeniden ve alanında uzman çok değerli hocalarımızdan oluşturulmuştur. Kendilerine çok
teşekkür ederiz. Sonrasında derginin yayın ilkeleri yeniden düzenlenmiş, amaç ve kapsam ve yayın etiği
oluşturulmuştur. Kısaca JAVStudies ulusal ve uluslararası bilimsel yayın standartlarına daha uygun
bir dergi haline getirilmiştir.
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, sağlık yönetimi, endüstri mühendisliği,
mühendislik ekonomisi, lojistik ve diğer iktisat, işletme 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 kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Bu vesileyle hakemlik yapan
çok değerli hocalarımıza teşekkürü de bir borç biliriz. Sürecin hızlı işlemesi sağlanmakta 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.
Saygılarımızla.
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