
 

 

Editörden 

Bilim dünyasının değerli insanları, 

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) otuzuncu sayısını yayınlamış 

bulunmaktadır. Kesit Akademi Dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta “Eğitim Bilimleri 

Temel Alanı, Filoloji Temel Alanı, Güzel Sanatlar Temel Alanı, Hukuk Temel Alanı, İlahiyat Temel 

Alanı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Spor Bilimleri Temel Alanı, Sağlık Bilimleri Temel 

Alanı” gibi doçentlik temel alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. 

Kesit Akademi Dergisi uluslararası akademik bir dergi olmakla birlikte, yazı ve düşünce ile meşgul 

olan herkesin söz söyleyebileceği disiplinlerarası bir bilim platformudur. Akademik hayata bir nebze 

katkı sunmak üzere çıkmış olduğumuz bu yolculukta, bilim dünyasının siz değerli insanlarını yazar 

ve hakem olarak yanımızda görmek; ayrıca görüş ve önerilerinizle bizleri en mükemmele ulaştırma 

noktasında yönlendirmeniz bizlere güç katacaktır. Bu bağlamda Kesit Akademi Dergisi (The Journal 

of Kesit Academy) olarak vereceğiniz her türlü destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. 

From the editor 

Distinguished scientists, 

The Journal of Kesit Academy has published number thirty. Our aim as The Journal of Kesit 

Academy is to serve the world of science by publishing qualified publications in the fields of “social 

sciences, psychological sciences, economics and business, education sciences, social sciences, right, 

political science, social and economic geography, mass media and mass communications, other social 

sciences, humanities, history and archaeology, linguistics and literary studies, philosophy, ethics, 

religious studies, art history, other humanities” in an international dimension. In addition to being an 

international academic journal, The Journal of Kesit Academy is an interdisciplinary science platform 

where anyone engaged in writing and thinking can have a say. In this journey that we have embarked 

on to contribute a little bit too academic life, it will add strength to us to see you valuable people of the 

scientific world as writers and reviews, as well as to guide us to the point of transportation to the most 

perfect with your opinions and suggestions. In this context, I would like to thank and pay our respects 

to you for all your support as The Journal of Kesit Academy. 
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