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Yayına Başlarken; 

Değerli Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi Takipçileri, öncelikle sizinle dergimiz vasıtası ile buluşuyor 

olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.  

Değerli okuyucular, bizim açımızdan Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergimiz çok önem li bir yere sahip.  

Günümüzün en önemli kavramları arasında yerini alan Yönetim ve Eğitim alanları üzerine bir dergi 

çıkartıyor olmak bizim için bir gurur vesilesi.  

Bilindiği üzere yönetim kavramı aslında insanoğlunun var olduğu günlerden bu yana önemli b ir yere 

sahip. İnsan unsurunun bulunduğu her yerde yönetim kavramı ile karşılaşıyoruz. Artık 21. Yüzyılda 

bilginin yayılımının kontrol edilemediği, günümüz” bilgi yüzyılında” yönetim kavramının önemi ve 

kıymeti tartışma götürmez bir gerçek.  

Günümüz modern dünyası yönetimin nasıl daha verimli bir hale getirileceği  üzerine zihin yoruyor. 

Yönetimin merkezine insanın oturtulması gerekliliği üzerinde duran “ insan odaklı yönetim” gibi çok 

önemli konular üzerinde yoğunlukla çalışır oldu.  

Dergimizin bir önemli başlığı da “Eğitim Bilimleri”. Bizce “en önemli yatırım, insana yapılan 

yatırımdır”. İnsana yapılabilecek en güzel yatırım da “eğitim”dir. Eğitim bilimleri de insana yapılan bu 

yatırımın, bilimin ışığında yapılabilmesi için çaba harcamaktadır. Dolayısı ile “Eğitim Bilimleri” bu 

açıdan bakıldığında bizler için vazgeçilmez, yadsınamaz bir alandır.  

Dergimizde bu iki alana ilişkin, bilimsel katkı sağlayan çalışmaları sizinle paylaşmak bizim  için büyük 

mutluluk.  

Dergimizin hazırlanması sırasında katkı sağlayan akademisyen ve memurlara bu vesile ile teşekkürü 

bir borç biliyorum.  

Tabii ki dergimize gelen akademik çalışmaları değerlendirecek olan çok kıymetli akademisyenlere 

özellikle teşekkür etmem gerekiyor.  

Gerek Düzce Üniversitesi’nden gerekse diğer Üniversitelerden dergimize hakem olmayı kabul edip, 

çok değerli katkılarını esirgemeyen akademisyenlere teşekkür ediyorum.  

Yönetim ve Eğitim Bilimleri alanlarında akademik bilgi birikimlerini bu konuda bilgi talep edenlerle 

paylaşmak isteyenlerin, hazırladıkları çalışmaları bizlere ulaştırmalarını bekliyoruz.  

Dergimizin başta Düzce Üniversitesi olmak üzere tüm akademik camiaya hayırlı uğurlu olmasını 

temenni ediyorum.  
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