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Dergimiz, yeni bir dönemece girdi. Elinizdeki 30. Sayısıyla, kendi 
alanında oldukça yol almış bulunuyor. Bu zamana dek, Cumhuriyet Tarihi’ni 
ilgilendiren konularda pek çok yazı yayınlandı. Bu yazıların dizinleri 
oluşturuldu. Ağırlıklı olarak İzmir ve çevresinin toplumsal, ekonomik ve 
kültürel konularının ele alındığı anlaşıldı. Bütün bunlar mikro ölçekten yakın 
tarihin incelenmesi anlamına geliyordu. Ancak buna karşın, genel konuları ele 
alıp irdeleyen yazılar da dergimizin değişik sayılarında yer buldu.

Bu sayıda da değişik araştırmacılar, yakın tarih konularını ele alıp 
irdelemeye çalıştılar. Uluslararası hakemli olan dergimizde her bir yazı, 
alanında uzman hakemlerin inceleme ve onayından geçerek yayınlanıyor. Her 
bir sayı için ayrı bir editör belirlenmesine ve ilgili editörün gerekli çalışmaları 
yapmasından sonra dergi yayınlanıyor. Editörün ve yayın kurulunun görevi, bu 
süreçlerin, uluslararası ilkeler doğrultusunda şeffaf ve denetlenebilir biçimde 
gelişmesine yön vermek ve bu ilkelere uygun bir yayın gerçekleştirmektir. Bu 
nedenle gerek sürekli ve gerekse her bir sayı için değişebilen yerli ve yabancı 
çok sayıda alanında uzman hakemlerimiz bu çalışmalara destek veriyorlar.

Normal periyodunda yayımlanan dergimiz için, yeni hedefler de 
oluşturuldu. Konu odaklı özel sayılar çıkarmak. Bu özel sayılar bir kişi adına 
olabileceği gibi, pekâlâ önceden belirlenen bir konu üzerine yapılmış yayınlardan 
oluşabilecek. Önümüzdeki sayımızı, Enstitümüz’ün kurucu müdürü hocamız 
Prof.Dr. Ergün Aybars adına çıkarmayı planladık. Değerli araştırmacıların bu 
özel sayı için destek vermesi, bizleri ayrıca kıvançlandıracak.

İyi okumalar dileklerimizle…

Prof. Dr. Kemal ARI
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Our journal has taken a new turn. With its 30th volume which you 
enjoy reading at the moment, our journal has made a remarkable advance in its 
category. Countless articles have been published related to the Republican Era 
History so far. In the meantime, we indexed these articles. It is understood that 
the main topics having been examined are social, economic, and cultural topics 
within the coverage of Izmir and its vicinity. Namely, the recent history has been 
analyzed in micro-scale. On the contrary, a set of articles that examined and 
studied general topics were featured in various editions of our journal.

For this volume, several researchers endeavored to study and examine 
different topics on contemporary history. In our international peer-reviewed 
journal, every single article are assessed and approved through peer review by 
a team of experts in relevant fields, before being published. For each volume, a 
distinct editor is assigned and employed for performing the necessary actions 
before the journal is finally published. The obligations of the editor and the 
editorial board are to ensure the aforementioned processes to develop within the 
sense of transparency and reviewable nature as well as to compose publications 
in accordance with the principles in effect. Therefore, our numerous full-time and 
part-time (may be assigned per volume) local and foreign peer reviewers, each 
boasts of high level of expertise in academic spheres, contribute to our studies.

We have set new goals for our journal, which is published within the 
regular range of time. One of them is to issue special editions, focusing on specific 
topics. The special editions would feature an important person or include a set of 
articles which highlight a pre-specified topic. We have planned to issue our next 
volume in honor of our veteran scholar and the founder of our institute: Prof. 
Dr. Ergün Aybars. We will appreciate the precious efforts of the researchers who 
will contribute in our special edition.

Enjoy your reading…

Prof. Dr. Kemal ARI




