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EDİTÖRDEN MEKTUP 

 

Değerli Okuyucularımız, 

2010 yılında yayın hayatına başlayan, alan eğitimi, eğitim bilimleri, tarih, coğrafya, Türk dili ve 

edebiyatı, güzel sanatlar, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, felsefe, ilahiyat, hukuk, iktisadi ve idari bilimler 

gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayın yapan Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi’nin 46. 

sayısını yayınlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu sayıda 24’ü araştırma makalesi, 2’si derleme makale 

olmak üzere 26 orijinal makale yer almıştır. Bu makaleler; Uzaktan eğitim, Müzik, Sosyal Bilgiler 

Öğretimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Coğrafya ve Turizm gibi konular hakkında özgün 

çalışmalardır. Dergimizin bu sayısına makaleleri ile katkı sunan yazarlarımıza ve ayrıntılı incelemeleri 

için de hakemlerimize teşekkür ederiz. Dergimizin bu sayısında yer alan makalelerin engin bilimsel 

birikime katkı sağlaması dileğiyle. 

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

 
            Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA 

        International Journal of  

                       Eurasia Social Sciences     

         Editör  
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LETTER FROM EDITOR 

 

 

Dear Readers, 

We are happy to publish the 46th issue of the International Journal of Eurasia Social Sciences, which 

started its broadcasting life in 2010, publishes in all fields of social sciences such as field education, 

educational sciences, history, geography, Turkish language and literature, fine arts, psychology, 

sociology, archeology, philosophy, theology, law, economics and administrative sciences. In this issue, 

there are 26 original articles, 24 of which are research articles and 2 of which are review articles. These 

articles are original studies on topics such as Distance education, Music, Social Studies Education, 

Psychological Counseling and Guidance, Geography and Tourism. We would like to thank our authors 

who contributed to this issue of our journal with their articles and our referees for their detailed 

reviews. We hope that the articles in this issue of our journal will contribute to the vast scientific 

knowledge. 

Thank you in advance for your contribution. 

 

           Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA 

                   International Journal of  

                    Eurasia Social Sciences     

      Editor  

 


