ÖNSÖZ
Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde hazırladığımız Ejovoc’un
(Electronic Journal Of Vocational Colleges- Elektronik Meslek Yüksekokulları dergisi) ilk
sayısını sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.
Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan uluslararası hakemli dergimizde sosyal ve teknik alanları
kapsayan geniş bir yelpazede bilimsel ve teknolojik olarak özgünlük içeren makalelerin
yayımlanmasını amaçlamaktayız.
Yayın kurulu ve danışma kurulu üyeleri gönüllülük ilkesi ile hiçbir maddi gelir beklentisi
olmaksızın çalışmalarını yürüttüğü dergimiz Ejovoc, meslek yüksekokullarının bilimsel
dinamizmine katkıda bulunmayı, disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi, sadece öğretim
üyelerinin değil öğrencilerin de akademik bilgi ve becerilerini sunacakları bilimsel bir
platform sağlamayı misyon edinmiş elektronik bir dergidir. Ejovoc etik ilkelere bağlı olarak
yayın hayatını sürdürmeyi ve iki yıl içerisinde ulusal ve devamında da uluslar arası veri
tabanlarında taranmayı vizyon edinmiştir.
Dergimizin sürekliliğini sağlamak için kalitesinden ödün vermeden okuyucu ve yazar kitlesini
tutabilmenin zorluğunun bilincinde olarak büyük ümitlerle çıktığımız bu yolda desteklerini
esirgemeyen üniversite rektörlüğümüze, editörlerimize, yazarlarımıza ve hakemlik yapan
araştırmacılarımıza teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.
Yayın Kurulu

PREFACE
We are very happy to present the first issue of Ejovoc (Electronic Journal of Vocational
Colleges) which is prepared by Lüleburgaz Vocational College of Kırklareli University.
Ejovoc is an international peer-reviewed journal that accepts Turkish and English articles.
The main objective of Ejovoc is to publish social and technical science articles which are
selected according to the criteria of science and innovation.
Scientific committee and editorial board members of Ejovoc are volunteers. E-jovoc wants to
contribute to the scientific dynamism of vocational colleges, interdisciplinary collaboration
and Ejovoc accept not only for academicians but also for students’ innovative articles. Ejovoc
based on ethic and ethic and scientific values, it aims to be scanned by national and
international databases in two years.
Ejovoc aims to continue to broadcast without sacrificing its scientific quality with an
awareness of the difficulties such as being accepted as a reputational journal by authors and
audience. Ejovoc presents great thanks to University rectorate, scientific committee,
editorial board, authors and referees for their invaluable support.
Editorial Board.

