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BAYRAK DEĞİŞİMİ VE TEŞEKKÜRLER
Kıymetli okuyucularımız,
Üçüncü yılımızın dördüncü sayısı ile karşınızdayız. Turizm sektörüne yönelik uygulama
ağırlıklı hakemli bir dergi çıkarma fikriyle 2003 yılında yola cıktık ve 2004 yılından itibaren
son üç yıldır düzenli olarak dergimizi yayınlamaktayız. 2004 ve 2005 yıllarında yıllık ikişer
sayı ve 2006 yılında da bu sayı ile beraber 4 sayı yayınlamış bulunuyoruz. Okuyucu
kitlemizden, yazarlardan ve hakemlerden gelen yorumlar ve yapıcı eleştiriler dergimizin
Türk turizm sektöründe ihtiyaç duyulan bir eksikliği giderdiğini ve uzun donemde çok
daha yararlı olacağı yönündedir.
Kurucu editör olarak başladığım ve üç yıldır yürütmüş olduğum editörlük görevimi 2007
yılından itibaren dergimizde bugüne kadar editör yardımcılığı yapan ve derginin bu
asamaya gelmesinde önemli katkıları olan İzzet Kılınc’a gururla devrediyorum. Bundan
sonra da SOID’e katkım ve desteğim sürmeye devam edecektir. Yeni editörün ve ekibinin
SOID’i yeni bir vizyon, sevk ve heyecanla çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum.
Bugüne kadar bu süreçte bana ve SOID’e içten ve yapıcı yardımları ve destekleri olan
okuyucularımıza, yazarlarımıza, hakem kurulu ve bilimsel danışma kurulu üyelerine,
editör yardımcılarıma ve son olarak yayıncı kuruluşa candan teşekkürlerimi sunarım.
Sizlerin içten yardımı ve destekleri ile SOID bugünkü konumuna gelmiştir ve yine sizlerin
desteği ile çok daha iyi yerlere gelecektir. Bana gösterilen desteğin yeni editör ve ekibine
de gösterileceğini umarım.
SOID’in 2006 yılı 4. sayısında üç çalışma bulunmaktadır. İlk çalışma, Sayın Boran TOKER
tarafından konaklama isletmelerinde iş doyumu üzerine yapılan bir uygulamasının
bulgularını sunmaktadır. İkinci çalışma, Sayın Zeliha Eser ve Fatma Ceyda Duman
tarafından hazırlanan kuramsal bir çalışmadır. Yazarlar film teşvikli turizm ve pazarlama
unsurları üzerine yapmış oldukları literatür taraması bulgularını bizlerle paylaşmaktadır.
Sayın İbrahim Birkan tarafından hazırlanan son çalışma ise örnek olay türündedir. Bu
çalışma da yönetimsel kararların verilmesinde eğitimin önemi konusunda bir örnek olay
sunulmaktadır.
Herkese içten sevgi ve saygılarımı sunar, iyi çalışmalar dilerim.
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