
Editörden… 

Kıymetli JASSS okurları … 

Dergimiz 5/5 sayısını DOI numarası alınmış makalelerle yayımlamanın 

gururunu yaşıyoruz.  

Peki DOI numarası neden bu kadar önemli ve neden bu numarayı 
makalelere vermek için bu kadar uğraştık? DOI kısaltması ile anılan Digital 
Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcı), internet üzerinde yayınlanan 
içeriğe kolay erişimi sağlayan benzersiz numaralandırma ve erişim 
sistemidir. Kısaca DOI numarası verilmiş online bir kitaba, makaleye, 
bildiriye, ya da bunlar içerisinde yer alan bir içerik parçasına (resim, şekil, 
tablo) erişmek için DOI numarasını "çözümlemek" yeterli olacaktır. Bunun 
için tek yapmanız gereken, http://dx.doi.org/ adresindeki gibi "çözümleyici" 
arama motorlarına DOI numarasını girmektir. Online içerik, başka hiç bir 
adres bilmenize gerek kalmadan bilgisayarınıza inecektir. Günümüzde artık 
özellikle bir çok yurt dışında yayın yapan dergi makalesinde DOI numarası, 
yani dijital plaka numarası bulunmaktadır. Bir online içeriğin sadece DOI 

numarasını bildiğinizde, başka hiç bir web adresini kaydetmek, akılda 
tutmak zorunda değilsiniz. Ayrıca DOI kullanan diğer makalelerde, 
referanslar kısmında sizin DOI numaranız yer alacağından atıf (citation) 
hesaplaması kolaylaşmaktadır. İşte bu sebeple makalelerimize DOI 
numarası almak istedik. 

Dergimizin indekslerle ilgili çalışmaları da aynı yoğunlukta devam 
etmektedir. Birinci sayımızda itibaren JASSS; ASOS, MLA, EBSCO gibi 
indekslerde taranmış, bununla birlikte dünyanın öenmli kütüphanelerinde 
taranmaya da devam etmektedir. Yine DOAJ, ULAKBİM ve AHCI gibi 
indekslere başvuru süreçleri devam etmektedir. Bu yoğun çalışmalar 
neticesinde dergimiz uluslar arası indeksli ve hakemli bir dergi konumuna 
gelmiştir. 

Bu sayımızda 26 makale yayımlanmıştır. Bu yazılar birkaç hafta içinde 
indeks kayıtlarına aktarılacak, dünya bilim çevrelerine ulaştırılacaktır. 
Normal şartlarda bugüne kadar 5-10 yazı arasında yayım yapan dergimiz, 
gelen yazıların yoğunluğu ve akademisyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda 
yıllık sayı adedini altıya çıkarırken, her sayıda yayımlanan makale sayısını 
da artırmıştır.  

Tabi ki bu süreçte bizi asla yalnız bırakmayan kurul üyelerimize, 
hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yeni sayımızın da 

sosyal bilimler adına faydalı olmasını diliyorum. 
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