Editörden;

Merhaba;
Sosyal bilimler alanındaki gelişmelere ilişkin önemli çalışmaları içeren ve bu alanda
çalışan farklı bilim insanlarından gelen makaleleri kapsayan yeni bir sayı ile karşınızdayız.
2015 yılı dergimiz açısından oldukça yoğun bir yayın yılıydı. Dergi sistemine yüklenen
makale sayısı, bunların yayınlanması, makale indirilme, özet görüntüleme ve SOBIAD
(Sosyal Bilimler Atıf Dizini) verilerine göre dergimizin etki değeri (Impact Factory) atıf oranı
ile ilgili gelişmeler açısından oldukça sevindiricidir.
Dergimizin bu sayısında; Eğitim Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, İşletme,
İktisat, Medya-İletişim-Sinema ve İlahiyat alanlarında özgün ve bilimsel makaleler ile ayrıca
ilgiyle okuyup yararlanabileceğiniz bir kitap tanıtımı da yer almaktadır.
Dergimizin bu sayısına çalışma göndermek suretiyle gösterdikleri ilgiden ve
dergimize güvenlerinden dolayı, değer katan yazarlara teşekkür etmek isteriz. Makale
değerlendirmeleri için değerli vakitlerini ayıran, yazarlara yol gösteren kıymetli
hakemlerimizin uzmanlıklarına azami ölçüde dikkat edilmiş olup emeklerinden ötürü de
kendilerine minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. Danışma ve yayın kurulundaki
üyelerimizin ve editöryel ekipteki arkadaşlarımızın çalışmaları ile zengin içerikli yeni
yayınlar sunmaya çalışacağız.
Bir sonraki yayın döneminde görüşmek dileğiyle…

Doç. Dr. Serdar Yavuz
Editor Of JASSS

From the Editor;

Hello,
We are here again with a new issue that features significant studies related to
developments in social sciences and articles from various scientists working in this area. 2015
was a very busy year for our journal. Considering the number of papers submitted to journal
system, publication of articles, number of article downloads and abstract views and Sobiad (
Social Sciences Citation Index) data, developments with regard to the impact factor and
citation frequency of our journal are very pleasing.
In this issue, we present unique and scientific articles in the areas of Educational
Sciences, Turkish Language and Literature, History, Business, Economy, MediaCommunication-Cinema and Theology, and introduce a book which you will read with great
interest.
We would like to thank all authors who submitted their studies to this issue for their
interest and trust in our journal, thereby creating value. We have paid strict attention to the
specialties of our valuable referees who take their precious time to review articles and guide
authors. We also would like to state that we are so grateful to our journal referees for their
effort. With the studies of our advisory and editorial board members and editorial staff, we
will strive to present new publications through a richer content.
Hope to see you in the next issue.

Assoc. Prof. Dr. Serdar Yavuz
Editor of JASSS

