
Respectable Scientists; 

We are glad to present you a new issue. With this issue we draw 30 notable articles to 

the attention of science world. Firstly, I am thankful to the journal management team, 

who works with all their efforts to finish the publication process of the articles 

uploaded to the journal system objectively and shortly; and to our referees who 

carefully investigate the articles.    

The studies we carried out on indices during summer months began to give its 

results. As a result of these studies we announced from our social networks that 

OAJI, DRJI, Cite Factor and Academic Keys indices scan our journal. Hereby, we 

want to share our happiness here, too. We will continue to share the upcoming news 

of the new indices that we have applied with you.  

We are well aware of the hardship of electronic publication. In addition to this our 

work force doubled with the challenge of continuing to publication life as printed 

form.  Many nameless hero takes part during the process of publication on electronic 

format and then during the delivery of the printed forms to the writers and about 500 

different individuals/corporations. Hereby, I want to thank to them.    

I am grateful to the respectable faculty members who support us with their opinions 

on our work that we start out to raise awareness on academic publication life as 

electronic and printed forms.       

Best Regards … 

 

       Dr. Serdar YAVUZ 

          Editor of JASSS 

           

 

 

 

 

 



Saygıdeğer Bilim İnsanları; 

Yeni bir sayı ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu sayımızda da 

birbirinden değerli 30 makaleyi bilim dünyasının dikkatine sunmaktayız. Dergi 

sistemine yüklenen makaleleri en kısa ve en objektif bir şekilde yayına dönüştürme 

gayretiyle çalışan başta dergi yönetim ekibi ile makaleleri dikkatli bir şekilde 

inceleyen hakemlerimize çok teşekkür ederim.  

Yaz ayları içerisinde indeksler ile alakalı yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye 

başladı. Bu çalışmalar neticesinde OAJI, DRJI, Cite Factor ve Academic Keys 

indekslerinin dergimizi taradığını sosyal paylaşım ağlarımızda duyurusunu yaptık. 

Bu vesileyle mutluluğumuzu burada da paylaşmak istiyoruz. Başvurusunu 

yaptığımız diğer indeksler ile ilgili haber geldikçe de bunu sizlerle paylaşacağız.  

Elektronik anlamda yayın yapmanın zorluğunu bilmekteyiz. Buna bir de basılı 

olarak yayın hayatına devam etmenin zorluğu da eklenince iş gücümüz iki kat 

artmaktadır. Derginin önce elektronik ortamda yayınlanmasında sonrasında da basılı 

olarak yazarlara ve yaklaşık olarak 500 farklı kişiye/kuruma gönderilmesinde isimsiz 

birçok kahraman yer almaktadır. Bu vesileyle onlara da teşekkür etmek istiyorum.  

Elektronik ve basılı olarak akademik yayın hayatında küçük de olsa farkındalık 

yaratmak amacıyla çıktığımız bu yolda bizlere görüşleriyle katkı sağlayan değerli 

öğretim üyelerimize minnet duygularımızı iletmek istiyorum. Saygılarımızla… 

           

     Dr. Serdar YAVUZ 

                 Editor of JASSS 

           


