
Editorial 

Hello; 

We are pleased to publish Summer II 2014 issue. The editor squad of JASSS (The Journal of 

Academic Social Science Studies) is making a great effort to deliver the issue to you as printout and 

electronic formats. In addition to this we are thankful, to the faculty members who are in publishing 

and advisory board, to the field editors who provides reliable and accurate refereeing, and to our 

referees who work as a guide during the process of publications and making their assessments within 

the scope of scientific ethics and providing rapid feedback. Moreover, I respectively owe a debt of 

gratitude to the foreign language specialists, board members who are in charge of index, redactors, 

coordinator of foreign delegations, and legal expert. 

We are swiftly carrying on the improvement works of JASSS related with its work and 

operation. We are applying for different indices and waiting for the results. With our squad that we 

work on to widen in time, we try hard for more global recognition of our journal. With an aim of 

providing the demand for academic knowledge in all fields of social sciences and extend this, we are 

purchasing consultancy service related with the indices. In this sense we began negotiations with 

Tübitak (scientific and technological research council of Turkey) Ulakbim (Turkish national academic 

network and information center) Journal Park system. In consequence of our correspondences we 

decided having our last publishing Lorient / France based. 

In Summer II 2014 issue of JASSS, the articles of esteemed scientists are present. This issue has 

35 notable articles, which have completed refereeing in different fields such as; Sociology of Religion, 

Mathematical Training, Music, Music Training, Musicology, Old Turkish Literature, History, Art 

History, Geography, Educational Sciences, Educational Administration and Supervision, 

Business/Marketing, International Relations/Law, Sociology, Linguistics, Science Training, Turkish 

Thought, Education Programs and Teaching, Basic Islamology, Sufism, Psychology, Psychological 

Counseling and Guidance, Social Science, Educational Technology, Woman and Life.  

With Spring 2014 issue, JASSS aimed to continue its publication life also as printed form. We 

delivered 500 journals in our each publication to several libraries of Turkey and we will continue to 

deliver. If there are other addresses that you are requesting the journal you can contact via 

journal@jasstudies.com or jasstudies@gmail.com. 

I would like you to know that we are open to any suggestions that will enrich our journal. We 

wish that Summer II 2014 issue of JASSS will serve for the World science circles.  

  

         Best Regards 

 

              Dr. Serdar YAVUZ 

                  Editor of JASSS 
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Merhaba; 

Summer II 2014 sayısının yayınını yapmanın verdiği mutluluğu yaşamaktayız. JASSS (The 

Journal of Academic Social Science Studies) editör ekibi yayının sizlere elektronik ve baskı olarak 

ulaşmasında çok ciddi bir şekilde emek sarf etmektedir. Bunlarla birlikte yayın ve danışma 

kurulundaki öğretim üyelerine, yayınların doğru ve sağlıklı hakemlendirilmesini sağlayan alan 

editörlerine ve yayınların makaleye dönüşmesinde rehberlik eden, değerlendirmelerini bilimsel etik 

kuralları çerçevesinde yapan ve hızlı geribildirim yapan hakemlerimize müteşekkiriz. Ayrıca editorial 

board’da yer alan yabancı dil hakemlerine, indeks sorumlularına, redaktörlere, dış temsilcilikler 

koordinatörüne ve hukuk sorumlusuna ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.  

JASSS’ın iş ve işleyişiyle ilgili iyileştirme çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Farklı 

indekslere başvurup sonuçlarını bekliyoruz. Zaman içerisinde daha da genişlemesi için çabaladığımız 

kadromuzla dergimizin küresel çapta daha tanınması için gayret sarf ediyoruz. Sosyal bilimlerin her 

alanında akademik bilgiye duyulan ihtiyacı sağlamak, bunu yaygınlaştırmak amacıyla profesyonel 

danışmanlık şirketlerinden indekslerle alakalı danışmanlık hizmeti satın alıyoruz. Bu bağlamda 

Tübitak Ulakbim Dergi Park sistemi ile görüşmelere başladık. Yazışmalarımız neticesinde 

Lorient/Fransa merkezli son yayınımızı yapmaya karar verdik.  

JASSS Summer II 2014 sayısında birbirinden değerli bilim adamlarının yazıları 

bulunmaktadır. Bu sayıda; Din Sosyolojisi, Matematik Eğitimi, Müzik, Müzik Eğitimi, Müzikoloji, 

Eski Türk Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 

İşletme/Pazarlama, Uluslararası İlişkiler/Hukuk, İstatistik, Sosyoloji, Dilbilim, Fen Eğitimi, Türk 

Düşüncesi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Temel İslami Bilimler, Tasavvuf, Psikoloji, Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik, Sosyal Bilimler, Eğitim Teknolojisi, Kadın ve Hayat gibi farklı alanlardan 

hakem sürecini tamamlamış birbirinden değerli 35 makale bulunmaktadır.  

 

JASSS Spring 2014 sayısı ile baskı olarak da yayın hayatına sürdürmeyi amaçlamıştır. 

Baskısını yaptığımız her sayıdaki 500 adet dergiyi Türkiye’nin farklı kütüphanelerine ulaştırdık ve 

ulaştırmaya da devam edeceğiz. Ulaştırılmasını istediğiniz farklı adresler var ise 

journal@jasstudies.com veya jasstudies@gmail.com adresine iletebilirsiniz.  

Dergimize değer katacak önerilerinizi beklediğimizi bilmenizi isteriz. Summer II 2014 

sayısının dünya bilimine faydalı olmasını dileriz. Saygılarımızla…  

 

         Dr. Serdar Yavuz 

          Editor of JASSS 
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