
Distinguished Scientist; 

As JASSS editorial team we are experiencing the joy given by publishing of the second issue of 

2015, and we want to share with you the excitement. Then, both broadcasting this publication in the 

electronic media and bringing them to you as printed is quite tiring and it is pleasing adventure as 

well. 

 

Esteemed authors; 

In a preliminary review studies related to articles in electronic journals, it is observed that the 

page numbers of the articles are so high. In fact, we think multi-page articles one of the biggest 

problems of the electronic magazine publishing; this constitutes one of the major criticism of the title. 

However, academic qualifications articles should not have a lot of pages .Because the main theme of 

article that has lots of page is lost in pages and the same subject is of the article constantly repeated in 

the text. 

 

Dear Readers; 

We are planning to publish article writing assessment named "Analysis of Articles Published 

in JASSS" in relation to the situation mentioned above within a short time. However, in this article we 

want to give place to the other subjects, these are: academics title situation in the published article, the 

distributions of the publications  according to universities within the framework of the obtained data , 

the page numbers of published articles and determination of the situation above that we have 

complained about, the average number of pages of all articles published in the journal, distribution of 

publications according to the departments, most of which department publications comes from and at 

least of which department publications comes from .In the light of these and other data, we're going to 

do a content analysis study for JASSS. We hope that studies such as comprehensive content cover all 

electronic or printed magazines and allows us to achieve statistical data that can be serious for the 

whole of the academy. 

 

Respected Science Community; 

There are of course many people worked for and contributed to the emergence of JASSS. I 

would like to record my appreciations and gratitude to them and also my thanks for their support. 

First of all, I would like to point out that we are thankful to precious authors who add value to our 

magazine with their article, distinguished referees who guides to our authors with the reviews, our 

field editor with their guidance, to our editor team, editorial and advisory board members and our 

readers. 

 Hope to see you in a new issue, we wish you an enjoyable reading... 

 

 

 

 

        Dr. Serdar YAVUZ 

            Editor in Chief 

 

 

 



Saygıdeğer Bilim İnsanları; 

JASSS yayın ekibi olarak 2015 yılının ikinci sayısını çıkarmanın verdiği mutluluğu yaşıyor, 

heyecanını sizinle paylaşmak istiyoruz. Zira hem elektronik ortamda yayın yapmak hem de bu yayını 

basılı olarak sizlere ulaştırmak oldukça yorucu ve bir o kadar da mutluluk verici bir serüvendir.  

 

Kıymetli Yazarlarımız; 

Elektronik dergilere gelen makaleler ile alakalı yapılan bir ön inceleme çalışmasında, makale 

sayfa sayılarının oldukça fazla olduğu gözlemlenmektedir. Aslında elektronik dergiciliğin en büyük 

problemlerinden biri olarak düşündüğümüz fazla sayfalı makaleler önemli eleştiri başlıklarından 

birini oluşturmaktadır. Halbuki akademik nitelikteki makalelerin sayfa sayısı çok olmamalıdır. Zira 

sayfa sayısı fazla olan makalelerde makalenin ana teması fazla sayfalar içinde kaybolmakta ve 

metinde aynı konular sürekli tekrar  edilmektedir. 

 

Değerli Okurlarımız; 

Yukarıda bahsettiğimiz durumla alakalı olarak kısa bir zaman içerisinde “JASSS’ta 

Yayınlanan Makalelerin Analizi” adlı bir makale değerlendirme yazısı yayınlamayı düşünmekteyiz. 

Bununla birlikte bu yazıda yer vermek istediğimiz diğer konular: yayınlanan makalelerdeki 

akademisyenlerin ünvan durumu, elde edilen veriler çerçevesinde yayınların üniversitelere göre 

dağılımı, yukarıda şikayet ettiğimiz durumun dergimiz açısından tespiti ile yayınlanan makalelerin 

sayfa sayısı, dergide yayınlanan tüm makalelerin sayfa sayısı ortalaması, yayınların anabilim dalına 

göre dağılımı, en çok hangi anabilim dalından yayın gelmekte, en az hangi anabilim dalından yayın 

gelmekte… Bu ve benzeri veriler ışığında JASSS’a yönelik bir içerik analizi çalışması yapacağız. 

Umarız ki böyle kapsamlı içerik çalışmaları elektronik veya basılı olan tüm dergileri kapsar ve 

akademinin bütününe yönelik ciddi olabilecek istatistiki veriler elde etmemizi sağlar. 

 

Saygın Bilim Camiası; 

JASSS’ın ortaya çıkmasında kuşkusuz pek çok insanın emeği ve katkısı vardır. Kendilerine 

olan şükranlarımı ve minnetimi, ayrıca verdikleri destekten ötürü teşekkürlerimi kayıt altına almak 

isterim. Öncelikle yazılarıyla dergimize değer katan kıymetli yazarlarımıza, değerlendirmeleri ile 

yazarlarımıza yol gösteren güzide hakemlerimize, yönlendirmeleri ile alan editörlerimize, editör 

takımımıza, yayın ve danışma kurulu üyelerimize ve okurlarımız müteşekkir olduğumuzu belirtmek 

isterim.   

Yeni bir sayıda görüşmek dileğiyle, keyifli okumalar dileriz… 

 

 

 

 

         Dr. Serdar YAVUZ 

           Editor in Chief 


