
Editörden; 

 

Değerli okurlarımız; 

Kış dönemi sayımızı çıkarmanın mutluluğunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Memnuniyetle 

ifade etmeliyim ki indeks sayısını her geçen gün artırıyoruz. Daha bu yayın döneminde bile iki 

uluslararası indekste taranmanın sevincini yaşadık. Bunlar ile birlikte izleme sürecinde olduğumuz iki 

indeksin haberini büyük bir zevkle burada duyurmak isterim. Ulakbim tarafından belirli şartları 

yerine getirdiğimiz için izleme aşamasında olduğumuz bilgisi iletildi. Ayrıca Thomson Reuters ile 

alakalı olarak da, sürekli yazıştığımız ve düzenli olarak basılı sayılarımızı onların indeks merkezine 

gönderdiğimiz için onlar tarafından gözlem aşamasında olduğumuzu bilmenizi isteriz. İndekslerde 

taranmak oldukça uzun soluklu bir süreçtir. Bu iki indeksin haberini kısa bir süre içerisinde vermeyi 

diliyoruz.  

Saygın Bilim İnsanları; 

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) dergisine gösterdiğiniz ilginin ve 

verdiğiniz desteğin farkındayız. Bu sorumluluğu üzerimizde güçlü bir şekilde taşıyor, düşünce 

dünyamızda anlamlı bir şekilde hissediyoruz. Dergi sistemindeki makale yoğunluğundan dolayı 

Eylül 2016 tarihinden itibaren 2016 yılı için artık makale kabul etmiyoruz lakin 2017 yılı için makale 

gönderiminde bulunabilirsiniz. Bu durum ile ilgili anasayfamızda duyuru yaptık. Bu bildirimden 

ötürü bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.  

Editör yazılarında mümkün olduğunca hep güncel ve farklı konular ile ilgili yazı yazmaya 

çalıştık. Ancak bıkıp usanmadan her yazının sonunda teşekkür etmek istediğim insanlar var. Danışma 

ve yayın kurulunun varlığı, yazarların desteği ve hakemlerimizin yönlendirmesi bizler için çok 

önemlidir. Bilinmesini isterim ki yazarların desteği, danışma ve yayın kurulunun varlığı ve 

hakemlerimizin etkili yönlendirmeleri Güz dönemi sayımızı çıkarmamızı sağlayan hatta daha nice 

sayılar çıkarmamızı sağlayacak olan en büyük ve en anlamlı güçtür. Bu itici güç daha nitelikli sayılar 

ortaya koymamızı sağlarken, ümitsizliğe düştüğümüz her anda bize yol gösterici olmaktadır. Bir kez 

daha bu insanlara Akademi’nin huzurunda minnettarlığımı kayıt altına almak isterim.  

“Hâlâ öğreniyorum.” sözünden hareketle, öğreneceğimiz çok şeyin var olduğunu ifade eder, 

yeni sayılarda görüşmeyi dilerim… 
 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Serdar Yavuz 

                                                                                                                                  Editor of  JASSS 

 

 

 

 

  

 
 



From the Editor;   

 

Dear reader; 

We want to share with you the joy of our winter semester publication. Gladly I must express 

that, we are increasing the number of indexes every day. Even during this publication, we have 

experienced the joy of scanning in two international indexes.  Above and beyond these, I would like to 

announce here with a great pleasure of the news of the two indexes. We fulfill certain conditions 

by Ulakbim, so informed that we are in the monitoring phase. In addition, concerned to Thomson 

Reuters, we constantly correspond and send our printed issues to their index center that is why we 

want you to know that we are in the observation phase by them. To scan the indexes are quite a long 

process. We wish to give you news of these two indexes in a short time. 

Esteemed Scientists; 

We are aware of your support and interest in Jasss (The Journal of Academic Social Science 

Studies). We carry this responsibility on us in a powerful way and feel it in a meaningful way in our 

world of thought. Due to the intensity of the articles in our journal system, since September 2016, we 

will no longer accept a paper for the academic year 2016 but you can send your articles for 2017. 

Regarding this case, we have already made an announcement on our homepage. We hope you will 

understand us for this notification. 

To the utmost, we always tried to write about current and different issues in our editorial 

writings. However, there are people I want to thank them tirelessly at the end of each post. Advisory 

and editorial board, supports of the authors and referees focusing are important to us. I want you to 

know, supports of the authors, the existence of the advisory and editorial board, referees focusing are 

the largest and most significant power allowing us to bring our fall semester issues.  This driving force 

enables us to show more qualified issues and is guiding us every time we fall into despair. Once 

again, I express my deep gratitude to the people in the presence of the Academy. 

Inspiring from the word "I'm still learning, I say that there is a lot to learn and wish to meet 

you in our new issues.  

           

 

 

 

 

 

 

 

  Assoc. Prof. Dr. Serdar Yavuz 

             Editor of JASSS 
 

 

 


