
Merhaba; 

JASSS’ın (The Journal of Academic Social Science Studies) bu sayısında alanlarında kendilerini 

ispatlamış bilim insanlarının yaptıkları bilimsel çalışmaların ürünü olan ve okuduğunuzda önemli 

bilgilere ulaşabileceğinizi umduğumuz bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Eğitim bilimleri, radyo ve 

televizyon, tarih, Türk dili ve edebiyatı, sanat tarihi, coğrafya, iktisat, ilahiyat, pazarlama, işletme, 

uluslararası ilişkiler ve sosyal hizmet alanlarında ufuk açıcı araştırmaların yer aldığı makaleler bu 

sayıda yer almaktadır. Bunların yanında ise bir kitap tanıtımı bulunmaktadır.  

Bu sayımızda iki önemli değişiklik yaptık. Birincisi görsel olarak, makaleler yayınlandıktan 

sonra makalelerin sosyal paylaşım ağlarında daha rahat paylaşımlarını sağlamak amacıyla Facebook 

ve twitter linkleri koyduk. İkinci olarak da yayın sürecini daha şeffaf hale getirmek için makalelerin 

dergi sistemine yüklendiği tarih ile yayın tarihini makale başlığının hemen altına yerleştirdik.  

Dergi sistemine yüklenip de hakem sürecini başarıyla tamamlamış tüm makaleler Ithanticate 

intihal tarama programında tarama uygulamasından geçirilmektedir. Bu vesileyle yayınlanacak 

makalelerin program veritabanında kontrolü yapılarak yayın kalitesinde somut bir yükselme 

sağlanması amaçlanmaktadır.  

SOBİAD adlı çalışmanın varlığı ve duyurusu bizleri mutlu etmiştir. Daha önce JASSS’ta 

yaptığımız Jass Studies Citation Indeks adlı sadece Jasss’taki makalelerin atıflarını çıkaran çalışmanın 

Türkiye merkezli dergileri kapsaması oldukça önemli bir boşluğu dolduracak alandaki eksikliği 

giderecek önemli bir çalışmadır.  

Ayrıca SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) adlı sosyal bilimler alanındaki Türkiye merkezli 

dergileri kapsayan atıf indeksi çalışmasında dergimizde yayınlanan makaleler ve bunlarda yer alan 

atıfların bulunması bizleri gururlandırmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Bilimsel nitelikli yayın yapan dergilerin takipçileri elbette aynı zamanda yazar adaylarıdır. 

Bütün okurlarımıza keyifli okumalar diler, okurlarımızın bundan sonraki sayılarımıza katkılarıyla güç 

vermelerini bekleriz. Makalelere değerlendirmeleri ile bakış açısı kazandıran hakemlerimize de 

teşekkür borç biliriz. 
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Hello there; 

In this issue of JASSS's (The Journal of Academic Social Science Studies) you will find out the 

outcome of scientific studies conducted by scientists who have proven themselves in their own field. 

Science education, radio and television, history, Turkish language and literature, art history, 

geography, economics, theology, marketing, business administration, international relations and 

articles where the seminal research in the field of social services are included in this number. Besides, 

there is the presentation of a book. In this issue, we have made two major changes. First, after visually 

publishing of the articles, we put it on Facebook and twitter links in order to provide a more 

comfortable sharing of the article on social media. Second, to make the publishing process more 

transparent, the release and uploaded dates of the articles to the journal system has been placed just 

below the article title. All articles which have successfully completed the referee signaled process and 

uploaded to the journal system are subjected to scanning throughout the iThenticate plagiarism 

detection software.  

By the way, it is aimed to ensure a tangible increase in broadcast quality and take a fresh look 

at the published articles in the program database. The study, entitled SOBIAD made us happy.  Our 

earlier studies, the Jassim Studies Citation Index which covers Turkey-based journals are quite 

important study filling an important gap in the area. Also in the field of social science citation index 

study called SOBIAD that covers Turkey-based journals and articles published in our journals and the 

presence of references have made us proud. 

Thank you to everyone who contributed. Followers of scientific qualified publications, of 

course at the same time are the author candidate. We wish all our readers a pleasant reading and 

expect our readers to contribute to our next numbers. We aslo thank to the referres who made 

contribution with their evaluation tho the articles. 
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