Editörden;

Merhaba;
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) dergisinin 2019 yılı son sayısı ile
karşınızda olmanın mutluluğunu yaşadığımızı bilmenizi isteriz. Yoğun bir makale başvurusu
bulunmasına rağmen editöryel ekip ve hakemlerimizin gayretleri sonucunda makale yayın
süreçlerinin çok uzamadığını düşünüyoruz.
Akademide, yapılan çalışmaların görünür olması, topluma katma değer sağlaması ve yaygın
etkisinin artması hem makale yazarlarının hem de makaleyi yayınlayanların ortak hedefidir. Bu
bağlamda JASSS’ta yayınlanan makalelerin indirilme oranlarının yüksekliği bizleri memnun
etmektedir. Ayrıca yayınlanan makalelere yapılan atıflar Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
veritabanında gösterilmektedir. Bu vesileyle yazarlarımızın görünürlüğüne katkı sağlamaktan gurur
duymaktayız.
Yayınlanan makalelerin öğrenme ve öğretme sürecinde tüm akademisyenlere faydalı olmasını
umuyoruz. Derginin hem elektronik hem de basılı ortamda yayınlanması sürecinde katkı sağlayan,
yol gösteren, bakış açısı kazandıran herkese teşekkür ediyorum.
Yeni bir sayıda görüşmek dileğiyle…

Doç. Dr. Serdar Yavuz
Editor of JASSS

From the Editor;

Hello;
We want you to know that we have the happiness of being with you with a year 2019 last
issue of The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). Despite the presence of an intense
article application, we think that the editorial team and the referees put great efforts to shorten the
publishing processes.
The fact that the visibility of the work, provide added value to society and the widespread
influences are both the common goals of both the writers of the articles and the publishers of the
articles in academics. In this sense, we are pleased with the high downloading rates of the articles
published in JASSS. References to published articles are also shown in the Sobiad (Social Sciences
Citation Index) database. We are therefore proud to have contributed to the visibility of our authors.
We hope that the published articles will be useful to all academicians in the process of
learning and teaching. I would like to thank everyone who contributed, guided, and provide
perspective in the process of publishing of the journal in both electronic and printed media.
Hope to see you in a new issue…

Assoc. Prof. Dr. Serdar Yavuz
Editor of JASSS

