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Merhaba; 

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) dergisinin 2022 yılı Kış sayısı (Yıl: 15 / 

Number: 93)  ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşadığımızı bilmenizi isteriz. Dergimizin yayın 

süreci hem doçentlik şartlarına hem ULAKBİM TR DİZİN kriterlerine uygun şekilde devam ediyor.  

Kış döneminde de dergimize yoğun makale başvurusu olmasına rağmen, yayın süreçlerini çok 

uzatmadan yayın hayatımıza devam etmek için uğraşıyoruz. Dergimize gelen makalelerin ön 

incelemelerini yapıp, hakem sürecine alınmaya layık görülmeyen makaleleri yayın sürecine dâhil 

etmiyoruz. Hakem sürecine dâhil ettiğimiz makalelerde hakem süreçlerini titizlikle takip ediyoruz. 

Yayına aldığımız makalelerin de son okumalarını yaparak hem akademik anlamda hem de şekilsel 

anlamda kaliteli yayınlar yapmaya özen gösteriyoruz.  

Bu sayımızda 15 çalışmanın yayınını gerçekleştirdik. Makalelerin yayın alanlarına bakacak 

olursak, 4 adedi Eğitim Bilimleri, 3 adedi İlahiyat, 3 adedi Mimarlık, Planlama ve Tasarım ve 5 adedi 

de Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanlarına aittir.  

Yayınlanan makalelerin öğrenme ve öğretme sürecinde başta akademisyenlere, öğrencilere ve 

tüm okurlara 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 Bulut 

                                                                                                                                  Editor of  JASSS 
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From the Editor;   

 

Hello; 

We would like you to know that we are happy to be here with the 2022 Winter issue (Year: 15 

/ Number: 93) of The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). The publication process of 

our journal continues in accordance with both the conditions of associate professorship and the 

criteria of ULAKBIM TR INDEX. Although there are heavy applications for articles in our journal in 

the fall term, we are trying to continue our publication life without prolonging the publication 

process. We do preliminary reviews of the articles submitted to our journal and do not include the 

articles that are not deemed worthy of being included in the referee process in the publication process. 

We follow the referee processes meticulously in the articles we include in the referee process. We take 

care to make quality publications both academically and formally by making final readings of the 

articles we publish. 

In this issue, we published 15 studies. If we look at the publication areas of the articles, 4 of 

them are Educational Sciences, 3 of them are Theology, 3 of them are Architecture, Planning and 

Design and 5 of them are Social, Humanities and Administrative Sciences.  

We hope that the published articles will be useful to academicians, students and all readers in 

the learning and teaching process. I would like to thank everyone who contributed to the publication 

of the magazine in both electronic and print media, guiding and providing perspective. 

Hope to see you in a new issue… 

 

 

 

 

 

            Assoc. Prof. Dr. Serdar Bulut 

          Editor of JASSS 

 


