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Letter to the editor 
 
Dear Emre, 
 
I believe that your journal as a new publication will add a lot to the world of mathematics in 
terms of science. I feel that this publication you submit will be supporting the dynamic and 
young researchers and diversity among the existing publications. I believe, beyond it will not 
only be leaving knowledge to future generations, but also encourage them. I thought that one 
of the major deficiencies of Publications of our country is poor supporting to Turkish 
publications. I think, generations after 50 or 100 years will find very restricted Turkish 
publications as research papers.  As if, we put an obligation to gain an academic career that 
the nominee have at least one or more Turkish article to be published.  In my opinion, as a 
requirement of having being an international subject, researchers in science must have 
publications in other languages as well. On the other hand, Languages comes first from logic. 
Logic and human thought system occur after the acquisition of language. Therefore 
necessarily, the Turkish publications, should take place in our publication life. I'm hoping that 
you create a section in the journal in this direction. 
 
One last point, I know, one of the most difficult tasks of research potential is where it should 
be directed to, that is, identifying and planning of research topics and directing them. Your 
Journal in the long term will be supporting the topics of studying as regarding needs of our 
country and helping the managers in this sense. 
 
Dear Emre, I wish, The Publication life of your journal will be beneficial to our country, to be 
fruitful and long-lasting. 
 
All the best and success wishes. 
 
 
Prof. Dr. Ertuğrul ÖZDAMAR 
 
Bahçesehir University 
Arts and Science Faculty 
Beşiktaş-İSTANBUL, TURKEY 
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Editöre Mektup 
 
Sevgili Emre,  
 
Yayın hayatımıza yeni bir ürün olarak katılmakta olan derginizin, bilimsel anlamda 
Matematik dünyasına çok şeyler katacağına inanıyorum. Sizin dinamik ve genç araştırmacılar 
için sunacağınız bu platformu; ülkemize, gerek araştırma potansiyeline destek olması ve 
gerekse de çeşitlilik sunması açısından önemsiyorum. Gelecek kuşaklara bırakacağınız bilgi 
birikiminin ötesinde, onları cesaretlendirici de bir adım attığınıza inanıyorum. Ülkemizin, 
yayın hayatı açısından, önemli eksiklerinden birisinin, Türkçe yayınların akademik 
çalışmalarda desteklenmemesi olduğunu düşünüyorum. 50 -100 yıl sonraki kuşakların, Türk 
üniversitelerinin bilimsel araştırma olarak, çok sınırlı bir Türkçe yayın bulacaklarını 
düşünüyorum. Keşke, Akademik yükselmelerde en az birkaç Türkçe makale şartı konulabilse. 
Bilimin uluslararası oluşunun bir gereği olarak elbette diğer dillerde de araştırmacılarımızın 
yayınları olmalıdır.  Diğer taraftan, Dil mantıktan önce gelir. İnsan mantığı ve düşünce 
sistemi, dilden sonra oluşur. Bu nedenle, Türkçe yayınların da yayın hayatımızda mutlaka yer 
alması gerektiği açıktır. Derginizde bu yönde de bir bölüm oluşturacağınızı umuyorum. 
 
Son bir nokta, en zor olan işlerden birisinin araştırma potansiyelinin, nerelere yönlendirilmesi 
gerektiği, yani araştırma konularının belirlenip planlanması, yönlendirilmesi olduğunu 
biliyorum. Derginizin, uzun vadede, üniversitelerimizin ve araştırmacılarımızın, çalışma 
konularını da, ülke ihtiyaçlarını görüp gözetleyen bir çizgide destekleyen, planlamacıya da bu 
anlamda yardımcı olacak bir kurguda olacağını umuyorum. 
 
Sevgili Emre, Yayın hayatınızın, ülkemize yararlı, bereketli  ve uzun ömürlü olmasını 
diliyorum. 
 
Sevgi ve başarı dileklerimle. 
 
 
Prof.Dr.Ertuğrul OZDAMAR 
 
Bahçesehir Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Beşiktaş-İSTANBUL, TURKEY 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


