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Editörden…
Değerli okuyucular,
Yoğun bir emekle hazırlanan anemon’un (Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi/Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University) yayım hayatının beşinci
yılında Mart 2017 sayısını sizlerle paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle
yazıma bu sayımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bazı köklü değişikliklerden bahsederek
başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere dergimiz bugüne kadar Kış/Aralık ve Yaz/Haziran
sayısı olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktaydı. Siz değerli araştırmacılarımızın
dergimize gösterdiği yoğun teveccüh üzerine bu sayıdan itibaren dergimiz Mart, Temmuz
ve Kasım (dört ayda bir) aylarında olmak üzere yılda üç sayı hem basılı hem de e-dergi
olarak yayımlanacaktır.
Bu haberimizden sonra dergimizde gerçekleştirilen birkaç teknik değişiklikten bahsetmek
istiyorum. Bu sayı ile birlikte dergimize yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak
gönderilen her bir makale, intihal denetiminden geçirilecektir. İntihal denetimi,
iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve bu denetimde benzerlik
oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. İlgili çalışmada herhangi bir intihale
rastlanmadığı takdirde eser, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki
hakeme gönderilecektir.
Bugüne kadar dergimiz tarafından TÜBİTAK ULAKBİM OJS (Open Journal Systems)
alt yapısı kullanılarak verilen hizmetlerimiz, bundan böyle yeni bir sistem olan
ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) üzerinden verilecektir. Bu aşamada tüm taşınma
işlemleri tamamlanmış olup eski sistem üzerinden makale kabulü kapatılmıştır. Eski
adresimiz, değerlendirme süreci devam eden birkaç çalışma için hala açık tutulmakta;
ancak bu süreç tamamlandığında eski adresimizin tamamen kapatılması planlanmaktadır.
Baskısı Türkiye’deki tüm merkezi kütüphanelere ve üniversite kütüphanelerine
gönderilen dergimizin bütün sayılarının elektronik versiyonlarına yeni adresimizden
(http://dergipark.gov.tr/anemon) ücretsiz ulaşabilirsiniz. Dergimizle ile ilgili her türlü
bilgi almak ve iletişim kurmak için internet adresimizden bizlere ulaşmanızı istirham
ediyoruz.
Yurt içi ve yurt dışında çeşitli üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde görev
yapmakta olan bilim insanları tarafından dergimizde yayımlanmak üzere gönderilmiş
olan makale ve çalışmalar dikkate alındığında Dergimizin akademik çevrelerde ilgiyle ve
beğeniyle takip edildiğini görmekteyiz. Bu durum bizleri mutlu bir yorgunluğa
sürüklemektedir. Bu teveccühe karşılık olarak yeni sayılarımızda daha fazla makaleye yer
vermek istiyoruz. Ancak dergi formatından uzaklaşmamak, makalelerin okunabilirlik
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oranını yüksek tutmak ve akademik kaliteyi korumak gibi sebeplerden dolayı en fazla on
makaleye (çeviri ve yayın değerlendirmeleri hariç) yer verebilmekteyiz. Hakem
değerlendirme sürecinden geçmiş olsa bile yer darlığı nedeniyle yayımlayamadığımız
birbirinden değerli birçok makale bulunmaktadır. Değerlendirme süreci tamamlanan
çalışmalar, derginin sonraki sayılarında yayımlanmak üzere sıraya alınmıştır. Bundan
dolayı hiçbir yazarımızın herhangi bir mağduriyete uğramayacağını değerli yazarlarımıza
arz etmek isterim.
Sosyal bilimler alanındaki bilimsel çalışmalara yer veren ve uluslararası hakemli bir dergi
olan anemon olarak amacımız, uluslararası boyutta nitelikli yayınlar sunarak bilim
dünyasına katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde derginin
beşinci cilt, birinci sayısında eğitim, edebiyat, sosyoloji, iktisat, ilahiyat gibi farklı
alanlardan toplam on iki makale (ikisi çeviri çalışması) yer almaktadır. Titiz bir
değerlendirme sürecinin ardından yayımlanan bu makalelerin kendi alanına katkı
sağlayan, akademik dünyaya yenilik getiren ve dolayısıyla topluma ışık tutan çalışmalar
olduğuna inanıyoruz.
Yeni sayılarımızda da bizlerle olmak isteyen değerli araştırmacılarımızı, web
sayfasındaki yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun şekilde hazırlamış oldukları
çalışmalarını, elektronik ortamda dergi adresine ulaştırmaya davet ederken sosyal
bilimlerin farklı disiplinlerini temsil eden çalışmalar içeren bu sayının, araştırmacılara ve
okuyuculara yararlı olmasını diliyoruz.
Bundan sonra Mart, Temmuz ve Kasım sayısı olmak üzere yılda üç defa düzenli olarak
yayımlanacak olan dergimizde, bilimsel çalışmalarıyla bu sayının hazırlanmasına katkıda
bulunan makale yazarlarına, makaleleri inceleyerek hakemlik yapan değerli
akademisyenlere, yayım kuruluna ve yayım aşamasında emeği geçenlere ve bütün bu
süreci anlamlı kılan siz değerli okurlarımıza teşekkür ederiz. Son olarak dergimizin varlık
sürecinde verdikleri desteklerden dolayı Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fethi Ahmet
POLAT hocamıza müteşekkiriz.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle selam ve saygılarımı sunarım.

Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN
Editör
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