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Editörün Notu ● Editor’s Note

Editörden…
Değerli okuyucularımız,
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin (anemon) Nisan 2018 sayısını sizlerle buluşturmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Malumunuz üzere sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında 2018 Nisan dönemi doçentlik kriterlerinde birçok
önemli değişikliğe gidilmiş ve bu değişikliklerden biri de makalelerde ki “yayımlanmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası
almış” olma şartının “matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış” olmak şeklinde değişmesidir. Yayınlanmış olma şartı
üzerine yazarlarımız ciddi bir telaşa girmiş ve dolaysıyla dergimize de bu süreçte yoğun bir talep olmuştur. Taleplere daha
hızlı cevap verebilmek ve akademik literatüre daha fazla katkı sağlamak adına hem yayımlanan sayı adedimizde, hem
dizgi yapısında hem de yayın türünde değişikliğe gittiğimizin müjdesini bir önceki sayımızda vermiştik. Ancak hakem
değerlendirme sürecinden geçmiş olsa bile birbirinden değerli pek çok makaleyi, yer darlığı ve/veya sosyal bilimlerin farklı
disiplinlerindeki çalışmalara sayımızda yer verme düşüncesiyle daha sonraki sayılarda yayımlanmak üzere ertelemek
durumunda kaldık.
Her yazarın emek verdiği çalışmasının güncelliğini kaybetmeden biran evvel yayımlanmasını istemesinden doğal
bir şey yoktur. Ancak bir yazının ilk gelişi ile kabul edilmesi arasında geçen sürelerin büyük çoğunluğu Yayın
Kurulumuzun inisiyatifi dışında gerçekleşmektedir. Bu süreç çalışmanın konusuna ve yazım diline göre daha da fazla
uzayabilmektedir. Değerlendirme sürecinin sıhhati için bu sürece doğrudan bir müdahalemiz olmamaktadır. Bununla
birlikte hem hakem sayımızı, hem de hakem havuzumuzu güncelleyerek bu süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz. Bundan
dolayı üzdüğümüz değerli yazarlarımızdan bizleri anlayışla karşılamalarını bekliyoruz.
Bu sayıda sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden oluşan birbirinden değerli 15 yazı yer almaktadır. Titiz bir
değerlendirme sürecinin ardından yayımlanan bu makalelerin kendi alanına katkı sağlayan, yenilik getiren ve topluma ışık
tutan yayınlar olduğuna inanıyoruz.
Bu yazılardan ilki, Dr. Ahmet EFE’nin “İslam’a Göre Kamu Yönetimi” başlıklı makalesinde, İslami bakış açısına
dayalı bir yaklaşımla İslami kamu yönetiminin temel dayanak noktası, batı felsefesinin ve yönetim uygulamalarının
karşılaştırmalı bir analizi ile ortaya konulmaktadır.
İkinci sıradaki Selçuk DEMİR’in “Okul Yöneticilerinin Motivasyonel Dili ile Öğretmen Öz Yeterliği Arasındaki İlişki
Üzerine Bir Çalışma” başlıklı makalesinde, okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil ile öğretmen öz yeterliği
arasındaki ilişkinin tespit edilmesine odaklanılmaktadır.
Betül Gökçen Doğan Laçin ve Dr. Binnur Yeşilyaprak tarafından kaleme alınan “Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı
Grupla Müdahale Programı” isimli üçüncü makalede ise kariyer yelkenlisi modeline dayalı bir grup müdahale programının
üniversite öğrencilerinin kariyer seçimleri ve kariyer kararları üzerine etkisi incelenmektedir.
Dördüncü sıradaki Dr. Volha Korbut Salman’ın “The Crisis of Parent-Child Relationships in Bernard Shaw’s Play Mrs.
Warren’s Profession” adlı makalelerinde, Bernard Shaw'ın Bayan Warren'ın Mesleği isimli oyunundaki ebeveyn-çocuk
ilişkileri krizine değinilmektedir.
Barış Emre Sönmez’in “Afyon Müzesi’nde Bulunan Roma Dönemi Hekate Grubu Adak Heykelcikleri” adlı çalışmasında
ise Phrygia Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar’da bulunan ve bugün Afyon Müzesi’nde sergilenen altı adet Hekate
heykelinin ikonografik ve stilistik analizi yapılmaktadır.
Altıncı sıradaki Dr. Demet B. Kalmaz ve Mehmet Tamel’in “Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı
Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son zamanlarda yeni
oluşuma geçen bankaların hazine bölümlerinin görevlerini, önemini ve banka karlılığı içerisindeki payı incelenmekte ve
KKTC Merkez Bankasından küresel kriz sonrasını kapsayan dönem için elde edilen veriler ele alınarak bankacılık
sektörünün nasıl bir gelişim gösterdiği tartışılmaktadır.
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Dr. Berk Yıldız tarafından ele alınan “Effecting Factors of Profitability: A Panel Data Analysis on the Best Airline Companies
in Europe Ranked by the SKYTRAX” başlıklı çalışmalarında, bir derecelendirme kuruluşu olan SKYTRAX tarafından
Avrupa’nın en iyi havayolu şirketleri arasında gösterilen firmaların aktif karlılıklarına etki eden faktörler 2006-2015
dönemine ilişkin veriler kullanılarak incelenmektedir.
Sekizinci sıradaki Dr. Mustafa Deste, Dr. Hulisi Binbaşıoğlu ve Dr. Mevlüt Türk’ün “Konaklama İşletmelerinde Atık
Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği” adlı makalesinde, konaklama işletmelerinde atık yönetimi
ve geri dönüşüm ile ilgili süreçlerin tanımlanmasına ve Yeşil Yıldız kriterleri çerçevesinde bir konaklama işletmesinde bu
kriterlerin gerçekleştirilme düzeylerinin ve sorunların belirlenmesine yönelik nitel bir araştırma yapılmaktadır.
Dokuzuncu sıradaki Faruk Ağkan’ın “AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği” başlıklı
makalesinde, İslami Finans’a, Türkiye’de faizsiz bankacılığa ve Türkiye’de katılım bankacılığına, katılım bankalarında
muhasebe sistemine, İslami muhasebeye, Muhasebe ve Denetim Organizasyonu’na ve AAOIFI Standartları’nın
Türkiye’de uygulanabilirliği ele alınmaktadır.
Onuncu sırada yer alan Dr. Aysun Yavuz’un “The Meaning of Research: Perceptions and Experiences of English Language
Teaching (ELT) Students Regarding the ‘Research Skills’ Course” başlıklı yazısında ise 2. sınıf ELT öğrencilerinin 2006
Müfredatında bulunan ‘Araştırma Becerileri’ dersi hakkındaki görüş ve deneyimleri incelenmektedir.
On birinci sıradaki Dr. Adem Palabıyık’ın “Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki
Etkileri” başlıklı makalesinde, kamu sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarının aile üzerindeki etkileri
incelenmekte ve aile kavramı, ailenin özellikleri ve fonksiyonları üzerinde durularak değişen aile yapısı genel hatlarıyla
ortaya konulmaktadır.
On ikinci sırada bulunan Mustafa Durmuş, Abdullah Gerçek ve Necmettin Çiftci’nin “Hemşirelerin Yaşam Kaliteleri
İle Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı çalışmalarında da Muş Devlet Hastanesi’ndeki
151 hemşire çalışanının yaşam kaliteleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkisi ele alınmaktadır.
On üçüncü sıradaki Dr. Atik Aslan ve Dr. Nilay Çabuk Kaya’nın “Proje Temelli Kalkınmaya Eleştirel Yaklaşım: Muş
İli Örneği” başlıklı yazılarında, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Muş’taki projelerin, temel toplumsal sorunların
giderilmesindeki rolü ve etkileri üzerine odaklanılmaktadır.
Murat Varol tarafından Zazaca kaleme alınan “Benateyê Mewlidê Mela Kamilê Pueği u Mela Mehamedê Muradoni Dı
Yo Muqayese” başlıklı on dördüncü makalede ise Molla Kamil Pueği ile Molla Muhammed Muradoni’nin mevlidi
mukayese edilmekte ve her iki mollanın hayatına, medrese eğitimine yer verilerek her iki mevlit; vezin, kafiye ve muhtevası
bakımından incelenmektedir.
Son olarak bu sayıda bir tane derleme çalışmasını istifadenize sunuyoruz. Dr. Mehmet Nafi Arslan tarafından
kaleme alınan “Hicrî VIII. Yüzyıla Kadar Yapılan İ‘Râbu’l-Kur’ân Çalışmaları ve Es-Semîn El-Halebî’nin Ed-Durru’l-Masûn’u”
başlıklı yazısında, başlangıçtan ed-Durru’l-masûn’un telif edildiği asra kadar yapılan İ‘râbu’l-Kur’ân çalışmaları ele
alınmasının ardından söz konusu eserin ayrıntılı bir incelemesine yer verildiği bu derleme yazısı ile sayımız
tamamlanmaktadır.
Dergimizin müteakip sayılarında da siz saygıdeğer okuyucuların, akademik çalışmalarını dergimizde
değerlendirmek üzere göndermeleri için çağrıda bulunurken Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ayrıca maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT hocamıza, yazıların yayın sürecinde görev alan hakemlerimize, danışma ve yayın
kurulu üyelerimize, bu süreçte yanımızda olan Muş Alparslan Üniversitesi yönetimi ve personeline de teşekkür ederim.
Muş Alparslan Üniversitesi’nin marka değeri yüksek birimlerinden biri olan anemon’un sizlerin sosyal bilimlerle
alakalı özgün ve nitelikli bilimsel yazılarıyla bundan sonra da akademik camianın gurur kaynağı olmaya devam edeceğine
olan inancımla hep birlikte başarılı ve verimli bir çalışma dönemi diliyorum. Özgün ve nitelikli yeni ve farklı çalışmaları
bilim dünyasına sunma hedefiyle bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle selamlar ve saygılar…
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