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Editörün Notu ● Editor’s Note

Editörden…
Değerli okurlarımız,
Alan editörlerimiz Dr. Öğr. Üyesi Ayça Kartal ve Dr. Öğr. Üyesi R. Şamil Tatık’ın özveriyle değerlendirdiği ve
süreçlerini yürüttüğü 2019 yılının “Eğitim ve Psikoloji” özel sayısını selam ve muhabbetlerimizle birlikte sizlere
sunuyoruz.
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, her sayıda daha nitelikli çalışmaları yayınlama ve
sizlere ulaştırma hedefiyle daha nitelikli süreçlerle ve indekslerle yoluna devam etmektedir. Dergimizin yayınlanma
sürecinde aktif olarak yer alan Sayın Rektörümüze, saygıdeğer alan editörlerimize, kıymetli yayın ve danışma
kurullarımıza, çalışmaların nitelikli hale gelmesinde katkıda bulunan değerli hakemlerimize, başta bu sayıda olmak
üzere dergimize çalışmalarıyla katkıda bulunan bütün yazarlara ve teknik süreçte yer alan diğer çalışanlarımıza şahsım
ve ekibim adına teşekkür ediyorum.
Dergimiz 2013 yılından bu yana oldukça disiplinli bir şekilde yayın faaliyetlerini sürdürmekte olup aynı disiplinle
daha birçok yıl akademik yazına katkılar sunmaya devam edecektir. Alan editörlerimiz, dergimize gelen makalelerin
süreçlerini en hızlı ve nitelikli bir biçimde işletmek ve yayına hazır hale getirmek için büyük çaba sarf etmektedir.
Dergimize yönelik oluşturduğunuz yoğun taleplere en iyi bir biçimde cevap vermek için çalışmaktayız. Bu sayı ile
birlikte yoğun taleplere cevap vermek adına alan editörü sayımızı arttırmış bulunmaktayız. Bizden bağımsız işleyen
hakemlik süreci, bazı makalelerin sürecinin uzamasına sebep olabilmektedir. Bunun için kıymetli yazarlarımıza özrü bir
borç bilip, onların sabırlarını temenni etmekteyiz.
2019 yılının ikinci özel sayısı olan bu sayıda, Eğitim ve Psikoloji alanında birbirinden değerli 16 yazı yer
almaktadır. Titiz bir değerlendirme sürecinin ardından yayımlanan bu makalelerin kendi alanına katkı sağlayan, yenilik
getiren ve topluma ışık tutan yayınlar olduğuna inanıyoruz. Özgün ve nitelikli çalışmaları bilim dünyasına sunma
hedefiyle bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…
Saygılarımla…
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