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EDİTÖRÜN NOTU ● EDITOR’S NOTE

Editörden…
Değerli okuyucular,
anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin (Journal of
Social Sciences of Mus Alparslan University) Haziran 2016 sayısıyla yayın
hayatının dördüncü yılında zengin bir akademik içerikle tekrar karşınızdayız.
Danışma ve hakem kurulunda çok farklı üniversitelerden yerli ve yabancı değerli
akademisyenlerin katkısıyla güçlenen, alanında öncelikli tercih edilen bir dergi
olmayı hedefleyen anemon, dördüncü cilt birinci sayısı ile standardını geliştirmeye
devam etmektedir.
Dergimizde yayınlanan makalelere DOI numarası alabilmek için başlatmış
olduğumuz çalışmaların sonucunu almış olduğumuzu bildirmekten mutluluk
duymaktayız. 2015 yılından (üçüncü cilt birinci sayı) itibaren dergimizde
yayınlanan makalelere DOI numarası alınmaya başlanmıştır. Böylece, dergimizde
yayımlanan bilimsel çalışmaların, ulusal ve uluslararası düzeyde daha geniş
kitlelere daha hızlı bir biçimde yayılması hedefimize ulaştırabilmekteyiz. Ayrıca,
dergimizin yeni indekslerde yer alması için çalışmalarımız sürmektedir. Dergimiz,
an itibariyle JIF (The Journals Impact Factor), CiteFactor (Academic Scientific
Journals), ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing
Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), OAJI (Open
Academic Journals Index), UIF (Universal Impact Factor) InfoBase Index,
CrossRef DOI (Digital Object Identifier), ESJI (Eurasian Scientific Journal
Index), TEİ (Türk Eğitim İndeksi), IIJIF (International Innovative Journal Impact
Factor), İSAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi), Google Scholar gibi yabancı
ve yerli indekslerde taranmakta ve dizinlenmektedir.
Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da dergiye gönderilen çalışmalar, yayın
ilkelerimiz doğrultusunda değerlendirilerek hakemlere gönderilmiş; hakemlerce
yayımı uygun görülenler, sürecin bitimini izleyen bu ilk sayıda da yayımlanmıştır.
Bu sayıda daha önce teknik sebeplerle veya hakemlerin değerlendirme sürecindeki
sorunlar sebebiyle yayımı gecikmiş çalışmalar da yer almaktadır.
Dergide, APA metin içi kaynak gösterme sistemi esas alınmış; ancak sistemin
genel esaslarına aykırı olmamak kaydıyla, yayımlanan çalışmalarda, yazarların
alanlarıyla ilgili bazı özel hassasiyetleri dikkate almalarına da müsaade edilmiştir.
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Dergimiz online makale kabul sistemini uygulamaktadır. Gönderilen makaleler
hızla değerlendirilmekte ve yayına kabul edildiği takdirde yazışma/düzeltme
süreçleri dahil ortalama iki aydan kısa sürede yazara yayına kabul bilgisi
verilmektedir. 2015 yılında dergiye yayımlanması için değerlendirilmek üzere 38
çalışma gönderilmiş ve hakem değerlendirme süreçleri tamamlanan çalışmalar
içinden 22 tanesi yayına uygun bulunmuştur. 2015 yılı verilerine göre, derginin
kabul oranı %57, kabul edilen yazılar için ortalama yanıt süresi ise 52 gün’dür.
Dergimizin bütün sayılarına “http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon” adresinden
ücretsiz ulaşılabilir. Dergimizle ile ilgili her türlü bilgi almak ve iletişim kurmak
için internet adresimizden bizlere ulaşmanızı istirham ediyoruz.
Haziran/Yaz ve Aralık/Kış aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan
dergimizde, çalışmalarını göndermek üzere tüm akademisyenlere ve sosyal
bilimler alanında çalışan tüm araştırmacılara çağrıda bulunurken, bu sayının
yayına hazırlanmasında emeği geçen yayın kurulumuza, hakemlerimize,
yazarlarımıza ve bütün bu süreci anlamlı kılan siz değerli okurlarımıza teşekkür
ederim.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle selam ve saygılarımı sunarım.

Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN
Editör
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