
 
Editörden  
Merhaba,  
ANKEM Dergisi 1987’den bu yana ülkemiz bilimsel hayatına katkı sunuyor. Bu süre içinde, çoğu genç 
araştırmacı için bilimsel çalışmaların sunumunda deneyim kazandıkları bir okul işlevi gördü. Bu dergi 
geleneğini başlatan sayın Prof. Dr. Kurtuluş Töreci hocamız, bir eğitici olarak geçirdiği yılları ve 
bilimsel yaklaşımını derginin hamuruna kattı. Sonrasında, dergi editörlüğünü 2013 yılında devralan 
sayın Prof. Dr. Derya Aydın hocamız aynı özenle çalışmaya devam etti ve bu süreci Uzm. Dr. Bahar 
Akgün Karapınar ve ben Dolunay Gülmez Kıvanç, birlikte geçirme fırsatı bulduk. Birlikte çalıştığımız 
süre boyunca kendisinden dergimizin geleneksel yaklaşımı, bilimsel yayıncılık ve değerlendirme 
konusunda çok değerli bilgiler edinme fırsatı bulduğum Derya hocamız bu yıldan itibaren dergideki 
görevini bırakmayı tercih etti. Bilimsel yayıncılığın ciddi bir dönüşüm geçirdiği bir dönemde, dergimizi 
geliştirmek adına yaptığımız planları uygulamaya çalışmak bana düştü. Bu amaçla ANKEM geleneğine 
uygun olarak multidisipliner bir editörler kurulu ile devam etmenin avantaj olacağını düşündük. 
Birlikte keyif ve öğrenme heyecanı ile çalıştığımız Derya Aydın hocamıza ve Bahar Akgün Karapınar’a 
en içten teşekkürlerimi sunuyor ve bundan sonraki dönemde her fırsatta görüşlerine başvuracağımızı 
ve desteklerini isteyeceğimizi belirtmek istiyorum. ANKEM Dergisi’nin bundan sonraki yayın 
hayatında çalışmayı kabul eden yeni editörler kurulu üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Sayın 
Prof. Dr. Sebahat Aksaray, Prof. Dr. Tutku Soyer, Doç. Dr. Esra Kazak ve Doç. Dr. Selda Hançerli Törün 
yoğun akademik programlarının içinde dergimize katkıda bulunup geliştirmek için dergimizde 
çalışmayı kabul ettiler. 
ANKEM Dergisi TR Dizin’de indekslenen uzun soluklu bir süreli yayın olarak varlığını sürdürüyor. Bu 
süreçte isimleri sayılamayacak kadar çok sayıdaki bilimsel hakemden yardım alıyoruz. Derginin 
bilimsel kalitesinin korunmasında kritik önem taşıyan hakemlerimize buradan tekrar teşekkür ediyor 
ve desteklerinin devamını diliyoruz. Dergimizi bilimsel çalışmalarını sunabilecek güvenilir bir platform 
olarak gören ve makalelerini gönderen yazarların önemini vurgulamadan geçemeyiz, onlara da ayrıca 
teşekkür etmek istiyoruz. Yoğun emeklerle elde edilen sonuçların bilimsel kaliteden ödün vermeden 
ortaya konabilmesi, hem yazarlarımızın özenli çalışmalarına hem de hakemlerimizin dikkatli 
değerlendirmelerine bağlı. Deneyimleri sınırlı olan genç meslektaşlarımızın ANKEM Derneği internet 
sitesindeki “Bir Yazar” köşesinden yararlanabileceklerini hatırlatmak istiyoruz 
(https://www.ankemdernegi.org.tr/index.php/bir-yazar). Özellikle kurucu editörümüz Kurtuluş Töreci 
hocamızın genç yazarlara yönelik önerilerini içeren Ankem Dergisinin Genç Yazarlarına yazısı halen 
güncelliğini koruyor.  
Bu görevi devralırken, dergimizin bilimsel yayınlar arasındaki yerini koruyabilmek ve geliştirebilmek 
için hakemlerimiz, yazarlarımız ve okurlarımız olarak tüm paydaşlarımızın desteğini son derece 
önemsiyor ve dergimizin başarısının hepimize ait olacağına inanıyoruz. 
Saygılarımızla, 
 
ANKEM Dergisi Editörler Kurulu adına 
Prof. Dr. Dolunay GÜLMEZ KIVANÇ 
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