BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Dergimizin yayın hayatına başlamasının 31. yılının Yaz 2019 sayısı olan 122.
sayıyı da her zamanki gibi basılı nüsha ve
elektronik dergi olarak sekiz “öz”lü yazı,
dört kitap eleştiri/tanıtım yazısı ve bir çeviri ile takdirlerinize sunuyoruz ve ilgiyle
okuyacağınızı umuyoruz.
DergiPark Üyeliği
TÜBİTAK TR DİZİN indeksleme
kuralları gereğince “makale geliş tarihi” ile “makale kabul tarihi” bilgilerini sizlerle paylaşmaya ve yazarların
ORCID üyelik bilgilerine iletişim bilgileri
yanında yer vermeye daha önce başlamıştık. 9 Şubat 2019 tarihinde yapılan
on birinci Millî Folklor Dergisi: Dün ve
Yarın Yuvarlak Masa Toplantısında ise
DergiPark Üyelik Sürecinin başlatılmasına karar verilmişti. Bu karar gereğince de Mart ayında başlatılan üyelik
süreci, Mayıs ayında sonuçlanmıştır.
Dergimizde yayın yapmak isteyen yazarlarımızın makalelerini <https://dergipark.
org.tr/millifolklor> adresine yüklemeleri
gerekmektedir. Daha önce <gelenekselyy@
yahoo.com> adresimize gelen yazılarla ilgili süreçler, bu adres üzerinden sonuçlandırılacaktır. Ancak yeni gelen yazıların
DergiPark sisteminin <https://dergipark.
org.tr/millifolklor> adresini kullanması
gerekecektir.
Kör Yayın Kurulu ve
Kör Hakemlik
Editörlük birimimiz dergimize gönderilen yazıları ilk önce Yayın İlkelerimiz
açısından incelemekte, yazarla görüşerek
gerekli teknik düzeltmelerin yapılmasını
sağlamaktadır. Bu süreci geçen yazıların
yazarlarının kimliğini belli eden kısımları
çıkarılarak Yayın Kuruluna gönderilmektedir. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez toplanan
Yayın Kurulu, ret, düzeltme ve hakeme
gönderme şeklinde dergiye uygunluk açısından üç seçenekten biri üzerinden karar
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vermektedir. Hakeme gönderme kararı
verilen yazılar için üç hakem belirlenmekte ve hakemlik süreci başlatılmaktadır.
Her hakeme 100’er TL hakemlik ücreti
ödenmektedir. İncelemenin hiçbir aşamasında Yayın Kurulu üyeleri ve hakemler yazarın/yazarların, yazar/yazarlar da
hakemlerin kimler olduğu hakkında bilgi
edinememektedir. Yayın Kurulu üyeleri ve
hakemler hiçbir şekilde reddettikleri yazının kime ait olduğunu öğrenememektedir.
Sadece olumlu görüş verdikleri yazıların
dergide yayımlanmış olduğunu gördüklerinde yazarın kim olduğunu öğrenebilmektedirler. Editörlük birimimiz Yayın
Kurulu ve Hakem görüşlerine uymayı ilke
edinmiş olup, onların kararlarını uygulamakta ve yazarın lehine veya aleyhine bir
tercih kullanmamaktadır. Dergimiz gönderilen makaleleri -özel sayılar ve dosyalar
dışında- üç ay ile bir buçuk yıl arasında
yayımlamayı öngörmektedir.
Kutadgu Bilig Dosyası
09 Şubat 2019 tarihinde on birincisini gerçekleştirdiğimiz Millî Folklor DünYarın Yuvarlak Masa Toplantısında alınan
karar doğrultusunda Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak 124. sayımızda Kutadgu
Bilig Dosyası da yer alacaktır. 2019 yılının UNESCO tarafından Kutadgu Bilig’in
Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının
950. Yılı olarak anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınması vesilesiyle
yayımlanması planlanan dosya için yazı
göndermede son tarih 05 Eylül 2019’dur.
TÜBİTAK TR DİZİN indeksleme kuralları
ve DergiPark sisteminin gerekleri doğrultusunda bu tarihten sonra gelen yazılara
124. sayıda yer verilemeyecektir. Kutadgu
Bilig Dosyasına yazı gönderecek yazarlarımızdan son tarih konusunda hassasiyet
bekliyoruz.
Eylül 2019’da yayımlanacak olan
123. sayıda görüşmek dileğiyle…
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