B‹RKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba Sevgili Okur,
Yeni bir sayıyla yine karşınızdayız.
Elinizdeki 81. sayı, aynı zamanda
Millî Folklor’un 20 yılı ve 10 cildi geride
bıraktığının kanıtıdır. Kültür çalışmalarının bu önemli koleksiyonu sizlerin
cesaret verici katkı, destek ve eleştirilerinizle oluştu. Bu çerçevede oluşan
bellekten gelecekte de yararlanmaya
devam edecek olan Millî Folklor, Türk
sosyal ve insani bilim çalışmalarının
uluslararası ve küresel bilgi paylaşım
alanlarında saygın, güvenilir ve erişilebilir olması için bugüne kadar gösterdiği
titizliği bundan sonra daha enerjik ve
daha güçlü bir şekilde sürdürecektir.

MİLLÎ FOLKLOR:
DÜN VE YARIN
20. yılın sayılarında düzenlemeyi planladığımızı duyurduğumuz Millî
Folklor: Dün ve Yarın başlıklı Yuvarlak
Masa Toplantısını 21 Şubat 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Somut Olmayan
Kültürel Miras Müzesi Seminer
Salonu’nda gerçekleştirdik. Konuyla
ilgili haberimizde ayrıntılı bir şekilde
okuyacağınız gibi toplantıya yayın kurulu üyesi, hakem ve akademik temsilci
olarak dergimize katkı veren çok değerli
bilim insanları katıldı ve derginin dünü
ve yarınına yönelik düşüncelerini özgür
ve tartışmacı bir ortamda dile getirdiler.
Bu tartışmalar sonunda oluşan fikirleri
içeren ve dergi tarafından uyulacağı
taahhüt edilen ilkeler Sonuç Bildirisi



olarak hazırlandı. Toplantının sonuç bildirisini de bu sayımızda okuyabilirsiniz.
YAYIN İLKELERİ
ve HAKEMLİK FORMLARI
21 Şubat 2009 tarihli toplantıda
alınan kararlar, dergimizin bugüne
kadar uygulaya geldiği kimi ilkelerini
değiştirmesini gerekli kılmıştır. Bu kapsamda Yayın İlkeleri gözden geçirilmiş
ve ekteki yeni metin oluşturulmuştur.
Yayın İlkeleri’nin bu yeni versiyonunun
İngilizce çevirisi Yeliz Özay tarafından
yapılmıştır.
Millî Folklor: Dün ve Yarın toplantısında gündeme getirilen şekliyle
Hakemlik Formları da gözden geçirilirmiş, böylece daha etkili ve nesnel bir
hakemlik sürecinin yaşanması amaçlanmıştır.

MİLLÎ FOLKLOR A&HCI
“A GRUBU”NDA
Bildiğiniz üzere Millî Folklor, 01
Ocak 2007 tarihinden bu yana dünyanın
ve Türk üniversite sisteminin saygınlığını ve güvenilirliğini onayladığı ISI
veritabanlarına dayalı Web of Science
kapsamındaki atıf indekslerinden biri
olan Arts & Humanities Citation Index
(A&HCI) tarafından kaydedilmektedir.
Sistem bölgesel ve uluslararası etki
faktörlerine göre dergileri gruplandırmaktadır. Kaydedildiği 2007 yılından
beri TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından
ISI tarafından belirlenen etki faktörüne
bağlı olarak “C Grubu”ndan desteklenen

http://www.millifolklor.com

dergimiz 01 Ocak 2009 tarihi itibariyle
“A Grubu”na yükseltilmiştir.

DİĞER İNDEKSLER
Millî Folklor, sosyal ve beşeri bilim
çalışmalarını kaydeden bütün ulusal ve
uluslararası indekslerin hepsinde yer
almak için gerekli girişimlerini sürdürmektedir. Bilindiği üzere bugüne kadar
dergimiz Cambridge Scientific Abstracts
(CSA), International Bibliography
of the Social Science (IBSS), Modern
Language Association of America (MLA),
Türkologischer Anzeiger (TA), Ulrich’s
Periodicals Directory (UPD) veritabanlarında 1990’lı yıllardan beri yer almaktadır. Son olarak 2008 yılında EBSCO veri
tabanında kaydedilmeye başlanmıştır.

BİLGE SEYİDOĞLU
ARMAĞANI
Millî Folklor’un 84. sayısı daha
önce duyurduğumuz gibi Bilge Seyidoğlu
Armağanı olarak yayımlanacaktır.
Üniversitelerdeki resmî görevlerini
tamamlayan hocalarımıza akademik
hayata yaptıkları katkılar için teşekkür
edilmesini amaçlayan bu sayılara katılmak isteyenlere bu yazımız bir çağrı
niteliğindedir. Dergimiz başka bir yöntemle armağan sayılara yazı talebinde
bulunmamaktadır. Ayrıca özel sayılarda
yayımlanacak “öz”lü yazıların tamamı
her bakımdan diğer yazılar gibi hakemlik süreçlerini tamamlaması gerekmektedir. Bu nedenle armağan sayımıza
katılmak isteyenlerin hakemlik süreç-
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lerinin tamamlanmasına izin verecek
şekilde yazılarını göndermeleri gerekmektedir.
85. SAYI İLHAN BAŞGÖZ
ARMAĞANI
84. sayının Bilge Seyidoğlu
Armağanı olarak yayımlanmasıyla birlikte, armağan sayıları Bahar aylarına
alacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu
kapsamda 2010 yılının ilk sayısı olan
85. sayı halkbilimi çalışmalarının saygın
isimlerinden biri olan İlhan Başgöz’e
armağan edilecektir.

e-millifolklor
Dergimizin
Türk
Dünyası
Halkbilimi Dergisi alt adıyla çıktığı 14.
sayıdan başlayarak bütün sayılarının
elektronik ortamda okunurluğunu sağlama çalışmamız sürmektedir. Bu kapsamda 14-16. sayılar elektronik ortama
konulmuştur. Kısa bir zaman içinde
17-45. sayıları da sizlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.
Dergimizin basılı hali meraklıları
için devam ederken, elektronik ortamda dizilen bütün sayılara internetten
ve dünyanın her yerinden erişimi sağlamamız ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğümüzü artırmıştır. Bu
kapsamda 01 Ocak 2008-01 Mart 2009
tarihlerinde dergimiz 20.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
82. sayıda görüşmek üzere...
M. Öcal OĞUZ
Yayın Yönetmeni



