BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Dergimizin yayın hayatına başlamasının 33. yılının son sayısında
da her sayımızda olduğu gibi bir birinin aynı içerikte olan basılı ve
elektronik nüshalarımızla sizlerleyiz. Kış 2021 tarihli 132. sayımızı
ikisi derleme olmak üzere yirmi “öz”lü yazı ve beş kitap eleştiri/tanıtım yazısı ile takdirlerinize sunuyoruz ve bu sayımızı da beğeneceğinizi umuyoruz.
DergiPark Üyeliğimiz ve 2021 Yılı Kuralımız
TÜBİTAK TR DİZİN indeksleme kuralları gereğince "makale geliş tarihi" ile "makale kabul tarihi" bilgilerini ilgili makalenin altında sizlerle paylaşıyor ve yazarların ORCID üyelik bilgilerine iletişim bilgilerinin yanında yer veriyoruz. DergiPark üyeliğimiz nedeniyle, 2021 yılı itibariyle yalnızca <https://dergipark.org.tr/millifolklor> adresine yüklenen makaleler işlem görmektedir. Yazarlarımızın
bu adrese gelmeyen yazılarına herhangi bir işlem yapamadığımızı ihtiyaten ve tekraren hatırlatırız.
Yıllık Yayın Kurulu Toplantı Sayımızı Altıya Çıkardık
Daha önce “Kör Yayın Kurulu” ilkelerine göre yılda dört kez Ocak,
Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanan Yayın Kurulumuz, yazı
yoğunluğu nedeniyle Nisan 2021 toplantısında aldığı kararla ikisi biriken yazı durumuna göre belirlenmek üzere yılda altı kez toplanma
kararı almıştır. Yayın Kurulumuz bilindiği üzere ret, düzeltme ve
hakeme gönderme şeklinde dergiye uygunluk açısından üç seçenekten biri üzerinden karar vermektedir. Hakeme gönderme kararı verilen yazılar için üç hakem belirlenmekte ve ilk etapta iki hakemle süreç başlatılmakta, ihtiyaca göre üçüncü hakem görüşü alınmakta ve
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 yayımlanması durumunda yazarın
kim olduğunu öğrenebilmektedirler. Editörlük birimimiz yazar görüş
ve itirazlarını da dikkate almak ve değerlendirmek kaydıyla Yayın
Kurulu ve Hakem görüşlerine uymayı ilke edinmiştir. Dergimiz, gönderilen makaleleri -özel sayılar ve dosyalar dışında- üç ay ile bir buçuk yıl arasında yayımlamayı öngörmektedir.
Mart 2022’de yayımlanacak olan 133. sayıda görüşmek
dileğiyle…
M. Öcal OĞUZ
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http://www.millifolklor.com

