BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Dergimizin yayın hayatına başlamasının 33. yılında her zamanki gibi basılı ve
elektronik olarak Bahar 2021 tarihli ve Prof. Dr. Muhtar Kutlu’ya armağan ettiğimiz
129. sayımızı on yedi “öz”lü yazı ve beş kitap eleştiri/tanıtım yazısı ile Millî Folklor
Dergisi 13. Dün ve Yarın Yuvarlak Masa Toplantısı Raporunu takdirlerinize sunuyoruz ve bu sayıyı da 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 başladığımızı duyurmuş
ve DergiPark Üyeliğini gerçekleştirmiştik. Bu nedenle, Dergimizde yayın yapmak
isteyen yazarlarımızın makalelerini 2021 yılı itibariyle yalnızca <https://dergipark.org.tr/millifolklor> adresine yüklemeleri gerekmektedir.
Kör Yayın Kurulu ve Kör Hakemlik
Bilindiği ve uzun yıllardır devam ettirildiği gibi, Yayın İlkelerimiz açısından
Editörlük birimimiz tarafından uygun görülen yazılar, yazarlarının kimliğini belli
eden kısımları çıkarılarak Yayın Kuruluna gönderilmektedir. Yılda dört kez Ocak,
Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanan Yayın Kurulu, 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 yayımlanmış olduğunu gördüklerinde yazarın kim olduğunu dolaylı olarak öğrenebilmektedirler. Editörlük birimimiz Yayın Kurulu ve Hakem görüşlerine uymayı ilke edinmiş olup, onların kararlarını uygulamakta ve raporlar hilafına yazarın lehine veya aleyhine bir tercih kullanmamaktadır. Dergimiz gönderilen makaleleri -özel sayılar ve dosyalar dışında- üç ay ile bir buçuk yıl arasında yayımlamayı öngörmektedir.
Millî Folklor Dün ve Yarın Yuvarlak Masa Toplantısı
Dergimizin Danışma Kurulu ile Yayın Kurulu Üyeleri, Akademik Temsilcileri ve
Hakemleri ile 2009 yılından beri düzenlemekte olduğu Dün ve Yarın Yuvarlak Masa
Toplantısının on üçüncüsünü 27 Şubat 2021 tarihinde küresel salgın nedeniyle çevrim
içi olarak gerçekleştirdik. Ulusal ve uluslararası düzeyde mensuplarımızın yüz yüze
toplantılara göre daha fazla ilgi gösterdiği bu toplantıda da geçen yıllarda olduğu gibi
derginin “Dün” başlığı altında 2020 ve “Yarın” başlığı altında da 2021 yılı istişare
edildi ve yeni kararlar alındı. Editörlük Birimimiz derginin bu sayısında yer alan Millî
Folklor Dün ve Yarın Yuvarlak Masa Toplantısı Raporunu hazırladı. Raporda da görüleceği gibi dergimiz başta indekslerdeki ve ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü değerli emek ve katkılarınızla artırarak sürdürmektedir.
Haziran 2021’de yayımlanacak olan 130. sayıda görüşmek dileğiyle…
M. Öcal OĞUZ
Editör/Editor/Éditeur
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http://www.millifolklor.com

