BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Dergimizin yayın hayatına başlamasının 34. yılının ilk sayısında da her
sayımızda olduğu gibi birbirinin aynı içerikte olan basılı ve elektronik nüshalarımızla sizlerleyiz. Bahar 2022 tarihli 133. Sayımızı biri derleme olmak
üzere on yedi “öz”lü yazı, üç kitap eleştiri/tanıtım yazısı ve bir çeviri ile takdirlerinize sunuyoruz ve bu sayımızı da beğeneceğinizi umuyoruz.
DergiPark Üyeliğimiz ve 2022 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, geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da yalnızca <https://dergipark.org.tr/millifolklor> adresine yüklenen makaleler işlem görmektedir. Yazarlarımızın bu adrese gönderilmeyen yazılarına herhangi bir işlem yapamadığımızı ihtiyaten ve tekraren hatırlatırız.
Yılda Altı Yayın Kurulu Toplantısı
Gelen yazıları daha hızlı değerlendirmek için geçen yıl karar verdiğimiz
yılda altı toplantı uygulamamızı 2022 yılında da sürdüreceğiz. “Kör Yayın
Kurulu” ilkelerine göre yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanan Yayın Kurulumuz, ikisi de biriken yazıların durumuna göre
belirlenmek üzere yılda altı kez toplanarak incelediği yazılar hakkında ret,
düzeltme ve hakeme gönderme şeklinde karar vermektedir. Yayın Kurulu üyeleri ve hakemler hiçbir şekilde reddettikleri yazının kime ait olduğunu bilmemektedirler. 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.
Millî Folklor Dün ve Yarın Yuvarlak Masa Toplantısı
Dergimizin Danışma Kurulu, Yayın Kurulu, Akademik Temsilcileri ve
Hakemleri ile 2009 yılından beri düzenlemekte olduğu Dün ve Yarın Yuvarlak Masa Toplantısının on dördüncüsünü 26 Şubat 2022 tarihinde küresel
salgın nedeniyle 2021 yılından sonra ikinci kez çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Mensuplarımızın yüz yüze toplantılara göre daha fazla ilgi gösterdiği ve
katıldığı bu toplantıda derginin “Dün” başlığı altında 2021 ve “Yarın” başlığı
altında da 2022 yılı istişare edildi ve yeni kararlar alındı. Editörlük Birimimiz tarafından hazırlanan Millî Folklor Dün ve Yarın Yuvarlak Masa Toplantısı Raporu katılımcıların da onayı alınarak bu sayıda sizlerin dikkatine
sunulmuştur.
Haziran 2022’de yayımlanacak olan 134. sayıda görüşmek dileğiyle…
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