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folklor/edebiyat’tan

Değerli okurlar

Dergimiz internet ortamına 12 Mart  2018 tarihinden itibaren Makale 
Takip Sistemi  ve yeni  tasarımıyla geçti. (www.folkloredebiyat.org)  Sitenin 
oluşumunda emeği geçen başta UKÜ üst yönetimine, Han Yazılım firması 
sahibi Orhan Çam’a teşekkür ediyoruz. Yazar-hakem-editör ilişkileri şimdi 
daha şeffaf, sistematik ve güvenli bir biçimde yürütülmeye başlanmıştır. 
Sisteme geçilmeden önce bize ulaşmış, gerekli süreçlerden geçerek yayım 
aşamasına gelmiş makaleleri 94 ve 95. sayılarda da eski sistemin işlerliği içinde 
yayımlayacağız. Başlattığımız eski sayıların evrensel tarzda arşivlenmesini 
de bir program içinde tüm eski sayıları kapsayacak biçimde  gerçekleştirme 
çalışmaları içindeyiz. Sistemin kimi hataları için yazar ve hakemlerimizden 
özür dilerken en kısa zamanda kusursuz bir işleyiş için elimizden gelen 
gayreti göstereceğimizi ifade etmek isteriz.

Dergimizin ulusal ve uluslararası yetkin bilimsel dizinlerinin 
ortak ölçütlerini benimsediğini,  yazarlarımızdan da aynı standartları 
beklediğimizi daha önce duyurmuştuk. Bu sayımızda makale metinlerinde 
APA6 kurallarının olabildiğince eksiksiz uygulanmasına çaba gösterdik. Bu 
dönemden itibaren Ithenticate/Turnitin taramalarını %20 azamî benzeme 
oranı ölçütüyle dergi olarak gerçekleştirip arşivliyoruz. Yeni dönemde Dergi 
Öndenetleme Kurulumuzun, yazarlarımızın yoğun katkılarını gördük, 
emekleri var olsun. Bu süreçte yazarlarımızı olağanın ötesinde yazışma ve 
düzeltmelerle meşgul ettik, bizi hoş görmelerini umuyoruz. Bu sayımızdaki 
evrensel ölçütlerin  gerekli kıldığı önemli yazım ve mizanpaj değişikliklerini 
her sayımızda uygulayacağız. 

Bu güz yarıyılında TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından İzmir ‘deki 
Açık Erişim,  Antalya’daki Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu 
ile İstanbul’da yapılan Web of Science – Editör Çalıştayı”(3 Nisan 2018) gibi 
doğrudan akademik yayıncılığı yönlendiren etkinliklere katılarak çağdaş 
gelişim ve dönüşümleri dergimize yansıtmayı amaçladık. Bu etkinliklerdeki 
ulusal ve uluslararası dergi/dizin editörlerinin önerileri doğrultusunda 
dergimizin bilim alanlarında daralmaya gitmek zorunda kaldık. 
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Dergimizin tarandığı dizin ve veri tabanları konusundaki olumlu 
gelişmeler devam etmektedir; yakın bir gelecekte taranma süreçlerimizin 
tamamlanması sonunda sevindirici aşamaları paylaşacağımızı umuyoruz.

Makalelerin yayın sıralamasında; dergiye ulaşma tarihi, öndenetim/
editör onayı, alan ve  ölçütlere uyum, atıf alma oranı, özgünlük/bilimsellik 
gibi hususların işlevsel olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. 
Yazarlarımızın dergimize göstermiş oldukları ilgi için içtenlikle teşekkür 
ediyoruz. Giderek artan bu ilgi 2018 yılı sayılarımıza gönderilen makale 
kontenjanlarının çok aşılmasına yol açmıştır. 

Bu sayımızın gün yüzüne çıkmasında emeği olan herkese teşekkür 
ediyor, yeni sayılarda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

Prof. Dr. Metin Karadağ
Editor


