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folklor/edebiyat’tan

Değerli Okurlarımız

Öncelikle dergimizin yeni kapak tasarımı ve makale yayım süre-
cindeki değişikliklerimiz hakkında ilettiğiniz ve bize çalışmalarımızda 
güç katan beğeni ve destekleriniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Bu sayı-
mızda başlatılmak üzere, pek çok evrensel bilim dergilerinde yapıldığı 
gibi,  makalelerin bilimsel denetimleri konusunda bize çok değerli kat-
kılar sağlamış olan bilim insanlarının adlarını dergimizde duyurmaya 
karar verdik. Bu sayımızda yer alan makalelerin DOI kayıtlarıyla Türkçe 
ve İngilizce özetlerine kolaylıkla ulaşılması işlemini gerçekleştirirken 
dergimizin www.folkloredebiyat.org adresindeki internet sitesinde son 
sayıya kadar olan nüshalarımızın tamamlanmasını sağladık. Bu sayıya 
kadar dergimizde Yayın Kurulu /Editorial Board olarak yer almış liste-
mizdeki değerli bilim insanlarının yine akademik/bilimsel danışman-
lıklarını esirgememelerini istirham ediyoruz. Ancak makale kabulü sü-
recindeki işleyişi hızlandırmak amacıyla yeni Yayın Kurulumuzu oluş-
turduk. Bu katkıyı sağlayan tüm öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür 
ediyoruz.

Bu sayımızdan itibaren kabul aldığımız iki yeni indeks-veri taba-
nı  olan ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities 
and the Social Sciences) ACLA (American Comparative Literature As-
sociation)ya yenilerini eklemek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bir 
sonraki sayımızda bu konuda umut verici gelişmeler bekliyoruz. Ayrıca 
dergimizde ve www.folkloredebiyat .org sitemizde çok yakında Etik Ku-
ralları’mızı da yayınlayarak evrensel kimlik konusunda adımlar atmayı 
sürdüreceğiz.

Bu sayıda yer alan makalelerde görülebilecek -ve maalesef zaman 
sıkışıklığından kaynaklanan- APA 6 sistematiğine uymayan kimi ayrın-
tıları, gelecek sayılarımızdan itibaren ortadan kaldırmaya gayret göste-
receğiz. Bu konuda makale sahibi yazarlarımızın da destek ve işbirlikle-
rini ummaktayız. 
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Bu sayımızdaki medya, tanıtım bölümündeki ilginç katkılar için 
emek veren sayın Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz ve arkadaşlarına teşek-
kür ediyoruz.

Yaz aylarında yayımlanacak olan 91. sayımız  Edebiyat Sosyolo-
jisi üzerinedir. Bu alanda bize katkı yapmak isteyen değerli araştımacı-
larımızın mayıs ayı sonuna kadar  çalışmalarını göndermeleri mümkün 
olacaktır.

Dergimizin mevcut ve gelecek sayıları için bizim açımızdan önem-
li ve değerli olan eleştiri, önerilerinizi umar, yeni sayılarda buluşmak 
üzere esenlikler dileriz.

Prof. Dr. Metin Karadağ
Yayın Yönetmeni


