
folklor / edebiyat

9

 folklor/edebiyat’tan

22 yıl önce Sayın Metin Turan’ın yayım hayatına kazandırdığı ve büyük 
özverilerle bugüne kadar varlığını sürdüren folklor/edebiyat dergisi, 57. Sa-
yısından beri Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bir yayın organı olarak bilim/
kültür dünyasına katkılarını sürdürme çabaları içindedir. Bu sayıdan itibaren 
yeni bir kapak dizaynı ile başlatılan bazı yenilikler ve yayım dizgeselliği, 90. 
Sayıyla birlikte daha farklı ve güncel akademik yayın ilke ve özelliklerine uygun 
bazı değişiklikleri yazar ve okurlara sunacaktır. Dergideki makaleler bu sayıdan 
başlayarak uluslar arası tanınırlığın ve tescilin belgesi sayılan DOI (Dijital Nesne 
Tanımlayıcı/Digital Object Identifier) kayıtlarıyla yer alacaktır. Dergimiz, yayın 
alanını halk bilimi, dil-edebiyat,  antropoloji, sosyoloji, psikoloji, iletişim ve ta-
rih dallarıyla sınırlandırarak yoğunlaştırılmış bir akademik merkez olma hedefini 
ön plana almıştır. 90. sayımızla yeni bir Akademik Danışma Kurulu (editorial 
board) oluşturulacak; makale iletişimi ve değerlendirilmesi süreçleri tümüyle 
akademik kanallardan, evrensel ölçüt ve uygulamalar kapsamında gerçekleş-
tirilecektir. Türkiye’de TÜBİTAK-ULAKBİM merkezli DergiPark Açık Dergi Sis-
temleri (ADS) [Open Journal Systems (OJS)]nin işleyiş ve koşullarına uyum ve 
gerekli kayıtlar gerçekleştirilirken, evrensel bağlamdaki ölçütler de dergimizin 
hedefleri arasına girmiştir:

 Bilimde etki faktörünün –Impact Factor (IF) ortaya çıkmasından sonra 
dergi etki faktörünün -Journal Impact Factor (JIF)- kullanılmaya başlanmasıyla 
birlikte, tüm dünyada araştırmaya dayalı üretimlerde önemli gelişmeler yaşan-
mıştır. Etki faktörüne ek olarak (Google Scholar, CrossRef, SCOPUS, SciFinder, 
AGRIS, Index Copernicus, BIOSIS vb) gündemde olanların dışında benzeri diğer 
faktörler de usage factor, hit rates, y factor, prestige factor, h-index, imme-
dicacy index vb) dergi niteliklerini belirleme konusunda işlevsel hale gelmiştir. 
Tüm bu çağdaş gelişim ve süreçler dergimizin yeni kimliğinde de zorunlu; tüm 
yazar ve okurlarımızın da destekleyeceklerini umduğumuz uygulamaları gün-
deme getirmiştir.
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Bu amaçla makalelerin özgünlük ve bilimsellikleri konusunda çağdaş yazı-
lım ve denetim süreçlerine geçilmiş; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademik 
birimlerinin işbirliğiyle öndenetim çalışma grupları ve yazarlarla iletişimde hızlı 
ve işlevsel bir sistematik oluşturulmuştur. Bu işleyişin sürekliliği ve değerli 
yazarlarımızın desteği, çok kısa bir süre içinde hedeflediğimiz amaçlarımıza 
ulaşmamızda dergimize umut ve güç kazandıracaktır. 

Bu amaç ve belirlediğimiz hedefler için yola çıkarken derginin bugünlere 
gelmesinde emeklerini esirgememiş olanlara içtenlikle teşekkür ediyor; yeni 
ilke ve kurallar kapsamında tüm araştırmacılarımızı, bilim insanlarımızı dergi-
miz çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla…


