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folklor/edebiyat’tan
Değerli okurlarımız
folklor/edebiyat’ın 99. sayısı ile karşınızdayız. Dergimizin 100. sayısına bir adım
kala yeni araştırma ve çalışmaları dikkatlerinize sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 100. sayımız daha önce de açıkladığımız gibi alanımızın duayeni sayın Prof.Dr.
İlhan Başgöz adına hazırlanacaktır. Özel sayımızla ilgili araştırma, anı, değerlendirme vb. yazılara ilişkin duyuru ve çağrılarımızı yılbaşından önce değerli yazarlarımıza iletmiştik. Gösterilen ilgi ve destekten dolayı mutluyuz; açık teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bu konuda son ürün iletme tarihimizin 30 Ağustos 2019 olduğunu bir
kez daha anımsatmak isteriz.
100. sayımızla ilgili özel yayınların dışında Ankara ve Lefkoşa’da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgileri daha sonra bilim çevrelerine ileteceğiz. Öte yandan yine söz konusu sayımızla birlikte tüm sayıların kaynakçasını da ayrı bir kitap halinde yayımlayacağımızı duyurmak isteriz.
Dergimizin Dergipark sitesindeki sayfasında bulunan Dizinler linki hakkında bir açıklamada bulunmak isteriz: Ulakbim- Dergipark yönetimi, bünyelerinde
barındırdıkları dergiler için citation indeksler dışında salt TR-Dizin ve Scopus’un
kimlik sayfalarında yer almasına karar vermiş ve uygulamaya da geçmiştir. Dileyen
dergiler diğer dizinlerini ekleyebilmektedirler. Dergipark’taki folklor/edebiyat’ın
dizin listesindeki değişikliğin sebebi budur.
Tüm dergicilik camiasının çok iyi bildiği üzere akademik dergilerin kalite ve
istikrarının sağlanmasında hakemlerimizin hayatî önemi bulunmaktadır. Çok yoğun
çalışma tempoları içinde tümüyle fahrî olarak bu görevi lütfeden bilim insanlarımıza
içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Bir dönüm noktası ve gurur verici bir aşama olarak gördüğümüz 100. sayımızda
buluşmak üzere dergimize emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
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folklore / literature
Dear readers
We are pleased to say that the second issue of the 25th Volume has just been
released.
Firstly, we would like to give you information about the page numbering system
that we started to use in this issue for the first time in order to satisfy the requirements
issued by the Dergipark management for the journals selected by the TUBITAK-Dergipark management in Turkey. TUBITAK Dergipark, which aims to follow the international journal publishing rules, requires the continuation of the page numbers of
the articles to be contained in a volume of the journals. That is why we have started
our first article of the 98th issue with the page number 256 as the continuation of
the page number 255, which is the last number of the last article in the 97th issue.
We are in the process of preparing the upcoming 100th Ilhan Başgöz / Metin
Turan special issue. We would like to thank all the researchers and writers for their
sincere support and contributions. We request our valuable writers who wish to publish in these issues their studies such as articles, memoirs, reviews etc., to contact us
by the 30th of June and send their products by the 30th of August.
We would like to thank all of our valuable writers who participated in this issue
with their studies, referees who spent a lot time for this issue, and all those who made
great contributions.
Best regards.
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