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Editörden
Editorial
Nermin ÇAKMAK*

Dear readers,
We are pleased to announce the publication of the new issue of our Journal in 2018 and
the excitement of the new year. As in our previous issues, in this issue, there are important
studies that we think you will read with an interest in addressing the various problems of our
profession, discussing the reasons and offering suggestions for solutions. Good readings…

Değerli okurlarımız,
Yeni yıla sayılı günler kala, hem Dergimizin 2018 yılına ait son sayısının yayımlanmasını
hem de yeni yılın heyecanını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Önceki
sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da web sitelerinin kullanılabilirliğinin
ölçülmesinden, oyuncak kütüphaneleri, bibliyometrik analizler, dijital insanî bilimler,
yeşil üniversite kütüphaneleri, intihale karşı tutum, yağmacı dergiler, kütüphaneleri
etkileyen afetler ve Endülüs kütüphanelerine kadar geniş bir yelpazede meslek
alanımızın çeşitli sorunlarını derinlemesine irdeleyen, nedenlerini tartışan ve
çözüm önerileri getiren ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz, “Hakemli Makaleler”
bölümümüzde yedi; “Görüşler” bölümümüzde iki ve “Tanıtım/Eleştiri” bölümümüzde
de bir olmak üzere 10 çalışmaya yer verilmiştir. Yazarlarımıza Dergimize gösterdikleri
ilgiden ve Dergimizin kalitesinin artmasına yönelik yapmış oldukları değerli katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.
Bu sayımızda da hem Yayın Değerlendirme Kurulumuzda hâlihazırda bilimsel desteğini
sürdüren hakemlerimizden hem de Dergimize gönderilen çalışmaların konusu
doğrultusunda seçilen yeni hakemlerimizden önemli bilimsel görüş ve destek alınmıştır.
Hakemlerimize emekleri ve yazıların kalitesini artırmaya yönelik yapmış oldukları
değerli bilimsel katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
*
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Değerli okurlarımız,
Dergimiz Editörü Dr. Nermin ÇAKMAK ve Yayın Kurulu Üyemiz Dr. Sümeyye AKÇA Dr.
Öğr. Üyeliği kadrosuna atanmıştır. Dergimiz Yabancı Dil Editörü Yrd. Doç. Dr. Engin
BAYSEN Doçentlik’ e yükselmiştir. Yayın Kurulu Üyemiz Özlem ŞENYURT da Doktor
unvanını almıştır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Değerli okurlarımız,
Dergimiz Yayın Kurulu Üyelerimizden İlker ÇAKMAKKAYA ve Pınar ÇELİK yayın kurulu
üyeliğinden ayrılmışlardır. Kendilerine Dergimize yapmış oldukları değerli çalışmaları
ve katkıları için teşekkür ederiz.
Bütün yazarlarımızın, hakemlerimizin, okurlarımızın ve sosyal medyadaki takipçilerimizin
yeni yıllarını en içten dileklerimizle kutluyor, herkes için iyi bir yıl olmasını diliyoruz.
2019’un ilk sayısında yeniden buluşmak dileğiyle…
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