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Yayın Politikası /
Publication Policy
BİLGİ DÜNYASI YAYIN POLİTİKASI
Bilgi Dünyası, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
(ÜNAK)’ın yayın organı olup yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide
yayınlanması istenen makalelerin, bilgi ve belge bilim dallarında ya da
ilgili alanlarda olması ve bu alanlarda yapılmış özgün araştırmaları
içermesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazılar, teknolojik gelişim
sonucunda oluşan yenilikleri inceleyen veya sorun tanımlayıp çözüm
önerileri sunan kapsamları da yansıtabilirler.
Bilgi Dünyası hakemli bir dergi olup, üç ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde, hakemler tarafından değerlendirilen ve
yayımlanması uygun görülen özgün araştırma yazılarına, ikinci bölümde
dergi alanları kapsamındaki konulara özgü görüş yazılarına ve üçüncü
bölümde ise, bilgi merkezleri, yeni teknolojiler gibi tanıtım yazılarına,
meslekî haberlere ve toplantı duyurularına yer verilmektedir.
Bilgi Dünyası’na yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha
önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Eğer çeviriler söz konusu
ise, bu tür yazılar, yazar ve yayıncısından izin alındığını gösteren bir
belgelendirme eşliğinde editöre gönderilmelidir. Yazarlar yazılarını,
derginin hangi bölümünde yayınlatmak istediklerini belirtmelidirler.
Birinci bölümde yayınlanması istenen yazılar, önce yayın kurulu
tarafından gözden geçirilerek nesnel bir değerlendirmeye alınır. Dergiye
gönderilen yazıların “Yazarlara Notlar” başlıklı duyuruda belirtilen
kurallara uygun olmaları gerekir. Editörler grubu, gönderilen yazıları
doğrudan doğruya reddedebilir. Yazının bu aşamada reddini
gerektirecek bir neden yoksa yazı, konu ile ilgili iki hakeme gönderilir.
Gerekli durumlarda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulabilir.
Yazılar, “kör hakemlik” sistemi uyarınca, yazarın ismi yazı
metninden çıkartılarak hakeme gönderilir. Yazarlara da, yazının hangi
hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Yayımlanmayan yazılar,
istenildiğinde,
hakem
raporlarıyla
birlikte
(hakem
isimlerini
belirtmeksizin) yazar veya yazarlara geri gönderilir.
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Hakemlerden olumlu raporlarla gelen yazılar, değişiklik önerilerini
içeriyorlarsa, aynı iletişim ilkelerine dayanan bir süreç başlar ve bu
süreç, hakemlerin son basılma olurlarını vermelerine kadar devam eder.
Derginin ikinci veya üçüncü bölümlerinde yayımlanmak üzere gönderilen
yazılar, Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Eğer Yayın Kurulu,
yazarının istemiyle derginin ikinci bölümü için düşünülen bir yazının
birinci bölümde yayımlanmasını uygun görürse, onu önce hakemli
sürece sokar. Diğer taraftan, yayınlanmasına karar verilmiş bulunan bir
yazının hangi bölümde yayınlanacağı ile ilgili son karar, daima Yayın
Kurulu’na aittir.. Nadir durumlarda, belli alanların uzmanlarından, belirli
konularda yazı istemi yapılabilir. Bu tür özel yazılar, hakemli sürece
sokulmaz.
Verilen süre içerisinde kendisine gönderilen yazıyı değerlendirmeyen
hakem yerine başka bir hakeme görev verilir. Ayrıca, hakemlik görevini
zamanında yapamayan hakemin Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği,
Yayın Kurulu’nca incelenir.
Yayımlanan yazıların telif hakkı ÜNAK’a aittir ve yazarlar,
yayımlanmak üzere gönderdikleri yazıların telif haklarını ÜNAK’a
devretmiş sayılırlar. Yayımlanan yazılar için yazarlara derginin ilgili
sayısından ikişer adet, bu yazılara hakemlik yapanlara da birer adet
gönderilir.
Bilgi Dünyası, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında ve
LISA (Library and Information Science Abstracts)’da indekslenmektedir.
E-LIS ve DOAJ (Directory of Open Archives Journals)’da da açık
erişimdedir.
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PUBLICATION POLICY OF “BİLGİ DÜNYASI” (INFORMATION
WORLD)
“Bilgi Dünyası” (Information World) is one of the official
publications of the Association of University and Research Librarians
(ÜNAK), and will regularly be published twice a year. The articles to
appear in the learned journal should reflect original research work in the
scientific areas of information science, documentation, librarianship and
allied disciplines. It would also be desirable to gain articles upon
investigations concerning recent innovations as a consequence of rapid
technological change in the fields of information science. Moreover
articles, which predominantly aim at suggesting solutions to and policies
to resolve problematic issues of library applications and information
dissemination practice, are also welcome.
“Bilgi Dünyası” is a refereed journal with blind review practice. It
consists of three conceptually separated parts.
The initial part includes articles reporting on original research work and
certain, preferably comprehensive survey-type articles. The articles to be
published in this part are completely subject to a thorough reviewing
process by anonymous referees selected by the editorial committee. The
sole exception will be made to “invited papers” asked by the editorship
from eminent experts on specified subjects.
Second part includes “opinion papers” on certain important topics
and current issues within the realm of the journal’s areas of
specialisation. These will be subjected to an “in-house review” process
of the editorship.
Third part will finally be devoted to didactic material,
announcements, presentation of important issues and matter like news
concerning new technologies, information centres and other crucial
news about the professional activities of journal’s subject areas –and
amongst also certain news concerning the Association and its activities.
Articles and other sorts of writings that will be sent to the
editorship should neither be published elsewhere before, nor be
submitted to other journals simultaneously.
Articles of which the intention is a publication in the first part, will
initially be examined by the editorial board. They have to be written
according to the criteria being indicated in “Instruction to Authors”.
Editorial Board preserves the right to reject the article by own initiative,
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or to directly ask the authors to make certain, specified amendments
before the stage of review by the referees might start. In case that they
will be sent for a blind review, two referees will be asked for their
judgments and suggestions. Whenever needed or necessary, a third
referee might also take part in the reviewing process.
By the blind review process neither the referee nor the author(s)
will be informed about the identity of the other part. In case of rejection
or amendment proposals, the author(s) will be informed in adequate
detail or even provided by a copy of referee report(s) –again without
revealing the identity of the referee(s).
In case of affirmative reports from referees, minor punctuation,
grammatical, syntactical or even a few stylistic changes can be fulfilled
by the experts of the editorial board. Major amendment proposals might
however start the process of evaluation anew, and the authors’
amendments might therefore be subjected to the referee, who
suggested it.
It is noteworthy that referees, who can’t finish the reviewing tasks
within their limitations of time will be replaced with other referees.
As it was mentioned above, contributions that would be
published in the second and third parts of the journal are subject to the
evaluation of the Board of Editors. If the editors conclude, that an article,
which was initially thought to be published in the second part, might
better take place in the initial part of the journal, then the article will be
subjected to the mentioned process of blind review by means of
referees.
The copyright of the published articles will be retained by the
Association of University and Academic librarians (ÜNAK), and the
authors should be aware of the fact, that through sending the articles
they therewith also transfer the copyright of their articles to the ÜNAK.
Free copies of the issues of Bilgi Dünyası will both be sent to authors,
and to the referees.
Bilgi Dünyası is being permanently indexed in ULAKBİM (“Social
Sciences”) and LISA (“Library and Information Science Abstracts”), and
is available by open access through E-LIS and DOAJ (“Directory of
Open Archives Journals”).
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