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Yazarlara Notlar
Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların üç kopya olarak hazırlanması, A4
boyutundaki kağıdın bir yüzüne iki aralıklı olarak yazılması, mümkünse Mic
rosoft ürünü kelime işlemcilerin kullanılması ve yazının kopyalandığı bir dis
ketin gönderilmesi öngörülmektedir. Sağ ve sol marjlar en az 3 cm. olmalı,
yazılar çift aralıklı olarak 12 punto Times New Roman ile yazılmalıdır. Ha
kemli bölüm için gönderilen yazılar (çift aralıklı) 30 sayfayı, kişisel görüşler
ise 15 sayfayı aşmamalıdır.
Editöre gönderilen üst yazıda Bilgi Dünyası'nda yayımlanması istenen ya
zının daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı belirtilmeli ve yazarın (ya
zar sayısının birden fazla olması durumunda ilk yazarın) yazışma adresi (ad
res, telefon, faks, elektronik posta) verilmelidir. Hakemli bölüm için gönderi
len yazılarda makalenin adı ile yazar(lar)ın ad ve adres(ler)i ayrı bir sayfada
verilmelidir. Makalenin ilk sayfasında ise makalenin adı ve özeti ile anahtar
sözcükler (Türkçe ve İngilizce) yer almalıdır. İlk sayfada yazar ad(lar)ı veril
memelidir.
Yazı içinde kullanılan birinci düzey alt başlıklar koyu, ikinci ve üçüncü dü
zey alt başlıklar ise italik harflerle yazılmalıdır. Birinci ve ikinci düzey başlık
lar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan sonra
paragraf başı yapılmamalıdır.
Yazılarda kullanılacak (siyah-beyaz) tablo ve şekiller ayrı sayfalar halinde
gönderilmeli ve yazı içindeki yerleri ayrıca belirtilmelidir.
Bilgi Dünyast'nda metin içinde yapılan göndermeler ve kaynakçada liste
lenen kaynaklar Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) "ad ve tarih" yöntemi
ne göre verilmeli ve mümkünse dipnotlardan kaçınılmalıdır (APA, 1994). "Re
ich'a (1992) göre 'simgeci analist'lerin eğitimi. .." ya da "İ.Ö. 2000'Ierden be
ri sistematik bilgi düzenleme uygulamalarına rastlansa da, bilgi düzenleme
nin modern tarihinin geçen yüzyılın ortalarında Sir Anthony Panizzi'nin İngi
liz Ulusal Kütüphanesindeki kitapları düzenleme planıyla başladığı genellikle
kabul edilmektedir (Svenonius, 2000, s. 2)." örneklerinde olduğu gibi (anılan
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yalt§malann tam bibliyografik bilgileri ivin a§agtda verilen "Ornekler"e bak1n1z). Metin iyinde iki yazarlt kaynaklara yaptlan gondermelerde her iki yazartn da soyadlan antlmalt, Oy-be§ yazarlt kaynaklara yaptlan gondermelerde
ise yapllan ilk gondermede tum yazarlann soyadlan verilmeli, aynt kaynaga
yaptlan daha sonraki gondermelerde ise ilk yazartn soyadtndan sonra "ve digerleri" ibaresi eklenmelidir. Alt, ve daha fazla yazan olan kaynaklarda metin
ivinde ilk yazar soyadtndan sonra ''ve digerleri" ibaresi kullantlmal1dIr. Kaynakvada ise tum yazar adlan verilmelidir.
Kaynakva alfabetik olarak dOzenlenmelidir. Kitap ve dergi adlan italik olarak verilmelidir. A§agtda kitap, dergi ve elektronik ortamlarda yay,mlanan galt§malann kaynakyada nastl listelenmesi gerektigini gosteren ge§itli ornekler
noktalama i§aretleriyle birlikte verilmektedir. Daha geni§ bilgi igin APA'ntn
(1994) el kitabtna baktlabilir.

Ornekler

Dergiler
Tek Yazarl,

Acun, R. (2000). Internet ve telif haklan. Bilgi Dunyas,, 1(1 ): 5-25.
<;akin, i. (1984). Turkish libraries: Historical context. International Library Review, 16(1): 71-77.
iki Yazarlt
Kum, i. ve Erdogan, P.L. (1980). Turkish library developments. Unesco
Journal of Information Science Librarianship and Archives Administration,

2(4): 252-256.

09 ile Be$

Yazarl,

Walsh, J.P., Kueker, S. , Maloney, N.G. ve Gabbay, S. (2000). Connecting
minds: Computer-mediated communication and scientific work. Journal of
the American Society for Information Science, 51(14): 1295-1305.
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Aft, ve Daha Faz/a Yazar/1
Bishop, A.P., Neumann, L.J., Star, S.L., Merkel, C., Ignacio, E. ve Sandusky,
R.J. (2000). Digital libraries: Situating use in changing information infrastructure. Journal of the American Society for Information Science, 51 (4):
394-413.
* Metin i~inde bu kaynaga her seferinde ~oyle at,f yap1hr: (Bishop ve digerleri,
2000).

Kitapfar
American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association (4th ed.). Washington, D.C.: Yazar.
Bloomberg, M. ve Evans, G.E. (1989). Kutilphane teknisyenferi i<;in teknik
hizmetlere giri§ (Qev. N. Tuncer). Ankara: Turk Kutuphaneciler Dernegi.
Ersoy, 0. (1966). Kutilphaneciligimizin sorunfan. Ankara: Anadolu Matbaas1.
Reich, R.B. (1992). The work of nations: Preparing ourselves for 21st-century
capitalism. New York: Vintage Books.
Svenonius, E. (2000). The intellectual foundation of information organization.
Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Derfeme Kitaplar
YIlmaz, B. (Ed.). (1997). 33. Kutilphane Haftas, bifdiriferi (31 Mart-6 Nisan
1997, Ankara). Ankara: Turk Kutuphaneciler Dernegi.
* Bildiriler kitabinin tamamina at1f yap1lmaktad1r.

Derfeme Kitaplarda veya Bildiri Kitaplarmda Yer Afan 86/umfer/Bifdiriler
Guile, M.T. (1996). Turkiye'de bilgi edinme ozgurlugune ili~kin sorunlar. Y.
Tonta ve A. Qelik (yay. hazl.). Bifgi edinme 6zgurlugu i~inde (s. 22-45).
Ankara: Turk Kutuphaneciler Dernegi.
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Saglamturn;, T. (1999). Johann Wolfgang von Goethe ve Bat1'da kutuphaneciye bak1i>. 0. Bayram, E. Erkan, T. Guile, D.B. Toplu, M. Toplu ve E. Y1lmaz (yay. hazl.). Bilginin Seruveni: Dunu, Bugunu ve Yarm, ... Turk Kutuphaneciler Dernegi'nin Kurulu§unun 50. Y1l1 Uluslararas, Sempozyum Bildirileri 17-21 Kas,m 1999, Ankara i<;:inde (s. 202-213). Ankara: Turk Kutuphaneciler Dernegi.

Tez

Soydal,

i. (2000).

Web arama motorlannda performans degerlendirmesi. Ya-

y1mlanmam1i' Bilim Uzmanhg1 tezi. Hacettepe Oniversitesi, Ankara.

Elektronik Yaymlar
Elektronik Dergi

Tonta, Y. (1992). Analysis of search failures in document retrieval systems:
a review. The Public-Access Computer Systems Review [Qevrimi9i], 3(1):
4-53. Elektronik adres: http://info.lib.uh.edu/pr/v3/n1/tonta.3n1 [17 Haziran 2000].

CD-ROM
Oxford English dictionary computer file: On compact disc (2nd ed.), [CD-

ROM]. (1992). Saglama adresi: Oxford UP [27 May1s 1995].

Ki§isel Web sayfas,
Tonta, Y. ve KO<;:Ok, M.E. (2000). Elektronik Kutuphanecilik Semineri: Bir de-

gerlendirme. [Qevrimi<;:i]. Elektronik adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-kucuk.html [10 Aral1k 2000].
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