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Bilgi Dünyası Dergisi 20 Yaşında
Information World Journal is 20 Years Old
Bilgi Dünyası Editör Kurulu

Information World is celebrating its 20th anniversary this year. In this context, the December
2020 issue of the Journal is attributed to the 20th year. In this issue the process from the
preparations made for the publication of the journal in 1998, from the publishing of the first
issue in April 2000 and the efforts until the present day have been shared by the editors of the
journal in chronological order.

Merhaba Değerli Okurlarımız,
Bilgi Dünyası dergisinin 20. Yıl Özel Sayısı’ nı, Derginin 2020 Haziran sayısında çıkarmayı
planladığımızı daha önce ilan etmiştik. Ancak, o dönemde tüm dünya olarak içinde
bulunduğumuz zorlu Pandemi koşulları bizlerin de takvimimizde değişiklik yapmamıza
neden olmuştur. Derginin 2020 Haziran sayısındaki editoryal yazıda (Çakmak, 2020)
belirtildiği gibi 20. yıl özel sayımızda, Bilgi Dünyası’nın yayımlanmaya başladığı 2000
yılından günümüze kadarki süreci kronolojik bir bütünsellikte ele almayı hedeflemiştik.
Fakat, o dönemde beklediğimiz yazıların bir kısmı tarafımıza ulaşırken, bir kısmı da
Pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklardan dolayı ulaşamamıştı. Bu nedenle Bilgi
Dünyası Editör Kurulu olarak 20. yıl özel sayısı için planlanan konusal bütünlüğü
bozmamak için özel sayının 2020 Aralık sayısına ertelenmesi kararını almıştık. Dolayısıyla
bu sayımızda Derginin 20. yılına ithafen kaleme alınan yazıları “Görüşler” bölümünde
okumanız için sunmaktan mutluyuz.
Bilgi Dünyası’nın ilk sayısı her ne kadar Nisan 2000’de yayımlanmaya başlasa da,
aslında Derginin ilk çıkarılma düşüncesi, kararın alınması ve dergi adının, logosunun
ve yayın politikalarının belirlenmesi gibi hazırlıkların yürütülmesine 1998 yılında
başlanmıştır. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)’ nin 1998
yılındaki yönetim kurulu üyeleri tarafından gündeme getirilen bilimsel dergi çıkarma
fikri yönetim kurulunca kabul edilmiş ve hazırlıklara başlanmıştır. Böylece kütüphane ve
bilgi bilimi alanında, ÜNAK yayın organı olarak alanımızın ikinci uzun soluklu dergisinin
yayın serüveni başlamıştır. Bilgi Dünyası dergisinin kuruluşundan 2013 yılına kadar
geçen yayın hayatı, Derginin 1998 yılında başlayan serüvenine şahitlik eden o zamanki
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ÜNAK YK üyeleri arasında yer alan Sayın Aytaç Yıldızeli ve Dergide Aytaç Yıldızeli’ nin
baş editörlüğünde önce yardımcı editör ve sonra editör olarak görev alan Sayın Dr1.
Hatice Kübra Bahşişoğlu’ nun birlikte kaleme aldıkları çalışmalarında anlatılmıştır. Yine
1998 yılından ilk sayının yayımlanmasına ilişkin süreç Derginin ilk editörü Sayın Prof. Dr.
Mehmet Emin Küçük tarafından detaylı şekilde ortaya konmuştur. Derginin 2014-2016
yılları arasında editörlük görevini yürüten Sayın Doç. Dr. Tolga Çakmak ise yazısında, 2012
yılında Derginin teknik altyapısı ile ilgili değişiklikleri, Derginin kendine ait bir sunucuya
taşınmasını (http://www.bd.org.tr) ve Açık Dergi Sistemi (Open Journal Systems-OJS)’
ne geçme sürecini anlatmıştır. Temmuz 2016’dan beri Derginin baş editörlüğünü
yürüten Sayın Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çakmak da görüş yazısında Derginin son dört
yılında yapılan yenilik ve değişiklikleri şu başlıklarda sunmuştur: Dergi kurullarının
yeniden yapılandırılması, standartlaşma çalışmaları, dergi politikası, yazar rehberi,
makale şablonu, formlar, dergi yönetim sistemi ve web sayfasının güncellenmesi, sosyal
medya hesaplarının açılması, makale düzeninde IMRaD (Introduction, Methodology,
Results and Discussions) (Yıldız Demir, 2006) ve APA7’ye (2020) geçilmesi. Derginin
Ekim 2000 sayısında yardımcı editör olarak görev yapan Sayın Prof. Dr. Bülent Yılmaz
ise Derginin 20. Yıl Özel Sayısı için hazırladığı çalışmasında Derginin 2000-2019 yılları
arasındaki profilini ortaya koymuş ve öneriler sunmuştur.
Bilimsel dergi yayıncılığında uzun soluklu olmak ve düzenli yayın çıkarmak emek
gerektiren bir iştir. Özellikle de bir dernek, oda veya vakıf tarafından gönüllülük
esasına dayalı çıkarılıyorsa. Dolayısıyla, dergilerin sürekliliği sözü edilen kurumların
yönetim kurullarında ve dergi kurullarında yer alan kişilerin iş birliği ve uyum içinde
çalışmalarına bağlıdır. Bunun yanı sıra dergi kurullarının bilimsel dergi yayıncılığındaki
gelişmeleri yakından takip etmeleri, politika geliştirmeleri ve bu politikaları etkili
bir şekilde uygulamaları da ayrı bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda Bilgi Dünyası
dergisinin yayımlanmaya başlamasından günümüze kadar geçen sürede Derginin
her kademesinde görev alan değerli hocalarımıza ve meslektaşlarımıza sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli Okurlarımız,
Bu sayımızda, daha önceki sayılarımızda olduğu gibi “Hakemli Makaleler” bölümünde
meslek alanımızın çeşitli sorunlarına değinen, nedenlerini tartışan ve çözüm önerileri
getiren ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz zengin bir seçkiye yer verilmiştir. “Tanıtım/
Eleştiri” bölümünde de üç kitabın tanıtımı yer almaktadır.

1

Güncel unvanlar kullanılmıştır.
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Değerli Okurlarımız,
Keyifle okuyacağınızı umduğumuz 20. Yıl Özel Sayısı’ nın yanı sıra Dergimizle
ilgili paylaşmaktan memnun olacağımız bazı gelişmeler yaşanmıştır. Bilgi Dünyası
Editör Kurulu’na, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Dr.
Öğr. Üyesi Semanur Öztemiz, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığından
Dr. Sefer Yazıcı ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden
Dr. Öğr. Üyesi Mithat Baver Zencir katılmışlardır. Yeni editör kurulu üyelerimize hoş
geldiniz dileklerimizi iletirken onlarla birlikte editoryal çalışmalarımızın daha da ivme
kazanacağını düşünüyoruz.
Dergimizin takip edildiği atıf veri tabanlarının ve alan indekslerinin yeni hedef ve
kriterleri doğrultusunda dergi politikamız ve yazar rehberimiz güncellenmiş ve Derginin
yeni web sayfasında paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu bağlamda 2020 yılından
itibaren anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney gibi teknikler kullanılarak
katılımcılardan kişisel veri toplanmasını gerektiren ve başkalarına ait malzemelerin
kullanıldığı her türlü çalışmanın ön kabulünde Etik Kurul onayı istenmeye başlanmıştır.
Yazarların çalışmalarını dergimize yükleme aşamasında ise aşağıdaki belgeleri
sisteme yüklemeleri zorunlu kılınmıştır:
Kapak mektubu
Makalenin yazar isimli tam metni (Word dosyası formatında)
Makalenin yazar isimsiz tam metni (Word dosyası formatında)
Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Beyan Formu
Gereken Çalışmalarda Etik Kurul İzin Belgesi
Yazar rehberimizde ve makale şablonumuzda Temmuz 2020’ den itibaren IMRaD
makale yapısına ve APA7’ye geçildiği bildirilmiştir. Buna göre 2021’de “Hakemli
Makaleler” ve “Görüşler” bölümüne gönderilen bütün çalışmaların IMRaD’a ve tüm
bölümlere gönderilen çalışmaların APA7 kaynak gösterme ve yazım kurallarına göre
yapılandırılması beklenmektedir.
Temmuz 2020’ den itibaren Dergi Yönetim Sistemi (OJS) ve web sayfası
güncellenmiştir. Güncellenen veya yeni hazırlanan dergi politikası, yazar rehberi,
makale şablonu ve formlar Türkçe ve İngilizce olarak web sayfasında paylaşılmıştır.
Değerli paydaşlarımızla daha etkili ve hızlı iletişim kurabilmek için Derginin sosyal
medya hesapları (Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn) daha etkin hale getirilmiş
ve Dergimiz için sosyal medya yönetimi politikaları oluşturulmuştur.
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Değerli Okurlarımız,
Pandemi sürecinin halen zorlu geçtiği bu kış aylarında 20. Yıl Özel Sayımızda
sizlerle buluştuğumuz için mutluyuz. Bilgi Dünyası’nın yirmi yıl boyunca kesintisiz
yayınlanmasında akademik yazılarıyla bilimsel destek sunan değerli yazarlarımızın;
çalışmaların bilimsel değerinin analiz edilmesi ve kalitesinin artırılmasında titiz
değerlendirmeleri ve bilimsel katkılarıyla hakemlerimizin emeği çok büyük. Bütün
yazarlarımıza ve hakemlerimizi teşekkürü borç biliriz. Okuyucularımıza da bizleri yalnız
bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ederiz.
2021 Haziran sayımızda daha huzurlu, sağlıklı ve esenlik dolu günlerde yeniden
buluşmayı arzu ediyoruz.
Saygılarımızla.
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