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İstatistiklerle Türk Kütüphaneciliği
Turkish Librarianship with Statistics
Acceptance and rejection rates of Turkish Librarianship journal have been summarized in this
editorial. Rejection rate for last three issue is 53% with 16 rejected refereed articles. In
addition, 49 reviewers worked for these issues. 6 refereed papers, an article from the guest
author, 3 opinion papers, 6 reader letters and 4 review have been published in this issue.
Değerli okurlarımız,
Eylül ayını sonlandırdığımız günlerin içindeyiz. Ağaçların yapraklarını dökmeye başlaması ile
birlikte sonbaharın o güzel renklerini görmeye başladık. Turgut Uyar’ın da dediği gibi Eylül
toparlandı gitti bize güzel anılar bırakarak. İnsansoyunun yatay ve dikey mükemmel
mutsuzluğundan mutluluk çıkarabilenler için rengârenk bir sonbahar başladı. Biz de sizlere bu
rengârenk sonbaharda okunabilecek dopdolu bir sayı hazırladık.
Bu sayıda kütüphanecilik ve bilgibilim alanının çok farklı alt konularından sizler için
hazırlanmış bir seçme bulacaksınız. Böylesi seçme bir sayı hazırlamak kolay olmadı elbette.
2016 yılı başından Eylül ayına kadar Dergimize toplam 38 hakemli makale gönderildi. Bu
makalelerden sekizinin editoryal değerlendirme süreci henüz başlatılırken; Mart sayısında beş,
Haziran sayısında üç ve bu sayıda altı hakemli makale yayımladık. Dergimizde 2016 yılı
başından Eylül sayısına kadar 16 makale editoryal süreç sonunda reddedildi. 2016 yılı makale
reddetme oranımızı şimdilik %53 olarak hesapladık. Aralık sayısı da yayımlandığında bir yıl
için kabul-ret oranımızı daha doğru bir şekilde hesaplamamız mümkün olabilecek.
Bunun yanında bu süreçte hakemlerimiz ve editörlerimize de büyük işler düştü. Sekiz
editör ve beş editör yardımcısı ile yürüttüğümüz Editörler Kurulumuz tarihinin en yoğun
dönemini yaşadı ve görünen o ki yaşamaya devam edecek. Bu süreçte Türk Kütüphaneciliği
Dergisi Editörler Kurulu olarak yarattığımız sinerji ile birlikte çekirdek bir editoryal ekip
kurabilmiş olmanın sevinci içindeyiz. Ayrıca bu sayı için 14, 2016 yılı toplamı için 49
hakemimiz görev yaptı. Her birine ayrı ayrı emekleri ve yazılara katkıları için teşekkür ederiz.
Bu bağlamda sizlere vermek istediğimiz bir de haberimiz var. 2017 yılı itibariyle dergimiz
kapak sayfasında Yazı Değerlendirme Kurulumuzda yer alan tüm hakemlerin değil, yalnızca o
yıl içinde hakemlik yapan paydaşlarımızın isimlerine yer vereceğiz. Bu sayede hakemlerimiz
ile Dergimiz arasındaki işbirliğini de artırabileceğimizi düşünüyoruz.
Bu sayıda neler mi var? Türk kütüphanecilik ve bilgibilim literatürünün konusal olarak
genişlemesine 1952 yılından itibaren destek veren dergimizde bu sayıda da aynı çeşitlilik devam
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ediyor. Bu sayıda iki adet okul öncesi öğreniminde kütüphane mekânları ve kitaplar konusunda
yazılmış hakemli makale bulacaksınız. Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmenin yolunun
kitapları ve kütüphaneleri sevdirmekle başlayacağının bilinci ile bu gibi makalelerin alanımızda
önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında tarihimize ışık tutan bir antikçağ
kütüphaneleri makalesini; Türkiye’de tarımsal çalışmaların yıllar içindeki yönelimlerini gösteren
bir bibliyometri makalesini; elektronik belge yönetiminde dosya yönetiminin önemini anlatan bir
makaleyi ve son olarak bilimsel iletişimde oldukça önemsediğimiz bir konu olan makalelerin
yayın süreçlerinin değerlendirildiği bir makaleyi bulacak ve umarız keyifle okuyacaksınız. Ayrıca
bu sayıda Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal’ın güncel gelişmeler ile
ilgili kaleme aldığı mesajını da bulabileceksiniz.
Dergimizin gurur duyduğumuz bir diğer ögesi yayın türü çeşitliliği. Bu sayıda da
hakemli makalelerin dışında farklı türlerde çok sayıda yazıyı görebileceksiniz. Görüşlerden
okuyucu mektuplarına, tanıtım ve değerlendirme yazılarından haberlere pek çok konuda içeriği
yine dergimizin sayfaları arasında bulabileceksiniz.
Sizleri dergimizle ilgili gelişmeler konusunda da haberdar etmek isteriz. 2016 yılında
yayımladığımız tüm makaleler hâlihazırda Web of Science-Emerging Source Citation Index
veri tabanında dizinlenmiş durumda. Eğer yayınlarınızın üst veri bilgilerinde hata fark
ederseniz veri düzeltme formunu kullanarak hatayı düzeltmelerini talep edebilirsiniz (bkz.
http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/). Talep ettiğiniz değişiklikler
uygun görüldüğü takdirde en geç 3 hafta içinde sisteme yansıtılacaktır.
Bir diğer konu da Editörler Kurulumuzun katıldığı bilimsel ve mesleki etkinlikler. Bu
yaz ekibimiz için oldukça hareketli geçti. Editörlerimiz bilimsel çalışmaları ile alanında saygın
ve otorite konferanslara katılım sağladılar. Editörlerimizden Müge Akbulut dijital insani
bilimler konusunda alanın en önemli konferansı olan Digital Humanities 2016 Konferansı’na;
Cem Özel her yıl alanında önde gelen akademisyenleri ağırlayan LIBER Yıllık Toplantısı’na
ve Zehra Taşkın 3500 kişinin katıldığı IFLA Genel Konferansı ile Bibliyometri konusunda başı
çeken iki konferanstan biri olan STI2016’ya katılım sağladı. Öte yandan Dergimiz Editörler
Kurulu Üyesi ve hakemlerinden Fransız Milli Kütüphanesi Türkçe Eserler Birimi Müdürü Sara
Yontan Musnik, kısa adı MELCOM International olarak bilinen The European Association of
Middle East Librarians (http://www.melcominternational.org/) başkanlığına seçildi. Tüm
editörlerimize teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
Ayrıca Editörler Kurulumuzda İngilizce redaktör olarak çalışan editör yardımcısı Nilay
Cevher’in Eylül 2016 itibariyle kurulumuzdaki görevinin bittiğini paylaşmak isteriz. Kendisine
dergimizde görev yaptığı 8 aylık süre içindeki katkıları için teşekkür ederiz.
Sizlere keyifli okumalar dilerken Eylül ayının son haftasının Amerika Birleşik
Devletleri’nde Yasaklı Kitaplar Haftası olarak kutlandığını hatırlatmak isteriz. Bu hafta yapılan
en önemli etkinlik yasaklı kitapların yüksek sesle okunması. Bu yıl yüksek sesle okunacak
kitapların listesi http://www.bannedbooksweek.org/ adresinde.
Sağlık ve esenlik dolu bir sonbahar mevsimine hep birlikte girmek dileğiyle…
Zehra Taşkın

