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Editörden / Editorial
Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Sayı ve Dökülen Yapraklar...
A New Year, A New Issue and Spilled Leaves...
Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu*

We would like to share details of “Special Issue for Librarianship in Turkey ” which is planned
to be published in December, 2019 via this editorial. In addition, information about latest
developments on open science in Turkey are given.

Değerli Okurlarımız,
2016 yılı Mart sayımızın editoryali için “Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Sayı ve Yeni Umutlar” başlığını
seçmiştik. Çünkü yeni yıl pek çoğumuz için tazelenmek, umutlanmak ve yenilenmek anlamı taşır.
Her yeni yıl yeni umutları da beraberinde getirir. Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu olarak her
yeni yılda sizlere sunduğumuz ilk “merhaba” mızda sıklıkla baharı anımsatan şiir dizelerini tercih
ederiz, taze umutlarla yeni yıla bakabilmeniz için. Ancak bu kez, 2019 yılının Mart sayısında sizlere
merhabamız biraz buruk. Mesleğimizin çınarının yaprakları birer birer dökülüyor ve biz bu
kayıpların üzüntüsü ile karşılıyoruz bu yılı da, tıpkı geçen yıl olduğu gibi.
Son iki yılda kimleri kaybetmedik ki! Leman Şenalp, Müjgan Şan, Recep Zogo, Mustafa
Akgül, Adil Artukoğlu, Türker Acaroğlu, Gökhan Eriş, Ömer Bozkurt, Ramazan Kayalar, Musa
Köprü, Semazer Öner... Hepsinin kaybı bizleri derinden etkiledi. En son Dünya Emekçi Kadınlar
Gününde mesleğimizin gelişimi için emek vermiş Sayın Meral Alpay Hocamızı kaybettik. Tüm bu
kayıplar bizleri mesleğimize emek verenlerin aziz hatırasına adanmış bir özel sayı hazırlama kararı
almamızı neden oldu. Bu bağlamda 2019 yılında hazırlayacağımız son sayı değerli hocamız Prof.
Dr. Meral Alpay'ın nezdinde alanımıza emek verenlerin anısına saygı niteliğinde “Türkiye'de
Kütüphanecilik Özel Sayısı” olarak yayımlanacaktır. Türkiye'de kütüphaneciliğin gelişimine emek
vermiş, elindeki kalemi bildiklerini aktarmak için kullanmış, değişmiş ve değiştirmiş tüm
meslektaşlarımıza saygı duruşu niteliği taşıyacak bu özel sayımızın taşıdığı anlamın bilinciyle tüm
paydaşlarımızı “Türkiye'de Kütüphanecilik Özel Sayısı” na katkı vermeye davet ediyoruz. Hakemli
makalelerinizi iletmek için 15 Eylül, diğer yazılar için ise 15 Kasım'a kadar zamanınız var.

Değerli Okurlarımız,
Dergimizin Türkiye'de bilimsel iletişim süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmaları son
hızla devam ediyor. Dergimiz editörleri çeşitli platformlarda yazdıkları yazılarla bilimsel iletişim
konusunda ülke çapında farkındalık yaratmaya çalışıyor, çeşitli üniversite veya kurumlarda
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akademik makale yazım eğitimleri veriyor ve bilimsel yayıncılık süreçleri ile ilgili bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunuyorlar. Öte yandan akademik yayınlarda kaliteyi düşüren ve “yayınla ya da
yok ol” algısının ortaya çıkmasında temel rol oynayan sayılara dayalı araştırma performans
değerlendirmelerinin tehlikeleri konusunda da yalnızca kendi meslektaşlarımızı değil, tüm
akademiyi uyarmaya yönelik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu bağlamda 2012 yılında
hazırlanan “Araştırma Değerlendirmesi üzerine San Francisco Deklarasyonu” editörlerimiz Zehra
Taşkın ve Güleda Doğan tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bunun yanında Türk Kütüphaneciliği
olarak DORA'ya kurumsal imzamızı attık. Bu nedenle Türkiye'de Bilkent Üniversitesi ve Bilim
Akademisinden sonra kurumsal imza veren üçüncü kuruluş olmanın mutluluğunu taşıyoruz.
DORA'nın içeriğine göz atmak isterseniz bu sayımızda çeviri metni bulabileceksiniz. İmza vermek
için ise https://sfdora.org adresini kullanabilirsiniz.
Bilimsel iletişime yönelik faaliyetlerimiz bunlarla sınırlı değil. Bildiğiniz üzere Türk
Kütüphaneciliği olarak uzun yıllardır açık erişim hareketini destekliyor ve açık bilim alanındaki
tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK 2019 yılı başında açık erişim ve açık bilim
çalışmalarını başlattığını duyurdu.1 Mart ayı ortasında ise TÜBİTAK açık bilim politikasını
yayımladı.2 Bu gelişmeler ülkemizde açık erişim hareketinin hız aldığının en önemli göstergeleri.
Dergimizin tüm sayıları açık erişimli olarak erişilebilir durumda. Bundan sonraki aşama ise açık
hakemlik konusunun yeniden gündeme getirilmesi. Açık hakemlik konusunu 2015 yılında
paydaşlarımıza sorduğumuzda paydaşlarımızın yalnızca %26'sı çifte körleme değerlendirmesinin
bırakılması konusunda görüş bildirmiş, büyük çoğunluk ise çeşitli endişeleri sebebi ile çifte körleme
ile devam edilmesini kurulumuza tavsiye etmişti (Doğan, 2015). Biz de alanımızın böyle bir
değişikliğe henüz hazır olmadığını düşünerek bu değişimi ertelemiştik. 2019 yılında en büyük
hayalimiz tüm hakem raporlarının şeffaf olduğu, yazarların, hakemlerin ve editörlerin makaleler
üzerindeki görüşlerini açıkça paylaşabildiği bir dergi haline gelmek. Tüm süreçlerde şeffaflık
sağlandığında günümüzde sayılara dayalı performans göstergelerinin tek alternatifi olduğu
düşünülen akran değerlendirmelerinin daha etkili yapılması sağlanabilecektir.

Değerli Okurlarımız,

Dergimizin bu sayısı ile birlikte sadece elektronik ortamda yayımlanmaya başlanacağı
duyurusunu paylaşmak isteriz. Açık erişim ve açık bilim kavramları ile birlikte elektronik
yayıncılığın ivme kazandığı bilim dünyasındaki hızlı değişime, dünyanın ve ülkemizin en eski
mesleki ve bilimsel yayınlarından olan Türk Kütüphaneciliği dergisinin daha rahat uyum
sağlamasına yardımcı olacağı inancımızla, yeni uygulamanın, 67 yaşındaki dergimizin tarihsel
sürecinde önemli bir dönemeç olacağı öngörümüzü bilgilerinize sunmak isteriz.

Birbirinden ilginç bir seçki ile dikkatlerinize sunduğumuz Mart 2019 sayımızı beğeni ile
okumanızı temenni ederken 55. Kütüphane Haftanızı kutlar, yaklaşan ilkbaharın mesleğimiz adına
başarılarla geçmesini temenni ederiz.
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