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Yayın Politikası / Editorial Policy
Türk Kütüphaneciler Demeği’nin resmi yayın organı

Turkish Librarianship, the official media organ of

olan Türk Kütüphaneciliği, Türkiye ve dünyadaki bilgi

Turkish Librarians Association, is a scientific journal

ve belge yönetimi araştırmalarının yanı sıra bu bilim

published every three months for academicians,

dalının disiplinlerarası konumları da göz önüne

information management experts and students who

alınarak diğer bilim ve uygulama alanlarıyla ilgili

wish to follow new developments and innovations and

gelişim ve yenilikleri izlemek, bu alanlarla ilgili görüş

express their views and comments in librarianship,

ve

değerlendirmelerini aktarmak isteyen öğretim

informatics, documentation and archival sciences in

üyeleri, bilgi yönetimi uzmanları ve öğrenciler için üç

the context of the interdisciplinary aspect of these

ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

sciences in addition to information and documentation

Dergi, Türkiye ve dünyadaki bilgi ve belge

management researches in Turkey and the world.

yönetimi ve ilgili bilim ve uygulama alanlarıyla ilişkili

The journal aims to share theoretical and

kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişme ve yenilikleri

application-oriented developments and innovations

paylaşmayı, ülkemiz bilgi yönetimi uzmanlarının

associated with

karşılaştıkları sorunları irdelemeyi, bu sorunlara çözüm

management and related sciences in Turkey and

yolları bulmayı ve öğretim üyeleri, bilgi yönetimi

around the world, to study and find solutions for

uzmanları, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin

problems encountered by our information management

information

and

documentation

bliimsel

experts, and to publicize the results of scientific

duyurmayı

researches of academicians, information management

amaçlamaktadır. Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı),

experts and undergraduate or graduate students.

Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanan

Published on March (1st issue), June (2nd issues),

konuları

September (3rd issue) and December (4th issue),

doğrultusunda kuram ve uygulamaya dayalı özgün

Turkish Librarianship, in accordance with its aim and

çalışmalar, derleme yazılar, çeviriler, inceleme ve

subjects, includes theoretical and application-oriented

tartışma yazıları, okuyucu mektupları, tanıtım ve

studies, compilations, translations, memoirs, readers’

değerlendirme yazıları, haberler ve mesleki toplantı

letters, introduction and evaluation articles, news and

duyurularına yer verilmektedir.

announcements for professional meetings.

çeşitli

içc'i'ik

çalışmalarının

Türk

ve

farkh

sonuçlarını

düzeydeki

kamuoyuna

Kütüphaneciliğinde,

amaçları

ve

Türk Kütüphaneciliği;
•

Hakemli Yazılar,

•

Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler

•

Konuk Yazar

•

Görüşler

•

Eleştiri

•

Okuyucu Mektupları,

•

Çeviri Yazılar,

•

Tanıtım - Değerlendirme,

•

Haberler,

•

Mesleki Toplantılar

olmak üzere 10 bölümden oluşur.

Turkish Librarianship is composed of 10 sections

including;
•

Refereed Articles

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pioneers of Modern Turkish Librarianship
Guest Author’s Papers
Opinion Papers
Research Critiques
Readers’ Letters

Reviews
Introduction-Evaluation
News
Professional Meetings
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GENEL İLKELER

BASIC PRINCIPLES

“Hakemli Yazılar” bölümünde yer alması istenen

1. Fodowmg rutes^rmaptes appty concemmg the

yazılarla ü^li olarak a^ğteald kurallar/ ükeler

articles that are to be placed under “Refereed

uygulanır;

Articles”:

Yayın Kurulu tnıaıl'ır^ckın ön incelemeden geç.inlen

a.

yazıla^ uygun görülürse değerlendmlmek üzere, konu

is approved d is sent to the “Editorial Mvteoiy

uzmanlarından ohşan “Yazı Değertenferme Kurulu”

BoanT members (referees) who are experts m their

üyelerine (hakemler) gönderilir. Her bir yazı iki hakem

ftetes. Each arttete is evalunted by two referees.

tarafından değerlendirilir. Hakemlerden biri olumlu

b. By consuhmg with the Editorial Board the fehtor may

diğeri olumsuz görüş nçıü/rsn maleate üçüncü bir

return the article which is not in line with the criteria

hakeme gönderilir.

mdicated m the editorial prmciptes to ds author(s) for
revnten before semtog d to referees.

b. Editör, yayın ilkelerinde belirtilen ölçütlere uygun

olmayan yazılan, Yayın Kıırulıı'nıın da görüşterini

c.

If the arttete ex/mmed prim/rily by the Editorial Board

c.

Whether an /rticte wdl he published or not is

a^ak demlere gön<termeden önce göz<ten ge-

determmed by the Editorial Bo/fe depemdmg on the

(jrümele üzere y/z/r(T/r)mn tede edebdir.

evahiation report to be prepared by the memliers of the

Çalışmaların yayımlanıp yayımlanmamasına, “Yazı

“Peer Review Board” As “double blind method” is

Değerlendirme Kurulu” üyelerinin hazırlayacakları

applied m the evahiation process, author(s) <to not

değerlendirme raporuna ^yandarak, Yayın Kurulu

know by whteh memliers their study is evWuated

tarafından karar verilir. Yazıların değerlendirilmesi

likewise members do not know either whom the work

aşamasında “çift taraflı ferteme

they evalunte belong to.

(doubte Wind)

yöntemi” uygulandığından yazar(br) çahşmanın hangi

d Opimoms, suggestions /nfeor wishes of two referees

<te

concern^ the /rticte are ekitek by the fehtor arte

tarafından

üyeter

değertendirildiğmi,

üyeter

conveyed to the author(s).

(teğertenıdrâdderi çahşmanın kim(ler)e ait oteuğunu

e.

bilmezler.

Evaluatiom,

revtew,

accept/mce,

setting

controb

Ya/ılara feşkin okırak iki hakemdcnalınan

publication ante idstrtoution of an /rticte sent to be

görüş, öneri ve/ veya istekter, Editör t/rafmdan

published among the Refereed Artictes tteee ne/riy

düzenlemerek y/z/rQ/r)/ detdn.

four months. For tWs reasom, an articte to be pubhshed

d.

e.

üzere

m the first tesue of the Journal shoriW be sent at the

gönderilen bir makalenin değerlendirilmesi, gözden

latest on Jarntary 15th, that to be puMshW m the

ge^rdmesğ knbulü, Wzdmest komtrolü, lıasüması ve

second issue on Aprü 15th, that to be jmWteM m the

dağıtımı yaklaşık dört ay süımehefer. Bu medenle,

tWrd issue on Juty 1581 ante that to be ^hsM m the

Dergi’nm 1. sayısmda yer alması tefenen y/zd/rm en

fourth issue shorite be sent no hter than October 1581 to

geç 15 Ocak’ta, 2. sayısmda yer alması tetenen

the Turkish Librarians' Association, in its final form -

y/zd/rın 15 Nisan’ka, 3. sayısmda yer alması

both in electronic /nd print format.

H/kemli

bölümde

yayımlanmak

tefenen ynzd/rm 15 Temmuzun, 4. sayısmda yer

f.

An articte sent to the Refereed p/rt sftoute be written

alması istenen y/zıl/rm ise 15 Ekim’de son biçimiyle -

on a paper of A4 she, sm^e-steed fouWe-spnced

etektromik ve bnsdı o^/k- Türk ^tüphanecder

wife a font she of 12 and Times New Roman. ft

Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir.

shortte not be tenger than 30 pages.

f. Hakemli

bölüme

gönderilen

ç.ahşmaiar.

boyutumdaki kağıdın Wr yüzüne çift /rnlıMı

A4
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olarak, 12 punto ve Times New Roman ile yazılır.

g.

Yazıların uzunluğu 50 sayfayı aşmamalıdır.

with an mdentation of at Kast 3 cm on both sides. The

g. Yazılar, Windows uyumlu kelime işlemci programıyla

article should be sent m electronic format afong wtiti a

(Microsoft Office Word) yazılır, metnin sağ ve sol
boşluk ölçüleri en az 3 cm olur ve bir kopya bilgisayar

print copy.
h.

çıktısı ile birlikte elektronik ortamda da gönderilir.

Enghsh, name

of foe

aufoor and Ms

contact

bölümde, Türkçe ve İngilizce başlık, yazar adı ve

mformation mcludmg Ms address, phone number, fax

yazarın adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgi

number and electronic mail address. In the Second part

lerinden oluşan iletişim bilgileri yer alır. ikinci

can be found foe tiHe m T’urkish and Elnghsh, foe

bölümde, Türkçe ve İngilizce başlık, “Öz” ve

abstract in Turkish and English in not more than 200

“Abstract” başlıkları altında 200 kelimeyi geçmeyen

words under the titles “Öz” and “Abstract,” 3 to 10

Türkçe ve İngilizce öz, “Anahtar Kelimeler” ve

keywords m Turkish and Enghsh under the tities

“Keywords” başlıkları altında 3-10 sözcük arası

“Anahtar Kelimeler” and “Keywords” and finally the

Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler ve metin yer alır.

text rtself. A summary of the article m Enghsh m at

Kaynakça’dan sonra yazının en az 300, en fazla 500

least 300, at most 500 worfo should follow foe

sözcükten oluşan İngilizce özetine (summary) yer

Bibliography.

verilmelidir.

i.

Tables, figures, graphs and pictures should be sent m

Yazıda kullanılacak tablo, şekil, grafik ve resimler ayrı

separate pages, then poshion m foe text should be

sayfalar halinde gönderilir, metin içindeki yeri belirtilir

mdicated and foey staufo be designed m black-wtate

ve çoğaltmaya uygun olacak biçimde siyah-beyaz

reproducible format. Nties of tables staufo be written

Tablo başlıkları tablonun üst

at the top of the tables and the source - if there is any -

kısmında, varsa alındığı kaynak ise, alt kısımda yer

should be written bekw them. Nties of figures and

alır. Şekil ve resimlerin başlıkları ve varsa alındıkları

pictures afong wtih foen sources should be written

kaynak altlarında verilir.

Mow them.

olarak hazırlanır.

j.

Refereed Articfos are arranged m two parts: m the
First part can be found the title in Turkish and

h. Hakemli yazılar iki bölümde düzenlenir; Birinci

i.

The article is to be written on Microsoft Office Word

Metin içerisinde yapılan göndermelerde bulunurken

aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, yazar(lar)ın

soyadı,

yayın tarihi

sayfa bilgileri

j.

While givmg references m foe text, sumame(s) of
author(s), pubhcation date and page mformation are

verilir.

given as seen m foe examples tafow. American

Göndermelerde ve yazıların sonunda yararlanılan

Psychological Assomation (APA) rfoes apply for

kaynakların/

kimliklerinin

forming references and the “Bibliography” where

alfabetik olarak verileceği “Kaynakça”nın düzenlen

bibliographic ^entities of foe sources/works used are

mesinde Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American

to be given m alptabetic orfor at foe end of foe text2.

eserlerin

ve

bibliyografik

Psychological Association/ APA) kuralları esas alınır1.

'Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kurbanoğlu, S. Serap (2004).
Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: Üniversite ve Araştırma

2 For detailed information please visit:

Kütüphanecileri Derneği.

[http://www.apastyle.org/manual/index.aspx ]
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Çakın (2005)’m “Cumhuriyet’ten günümüze bilgi

As stated by Çakın (2005) in his article titled

profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler” adlı

“Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin

makalesinde belirttiği üzere,... ”

eğitiminde başlıca yönelişler”...

Örnek 2:

Example 2:

Ülkemizde bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesine

Ülkemizde bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesine

yönelik anlamlı ilk girişimin John Dewey’nin 1924

yönelik anlamlı ilk girişimin John Dewey’nin 1924

yılında hazırladığı raporda yer alan önerilerle başladığı

yılında hazırladığı raporda yer alan önerilerle başladığı

kabul edilirse, bu konudaki çabalarımızın Cumhuriyet

kabul edilirse, bu konudaki çabalarımızın Cumhuriyet

ile yaşıt olduğunu söyleyebiliriz (Çakın, 2005, s. 21).

ile yaşıt olduğunu söyleyebiliriz (Çakın, 2005, page

hakemli

2. Dergi’ye,

dışında,

yazıların

“Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler”, “Konuk
Yazar”,

"Qii'U^ler”

Mektupları”,

“Çevnî

Değerlendirme”

ve

21).
2.

Artictes can bcecntto thcJorn^ıal to bcputilıshcdm

Eleştiri/

“Okuyucu

the sections caUed “Koneers of Modern ’Iurkish

Yazılar”,

“Tanüım-

Librarianship”, “Guest Author”, “Opimon papers”,

“Haberler”

“Research

bolimlerinde

Critiques”,

“Readers’

Letters”,

yayımlanmak üzere yazı gönderilebilir. Bu bölüme

“Translated Articles” "Introduction-^iduation”

gönderilen yazıların yayımlanması konusunda Yayın

and “News” besides refereed articles. Editorial Board

Kurukı karar verir.

has the autoority to decide m publishing artictos m

a.

“ffîtö^anedtiğrnra Kanat Gerenter” bölümü

Türk kütüphanecilik mesleğinin ilk öğretim üyeleri

b.

these sections.
c.

"pineers of Modern Turkish Librarianship" section

ve araştırmacılarının serbest yazıları için ayrılmış

is ahocat^ to toe first; aca^mtornns and researchers of

bölüm olup, gönderilen yazılar 12 punto ile 15 A4

Turkish tittrarianstof) professton and an articto seto to

sayfasını geçmemelidir. Bu bölüme gönderilecek

tori section should not be tonger toan 15 A4 papers

yazılarda Türkçe/ İngilizce Öz/ Özet ve Anahtar

written with a foto srie of 12. Turkrih/ Enghsh

Sözcük şartı bulunmamaktadır.

abstracts and keywords are o^iona1.

“Eleştiri” bölümünde kitap, kitaptan bir bölüm,

b.

In the Research Critique section, academic critics of

makale, rapor, bildiri vb. yayın türlerinin bilimsel

books, passages, articles, reports, papers, etc. are

çerçevede

published. Critics are expected to evaluate through

eleştirileri

yayımlanır.

Eleştiri yazılarının kuramsal çerçeve, veri toplama,

theoretical framework, data gathering, results analysis,

bulguların analizi, öneriler ve ilgili literatürün

suggestions and related literature research; to compare

odaklanarak

alternatives (if any) and determine positive and/or

araştırmanın

negative sides according to the comparison; and to

karşılaştırma

suggest potential areas of research relating to the

araştırmanın

temeline

(varsa)

değerlendirilmesi ve
alternatiflerinin ortaya

aynı

konularak

yapılması, karşılaştırma sonucuna göre olumlu/

olumsuz yönlerinin ortaya konulması, araştırmanın
tetikleyeceği

hakkında
beklenir.

potansiyel

görüş

bildirimi

araştırma

konuları

ile tamamlanması

research in question.
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c.

“Görüşler”

Yazar”,

“Konuk

ve

“Eleştiri”

c.

bölümlerine gönderilen yazılar 12 punto ile 15 A4

Papers” or “Research Critiques” should not be

sayfasını, “Okuyucu Mektupları” ve “Çeviri

longer dan I5 A4 papers written with a font: size

Yazılar” ise 5 A4 sayfasını geçmemelidir.
d.

Yızsar”,

“Konuk

“Göiriişler”,

of 12 while that sent to “Readers’ Letters” or

“Eleştiri”,

“Translated Articles” should not be longer than 5

“Okuyucu Mektupları” ve “Çeviri Yazılar”

Milimlerine
geçmeyen

gönderüen

yaztiar

200

İngiUzce Öz/ Abstract

Türkçe ve

A4 papers.

sözcüğü
d.

Yayın

Kurulu,

Gerenler”,

An artide sent to the sections of “Guest Author”,

“Opimon

içermelidir.

e.

An article sent to the “Guest Author”, “Opinion

Yazar”,

“Konuk

“Researcli

Critiques”,

“Readers’ Letters” or “Translated Articles” should

Kanat

“Kütüphaneciliğimize

Papers'k

indude a summary both m Turkish and m Engtish m

‘Gö^ı^i^^h^ı^”

no more than 200 words under the titles “Öz” and
“Eleştiri” ve “Okuyucu Mektupları” bölümlerine
"Abstract”

gönderüen yazılarla ilgili olarak yazar(ların)dan

e.

düzeltme isteyebilir.

f.

“Konuk

Yızsar”,

“(öirüşler”,

of the artides sent to “Guest Author”. “Opimon

“EL^tiri”,

Papers”,

“Okuyucu Mektupları” ve “Çeviri Yazılar”,
f.

Critiques”

and

“Readers’

In the

sections

of "Guest Author”,

"Opimon

Papers”, “Research Critiques” “Readers’ Letters”

İngilizce anahtar sözcükler ve metin yer alır.

g.

"Research

Letters.”

bölümlerinde “Anahtar Sözcülder” ve “Keywords”
Mşhldarı altında 3-10 kehme arası Türkçe ve

Editorial Board may ask for redstens from the authors

and 'Yranslated Artides” 3 to 10 keywofos Mth m

“Çeviri Yazılar” da da hakemsiz yazılara ilişkin

Turkish and m Enghsh shodd be found under the titie

genel hketere uydu ve yayımlanması konusunda

“Anahtar Sözcükler” and “Keywords”.

aşağıdaki unsuriar dikkate alınır:

• En fazla dört yıl önce yayımlanmış yabancı

g.

General prindples regarding non-refereed artides dso

apply to "Translated Artides” and fohowmg aspects
dildeki yazıların çevirisi yayımlanabilir. Bunun

are taken mto consderation m their pubtication:
yanı sıra, güncelliğini yitirmem^ çalışmalar için

•

süre dsıtiamasının dışına çıkdabilir.

• Çeviri

Translation of an article in a foreign language may be

published on condtion that h was published no more
yazı

ile

birlikte,

orijinal

yazının
than four years ago. Nevertheless, time timhation may

yazar(lar)ından ve/ veya yayıncısından alınan
be transgressed m the case of works that, are stiti up-to-

Em belgesi

ve yazının

alındığı kaynağın

date.

bibliyografik kimliği gönderilmelidir.
h.

“Tanıtım-Değerlendirme” bölümünde bilgi ve

•

of the origmal artide and bibliographic dentity of the

belge yönetimi ile ilgili yayınlar ile kitap, bilim ve

source of the artide shodd dso be sent ateng with the

tetafc, kültür, ^tatistrk,, yasakır vb. konularda

basıh

ortamda^

bilgi

kaynaman,

otomasyon programları vb. ile bilgi merkezlerine

ilişkin tanıtım ve değerlendirme yazıları yer alır.
Kitap, veri tabanı vb tanıtımında bibliyografik
kimlik verilmelidir. Bibliyografik kimlikte, varsa,

sırasıyla şu unsuriar yer dır: Yazar

transhted artide.

elektromk

ortamdaki veri tabanları, web sheleri, kütüphane

A license obtained from the author(s) and/or publisher

h.

In “Review” section, pubtications about librarianship,

documentation, mformatics, archival sdences and
rehted hsues together whh print sources, etectromc

databases, web sites, library automation programs, etc.
m subjects such as books, sdence and technok»^,
cdture, statistics, law, etc. can M found ateng whh

mtroduction and evadation artides concerdng
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adı (soyadı, ad) editör, başlık bilgisi, yayın yeri,

information centers. Bibliographic identity should be

^yınev) yayın tarihi, sayfa sayısp fiyatı, ISBN ya da

given m mtroducmg too^ databases, etc. FoUowmg

USSN elde edileceği yer. Tanıtım yazısının uzuduğu

aspects, if any are to be induded respectively m a

yirmi beş A4 sayfasını geçmemelidir. Bu Müme

bibliographic dentity: name of the author (surname,

gönderilen yazılar 100 kelimeyi geçmeyen İngilizce

name) ehten tit|e, place of publication publishing

Tanıtım-Değerlendirme

house, date of publication number of pages, price,

Abstract

içermelidir.

Bölümünde proje, çahşta^ etap/ grup çahşması vb

ISBN or ISSN and where to obam h. An mtroduction

hakkında bilgi içeren yazüara da yer veriUr. Bu tür

artide shodd. not be tanger than twenty five A4

yazüarfa Okuyucu Mektubu formatı aranır.

papers. Artides sent to tbs section shodd mchide

i.

"Haherter"

bölümünde

üketeri

(jerçevesm^

Dergi’nm

ise,

dokümantasyon enformasyon arçfvdhk ve bu

also contam m the section. These types of artides

bilim Aharının ilgili otauğu atadardata gehşme ve

must be same m the Reader's Letters format.

In “News” section news and announcements reflecting
the devefopments and mnovations m hbariansbty

gönderilen

hakemli

documentation informatics, archival sdences and

yazüara orada daha tasa o^taa tarhtan uygun

related Ai1^ within the frame of the Journal's

yazıların

değerlendirmesi

durdmunda,

yayımlanabilmesi;

en

Dergi’nm

sayısında yer

1.

editorial principles, can be found

sürede

tasa

j.

Ervafoation of the artides to be published m these

alması Etenen yaztiarın en geç 10 Şuta^ 2.

sections takes shorter time compared to those to be

sayısında yer ahııası Etenen yazıların 10 Mayıs’ta,

published among the refereed artides. Nevertheless,

sayısında yer alması Etenen ya/darın

10

for an artide to be published in other sections m the

Etenen

shortest time possd^ it shodd. be sent at the tatest on

yazıların ise 10 Kasım’da son biçimiyle elektronik

February 10th if it is to be published m the first issue;

ve basıb olarak Türk Kütüphanecüer Derneği’ne

on May 10th for the second issue; on August 10th for

gönderilmesi gerekmektedr.

the thud issue and on November 10th for the fourth

3.

4.

Ağustos^

4.

i.

Hakemli yazıların dışındaki bu bölümler için

Munması

3.

100

words. projects, worta^^ team/ group worte etc.

kütüphanecilik,

yenilikleri yansıtan haber ve duyurulara yer veribr.
j.

abstracts in English in no more than

yayın

sayısında

yer

alması

Türk Kütüphaneciliği’ne gönderilen yazılar daha önce

issue to Turtash Librarians’ Assodation m its fina1

hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Sempozyum,

form - both in print and electronic format.

kongre vb tofdanttiafoa sundan bildiriler, büdm

3. Articles sent to Turkish Librarianship should not

kitaplarında ya da başka dergüerde daha önce

have been publi’hed before. papers presented at

yayımlanmamış olmak koşduyla gönderüebbh.

meetings such as symposiums, congresses, etc. can be

£^0^ yazının damlasından sonraki herhangi br

sent on condhfon that they have not been publi’hed m

aşamada gerekli görmesi

other journal before.

yayımlanacak yazı

üzerinde Yayın Kurdu ve Yazı Değeriendhme Kmrdu

4. Mten where s/he finds h necessary may ask from

üyeforinm görüşleri doğruhusunda bazı değişiklitaer

the author(s) to mate certam revisions on the artide to

yapılmasını

bühmiyde

be published or to revfow h com^ete1^ by consdting

değeriendhbmesim yazar(lar)da^ bteyebbh. Yazdar

with the memters of the Edtoria1 Board. and Edtoria1

üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması, yazının

Advbory Board at any stage after the artide readies

yeniden şekillendirilmesi ve düzenlenmesi yazar(lar)ın

him/her. Making the required revisions on the article,

ya

sorumfoğun^dır.

da

yazımın
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5. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmadan, Dergi’nin

reshaping

and

rearranging

it

fall

under

the

yayın ilkeleri ve genel yazım ilkeleri doğrultusunda

responsibility of the author(s).

değişiklik yapabilir.

5. Editorial Board may make revisions on the

6. Dergiye gönderilen yazılar, yayımlanmış olsun ya d
olmasın hiçbir şekilde yazarlarına iade edilmez.

article without changing its content, in line with
the Journal’’ editorial principles and general

7. Türk Kütüphaneciliği’nde yayımlanan yazıların telif

hakkı Türk Kütüphaneciler Derneği’ne aittir.

spelling rules.

sayıdan bir adet; Yayın Kurulu üyelerine ise Dergi’nin

6. Articles sent to the Journal may on no condition be
returned to its author(s) whether it is published or not.
7. Copyright of the articles published in Turkish
Librarianship belongs to Turkish Librarians’
Association.
8. Three copies of the corresponding issue are sent to

her sayısından bir adet gönderilir.

authors whose article is published in the Refereed

8. Dergi’nin hakemli bölümünde yazısı yayımlanan

yazarlara Türk Kütüphaneciliği’ran ilgili sayısından

iki; diğer bölümlerde yazısı yayımlanan yazarlara ilgili

9. Hakem değerlendirme yazıları beş yıl sure ile saklanır.

section; one copy of the corresponding issue is sent to

10. Makaaeen

authors whose article is published in other sections and

Yayın

KıurUıı

ve

hakemlerin

incelemesinden geçtikten sonra sonuç olumlu ise
düzeltme/

gerekli

yapılarak

ekleme

"yayımlanabilir"

ve

değişiklikler

karan

alınır.

Yayımlanabilir kararından sonra makale adı,

yazar(lar) adlarında MçNr şeknde teğ^khk
yapdamaz, yazar0ar) maMejl geri çekemez ve

a copy of all issues of the Journal is sent to the
members of the Editorial Board.

9. Refereed articles are preserved for five years.
10. Upon the examination of articles by the Editorial
Board and referees, the decision of “publishing" is
taken by making necessary amendments/additions and
changes. After this decision, it is not allowed to make
changes in the name of the article and authors,

başka bir dergide yayımlayamazlar.
11. Tîük Kuttıphanecığı dcnr^n^’iK^k- yayırdaannnk ammeıy 1i
yurt dışından gönderilecek olan yazılarda da aynı
kurallara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Derginin
herhangi bir bölümüne yurt dışından gönderilecek olan

Türkçe dışındaki yazıların İngilizce olması gerekmekte
olup,

yezer(lerj

e^Ie^f'ınce^n

hazırlanamaması

durumunda Türkçe "Öz" ve “Anahtar Sözcükler"
Yayın Kurulu tarafından yazıya eklenebilir.

withdraw the article and publish the article in
another journal.

11. Same rules also apply to the articles sent from
abroad to be published in the journal of Turkish

Librarianship. Articles that are to be sent to any of the
sections of the journal should be in English if not in
Turkish. Editorial Board may add the parts called “Öz”
and “Anahtar Sözcükler” in Turkish in cases where the

author(s) fail(s) to do so.
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ARTICLE TEMPLATE

MAKALE ŞABLONU

1. Türkçe makale adı (14 punto,

1.

Tkle of the article in Engtish (font:
size: 14, bold and plain)

2.

Title of the article in Turkish (font
size: 13, bold and italic)

kalın ve düz)
2. İngilizce makale adı (13 punto, kalın

3. Name(s) of the author(s) (font size: 11, bold
and pktin)
[Name(s) of toe author(s) shouM be given at
the footoote with the authors’ tides and e-mad
addresses. Font; she of footootes shodd tie

ve yatık)
3. Yazar ad(lar)ı (H punto, kdın ve düz)
[Yazar

ad(lar)ına

unvan(lar)ı

e-posta

dipnot;

adres(ler)i

otarak

ve

verdmeMm

]
10.

DipnoÜar 10 punto otoahtor.]

4. First author, Second author and Third author
(font size: 11 and norma1)
[In the case of more toan one writer writers’

4. İlk yazar, İMnci yazar ve Üçüncü yazar (11
punto, norma1) [Yazar sayısınm dnien fazta

names shodd he written on toe same hne.]

ohması durumunda, yazar isurieri aynı sattra

5. Abstract in English (font size: 12 and italic
under the title “Abstract” only in bold).
6. Abstract in Turkish (font size: 12 and italic
under the title “Öz” only in bold).
7. Main title (font size: 12, bold and plain)

yazdmahtor.]

5.

Türkçe öz (“Öz” başlığı (kalın) altında 12
punto ve yatık).

[The first paragraph shouM not be indented
The first line indent for the following

6. İngilizce öz (“Abstract” başlığı (kalın) altında

7.

12 punto ve yatık).

paragraphs shodd be one (1) tab]

Ana başlık (12 punto, kdın ve düz) [İlk

[The hne spacmg witom toe paragraph shouM
be doude. The hne spacmg between toe

paragrafta ^rinti MunmamaMator. Sonraki
paragraflar ilk sattrian

1

paragraphs shodd be double.]
[The font she of toe text should be 12.]

tab girinti de

8. First subtitle (font size: 12, bold and italic)
[Line spacmg between mam parts shouM be
double.]
[APA rdes should apply to m-text quotation.]
9. Second subtitle (font size: 12 and italic)
[Line spacmg between mam parts should be
double.]

başlamahdır.]

8. İlk alt başlık (12 punto, kalın ve yatık) [Ana
bölümler arasında 2

saür arahğı boşluk

otoahtor.]

9.

İkinci alt başlık (12 punto, yatık)
bölümler arasında 2

[Ana

saür arahğı boşluk

10. Tables
[Each tade should have subsequent numbers.
Tttfe of toe tade shodd be added atove wito a

Munmahtor.]

İd Tadotar

[Her

tado

sırayla

font size of 10.]

numaratantordmahtor. Tado başlığı, tadonun

11. Figures
[Each figure shodd have subsequent numbers.

üzerine 10 punto ile yazılmalıdır.]
d. Şekiller

[Her

numaratantortimahtor.

şekil

Şekil başlığı, şeklin

akına 10 punto de yaztimahtor.]

12. Resimler

[Her

resim

sırayla

numaratantortimahtor. Resm beşlığı, resmm
akına 10 punto de yaztimahtor.]

Figure explanation should be added Mow
wtth a font she of W.]

sırayla

12. Pictures
| Each pctore should have subsequent numMs. Picture
explanation shouM be added Mow wtth a font she of

]
10.
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KAYNAKÇA VE GÖNDERME ÖRNEKLERİ

BIBLIOGRAPHY AND REFERENCE SAMPLES

Articles:

Makaleler:

Türkçe Tek Yazarlı Makale
Çakın, I. (2005). Cumhuriyetten

Article in Turkish written by one author

günümü/e

bilgi

profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk

Çakın, İ. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi
profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk
Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.

Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.

Reference

Gönderme

(Çak^

,

1

(Ç^ 2005 s. 15)
Yabancı Dilde Tek Yazarlı Makale

2005, page 15).

Article in a foreign language written by one author

Anameriç, H. (2006). Stamps as an Information source in

the National Library of Turkey. Library Collections,

Acquisitions and Technical Services, 30 (1/2), 117

Anameriç, H. (2006). Stamps as an Information source in
the National Library of Turkey. Library Collections,
Acquisitions and Technical Services, 30 (1/2), 117
127.

127.

Reference

Gönderme

(Anameri^

(Anameriç

2006, s. 120)

Türkçe İki Yazarlı Makale

O , E. S. (2006). Sayısal (dijital) kültürün

AMemi^ A. ve ğu/

korunması: web arşivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20

(3), 283-311.
Gönderme

Article in Turkish written by two authors

d O , E S 2006 S y l

r

Aldemi A. an
ğu/
. . (
). a ısa (djrta!)
kültürün
korunması:
web
arşivleme.
Türk
Küfa^aneahğf 20 ( )
- .

3 283 311

Reference

d

O , 2006, s. 17)

ld

2006, page 120)

(Akemir an ^u^

(A emir ve ğu/

2006, page 17)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Makale

Tonta, Y. ve Üna1, Y. (2005).

f

Scatter o journak and

literature obsolescence reflected in document delivery
requests. Journal of the American Society for In
formation Science & Technology, 56 (1), 84-94.
Gönderme

Tonta, Y. and Üna1, Y. (2005).

Ü 1, 2005, s. 87)

Türkçe Üç Yazarlı Makale

d

d Üna1, 2005, page 87)

(Tonta an

Article in Turkish written by three authors

1, u. ve ^ze^ U (2005). İçerik tabanh Soyda1, y a1, u. and Sezen, U (2005). İçerik tabanh

a

görüntü erişim sistemleri. Bilgi Dünyası, 6 (2),
155-170.
İlk Gönderme

görüntü erişim sistemleri. Bilgi Dünyası, 6 (2), 155
170.

First Reference

S yd 1, 1 d

(Soyda1, a1 ve Sezen, 2005, s. 158)

( o a a an ^ze^

İkinci ve Sonraki Göndermeler

Following References

S yd h diğerleri, 2005, s. 165)

( o a ve

f

Scatter o journal an
literature obsolescence reflected in document delivery
requests. Journal of the American Society for
Information Science & Technology, 56 (1), 84-94.

Reference

(Tonta ve na

Soyda1,

Article in a foreign language written by two authors

2005, page 158)

S yd h 1, 2005, page 165)

( o a i. a
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Yabancı Dilde Üç Yazarlı Makale

1,

a U Şahiner

Article in a foreign language written by three authors

hi , M d T t , Y 2006

, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and

humanities literature: bibliometric characteristics of
contributions by Turkish authors. Journal of the
American Society for Information
Science&Technology, 57 (8) MH-HE .

2

İlk Gönderme

(a1, Şahiner ve Tonta, 2006, s.

(

First Reference
(a Şa ner an Ton^
Following References
(a et a
a e
)

1, hi

1017)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

d

2006, page 1017)

1 1, 2006, p g 191

(a1 ve diğerleri, 2006, s.191)

Article in Turkish written by four or five authors

Türkçe Dört veya Beş Yazarlı Makale

1,

Küçük,

üçük, M. a1, U Ah^ Soyda1, İ. ve Üna1, Y. (2004).

K

Türkiye'de kütüphanelerarası işbirliği üzerine bir
değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134.
İlk Gönderme

1,

d

Al U Şa ner
. an
on a
. (
). Arts an
humanities literature: bibliometric characteristics of
contributions by Turkish authors. Journal of the
American Society for Information Science &
Techm^, 57 81 10114022.

G^ S yd 1,

d Ü 1, Y

M. a U Ah^
o a İ. An
na
.
(2004). Türkiye’de kütüphanelerarası işbirliği üzerine
bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119
134.

First Reference
(
a Ah^ o a an

Küçük, 1,

S ydah ve Üna1, 2006, s. 123)

(Küçük a a1^ o

S yd h d Üna1, 2006, page 123)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

Following References
(
e. a
a e

üçük ve diğerleri, 2006, s. 128)

Küçük 1, 2006, p g 128)

(K

Yabancı Dilde Dört veya Beş Yazarlı Makale

O k , T,

Juntunen,

J

2005

vas a . ^arti . ve ^mi L (
).
Managing library processes: collecting data and
providing tailored services to end-users. Library Ma
nagement 26 ( )
- .

8/9 487 493

İlk Gönderme

(Juntunen, Ovaska, Saarti ve Salmi, 2005, s. 489)
İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Juntunen ve diğerleri, 2006, s. 491)
Altı veya Daha Fazla Sayıda Yazarlı Makale

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M.,
Kaygı, E. ve diğerleri. (2003). Okul öncesi
öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştır
ması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
23, 108 117.

-

Gönderme

(Erfcan ve

diğerleri, 1993, s. 110)

Article in a foreign language written by four or five
authors

Juntunen, A^ Gvas^ T^ ^artl J. and ^mi L (2005).
Managing library processes: collecting data and
providing tailored services to end-users. Library
inana^men^ 26 ( )
- .

8/9 487 493

First Reference
(Juntunen, Ovaska, Saarti and Salmi, 2005, page 489)

Following References
(Juntunen et a
a e

1, 2006, p g 491)

Article written by six or more authors

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu,
M., Kaygı, E. et al. (2003). Okul öncesi öğretmenliği
öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. Journal of
Hacettepe University Faculty of Education, 23, 108
117.

Reference
(Erfcan et a

1, 1993, page 110)
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Kitaplar:

Books:

Türkçe Tek Yazarlı Kitap

Yılmaz, E. (2005). Bilgi merkezlerinde Toplam Kalite
Yönetimi. Ankara: Alp Yayınevi.

Gönderme

Yılmaz, E. (2005). Bilgi merkezlerinde Toplam Kalite
Yönetimi. Ankara: Alp Publications.
Reference
( ı maz
age
)

Y l , 2005, p 215

s. 215)

(Yılm^

Book in Turkish written by one author

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Kitap

Book in a foreign language written by one author

Sider, D. (2005). The library of the Villa dei Papiri at
Herculaneum. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.

Sider, D. (2005). The library of the Villa dei Papiri at
Herculaneum. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
Reference
(S^et
age )

Gönderme

2005, p 77

s. 77)

(Sider.

Türkçe İki Yazarlı Kitap

Book in Turkish written by two authors

Özdemirci, F. ve Odabaş, H. (2005). Yazışma yönetimi ve
dosyalama işlemleri. Ankara: Alter Yayıncılık.
Gönderme

i i

Ö

( zdem rc ve

2005, ss. N-18)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Kitap

Sulliven, F.

J

2006

u

Gönderme

S lli

Od b 2005, p 17 18

i

Sulliven, F. and

Türkçe Üç Yazarlı Kitap

, Bitirim, Y. ve Seve^ H. (2002). Türfye arama

Tonte

Ankara:

2 06

J. C. ( ° ). ABC of health
informatics. Malden, Mass: BMJ Books/Blackwell
P b.
Reference
( u van an
age )

u

S lli

2006, s. 21)

motorlarında performans değerlendirme.

Öd

Book in a foreign language written by two authors

ve Wyatt . C. (
). ABC of heatih
informatics. Malden, Mass.: BMJ Books/Blackwell
P b.

( u van ve ^att,

Özdemirci, F. and Odabaş, H. (2005). Yazışma yönetimi ve
dosyalama işlemleri. Ankara: Alter Publications.
Reference
( / em^•c and a a^
age - )

d

2006, p 21

Book in Turkish written by three authors

, Y^ Bi ,

H 2002

Tonte
tirim Y. an<i Sevet . (
). Türfye arama
motorlarında performans değerlendirme. Ankara:
Tota
i m.
First Reference
(Ton e Brtirim an<i Sevet
age 4 )
Following References
(Tonta e. a
age
)

1 Bil şi

1 Bilişim.

Tota

İlk Gönderme

t , Bitirim ve Seve^ 2002, s. 45)

(Ton e

İkinci ve Sonraki Göndermeler

di leri, 2002, s. 105)

2002, p

t,

5

1, 2002, p 105

(Tonta ve ğer

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Kitap

Selwyn, N., Gorard, S. ve Furlong, J. (2006). Adult learning
in the digital age: information technology and the
learning society. London; New York: Rout-ledge.
İlk Gönderme

(Selwyn, Gorard ve Furlong, 2006, s. 19)
İkinci ve Sonraki Göndermeler

Sl y

( e w n ve d^eHert

20°6, ss. 23-24)

Book in a foreign language written by three authors

1

S

2006

Sdwy N torant . and Furion^ J. (
). Aduh
learning in the digital age: information technology and
the learning society. London; New York: Routledge.
First reference
(Selwyn, Gorard and Furlong, 2006, page 19)
Following References
( ehwyn et a
age - 4)

S

1, 2006, p 23 2

386

Yayın Politikası / Editorial ’Policy

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

Türk Kütüphaneciler Derneği (1995). 2000’e 5 fakı
kütüphaneciliğimiz ve bilgi hizmetlerindeki
sorunlarımıza çözüm önerileri. Ankara: Yazar.
İlk Gönderme

Book written by a legal person
Turkish Librarians Association. (1995). 2000’e 5 kala
kütüphaneciliğimiz

ve

bilgi

hizmetlerindeki

sorunlarınıza çözüm önerileri. Ankara: Yazar.
First Reference

(Turki’h Litaerians Association [TKDt 1995, pege 12)

(Türk Kütüphanecüer Derneği [TKD], 1995, s. 12)
İkinci ve Sonraki Göndermeler

Following References

(TKD 1995, s. 16)

(TKD 1995, pege 16)

Çeviri Kitap
Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane
teknisyenleri için teknik hizmetlere giriş (N. Tuncer,

Çev.). Ankara: Türk Küt^hanecitar Derneği (Ori
jinali 1985’te yayımlanmıştır).
Gönderme

Translated Book
Bloomberg, M. and Evans, G. E. (1989). Kütüphane

teknisyenleri için teknik hizmetlere giriş (N. Tuncer,
Trenstator). Ankara: Turki’h Lifraries Association.

(Ori^na1 book was pubhshed m 1985).
Reference

(Bloomberg ve Evens, 1985/ 1989, s. 182)
Editörü Olan Kitap

(Bloomberg and Evans, 1985/ 1989, page 182)

E. ve Yılmez, E. (Yay. Haz.). (2006). Türltiye’de
bilgi hizmetleri ve yeni yaklaşımlar: 42. Kütüphane

Edited book

Haftası bildirileri (27Mart - 2 Nisan). Ankara: Türk
Kütüphenecüer Derneği
Gönderme

bildirileri (27 Mart - 2 Nisan). Ankara: Turkish

Lifraries Association.
Reference

(Kaya ve Yılmez, 2006)
Kitaptan Bir Bölüm
Beyrem, Q (2007). Bilgmin depohnması ve

(Keye and Yılmez, 2006)

orgemzesyonune giriş: Dijüe1 kütüphane rafları. H.
Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz.). Bilgi.. . içinde (ss.
45-53). Ankara: Referans Yayınevi.
Gönderme

(2006).

(9. bs.).

IstenM: Dünya Katarı.
Gönderme

(AnsiDopeıiiL 2006)
Yayımlanmış Bildiri

Alkan, N. (2006). Bilgi merkezlerinde kullenıcı-

kütüphaneci ilişkisl D. Kaya ve D. YAmaz (Yay.
Haz.), “Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Yeni
Yaklaşımlar”: 42. Kütüphane Haftası bildirileri: 27

Mart-2 Nisan içinde (ss. 199-221). Ankara: Türk

(AUc11 2006, s. 209)

Beyrem,

O.

(2007).

Bügmin

<iepotanmesı

ve

Odebeş and H. Anamerm (Ed.s). As seen m Bügi

Yazarı Olmayan Kitap

KütüphanecAer Derneği.
Gönderme

Excerpt . from a Book
orgemzesyonune giriş: Dijite1 kütüphene rafları. H.

(Beyrem, 2007, s. 47)
Ansiklopedik ekonomi sözlüğü.

E. and Yılmez, E. (Ed.s). (2006). Türlciye’de bilgi
hizmetleri ve yeni yaklaşımlar: 42. Kütüphane Haftası

... (pages 45-33). Ankara: Referans Publications.
Reference
(Beyrem, 2007, pege 47).

Anonymous book
Ansiklopedik ekonomi sözlüğü. (2006). (9* ed.) İstanbul:
Dünye Kitaptan.
Reference

(aisİ^iiE1, 2006)
Unpublished paper
Alken, N. (2006). Bilgi merkezlerinde kullenıcı-kütüphene

ilişkisi. E. Keye and E. Yılmaz (Ed.s), in “Türkiye ’de
Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar ”: 42. Kütüphane

Haftası bildirileri: 27 Mart-2 Nisan (pages 199-221).
Ankara: Turki’h Lifreries Assoctation.
Reference

(Alken, 2006, pege 209)

387

Yayın Politikası / Editorial Policy

Elektronik Kaynaklar

Electronic Resources:

Bağımsız Web Sayfası
Yee, I. H. (2003, 21 Ocak). Cataloging and metadata

education: a proposal for preparing cataloging

professionals of the 21st century. 26 Heziren 2005 terihinde htty^wwwdoc.goW cetdn/biteontroV

Independent Web Page
Yee, I. H. (2003, January 21). Cataloging and metadata

education: a proposal for preparing cataloging
professionals of the 21st century. Retrieved June 26,
2009 from http://www.loc.gov/cetdir/bibcontrol

adresinden erişildi.

Reference

Gönderme

(Y^ 2003)
(Y^ 2003)
Basılı Versiyonu Olan Elektronik Kitap
Beşer, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik versiyon].

İstanbul: Milli Eğitim
Gönderme

Bakanlığı.

Electronic Book
E-book also available in print

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Electronic version].
IstenM: Mrnstty of Education.

(B^g 199^ ’.175)

Reference

Elektronik Makale
Altun, A. (2003). E-okuryezerlık. Milli Eğitim Dergisi, 158.

10

Arahk

2003

http://www.meb.gov.tr/index800.htm

larürnıde
eıfresmıten

erişildi.

Gönderme
(AlM 2003)
Elektronik Gazete Makalesi

Çonger Y. (2006, 24 Arahk). Kütüphene Mtürü. Nlilliyet.
26 Arahk 2006 tarihinde

(Be^ 1999, page 175)
Electronic Article
Altun, A. (2003). E-okuryezerlık. Journal of National
Education. 158. Retrieved December 10, 2003 from

http://www.meb.gov.tr/index800.html
Reference

(Alta1 2003)

Electronic Newspaper Article

Çonger, Y. (2006, December 24). Kütüphene kültürü.

http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pezer/yezconge

Milliyet.

r. html adresinden erişildi.

http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pezer/yez-

Gönderme
(Çonger 2006)
Elektronik Bildiri

Ergun, C. (2002, 19-21 Arahk). Metadata ve

kütüphanelerde kullanımı. VIII. Türkiye’de Internet
Konferansında sunulan bildiri. 9 Aralık 2003 tarihinde
http://inet-tr.org.tr/inet conf8/büdiri/86.doc efoesmten

erişildi.

Gönderme
(Ergun, 2002, s. 3)

Bir Haberleşme Listesine Gönderilen Elektronik

Retrieved

December

26,

2006

from

conger.html

Reference

(Çonger 2006)
Electronic Paper
Ergun.

C.

(2002,

December

19-21).

Metadata

ve

kütüphanelerde kullanımı. Report presented at the 8th
Conference on Internet in Turkey. Retrieved December

9

2003

from

http://inet-

tr.org.tr/inetcon^/bildiri/86.doc
Reference

(Ergun, 2002, pege 3)

Posta

Ya^ M. A. (2007, 22 Ocek). SesH kütüphene görme
engellilerin gözü oldu. Kutup-L listesine gönderilen eposta, htt^meüman.metu.

edu.tr/meilmen/privete/kutup-l/2007-

Jenuery/msg00123.html adresinde erşivlenmiştir.

Gönderme
(Y^ 2007)

Electronic Mail Sent to a Correspondence List

Yar M. A. (2007, Jenuery 22). Sesh kütüphene görme
engellilerin gözü oldu. E-mail sent to the list Kutup-L
archved
http://meilmen.metu.edu.tr/meilmen/privete/kutup-

l/2007-Jenuery/msg00123.html

Reference
(Y^ 2007)

a.
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Diğer Yayın Türleri:

Other Types of Publication:

Ansiklopedi Maddeleri

Encyclopedia entries

Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi
n e (c.
ss.
). Ankara:
Eğrim
Bakanlığı.

içi d

21,

112115

Milli

Gönderme

rso1, 1973, ’.113)

(E

Raporlar

İlk Gönderme

S yi il i İş Adamhrı Derneği [TOSLADI

(Tmk ene c er ve
199^ ’. 32)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

İ ,

Reference
( rso

E 1, 1973, page 113)

Reports

Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği. (1999).
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden
yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul:
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.

(TÜS AD

Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. In Türk Ansiklopedisi
(vol. 21, pages 112-115). Ankara: Ministry of
Education

Turkish Industrialists’ and Businessmen's Association.
(1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden
yapılandırdması ( e ort No:
). HtenM:
Turkish Industrialists’ and Businessmen's Association.

Rp

TY/184/1999

First Reference
(Turkish Industrıalis’s' and Businessmen's Association
TÜS AD] 199
32)

[ İ , 9, page

Following References
(TÜS AD 1999
37)

İ ,

s. 37)

, page

Yayımlanmamış Tez
Unpublished Dissertation

Cenden, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde
yayıncılık ve kütüphanecilik etkileşimi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara
Üniversitesi, Ankara.

Candan, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde
yayıncılık ve kütüphanecilik etkileşimi. Unpublished
post-graduate dissertation, Ankara University, Ankara.

Gönderme

(CeMe^

2006, s. 61)

Reference
( andan

, 2006, page 61)

C

Resmi Gazete

Official Gazette

Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, T.C. Resmi
Gcızeü 17625 6 Mart 1982).

(

,

Gönderme

Regulation on the Celebration of the Library Week,
Official Gazette of the Turkish Republic (17625, March
6 1982).

,

Kütüphene, 1982).

(

Reference
( e u a on

R g l ti , 1982)

