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This book which involves bibliography of all
periodicals published in Ankara between 1923-2015
forms a basis for researchers who want to do sceintific
studies about Ankara or periodicals published in
Ankara. The book is formed of four main chapters. The
first chapter is Preface written by Prof. Dr. Bülent
Yılmaz who is also the first author of the book. The
second chapter is a general evaluation about the
statistical data about periodicals published in Ankara
between 1923-2015. It includes three sub-chapters:
Introduction, Evaluation and Conclusion. In the third
chapter which is called Bibliography of Periodicals'
Names, the bibliography of 8798 periodicals are
presented. And the last chapter is Subject Index. The
book is a result of hard and disciplined work.

Kaynakçalar hem bilgiye erişmek isteyenler hem de
bilgiyi düzenleyenler açısından büyük öneme sahip olan kaynaklardır. İçerdikleri konu, tür vb.
bibliyografik bilgiler aracılığıyla araştırmacıların aradıkları kaynaklara daha kısa zamanda
ulaşmalarını sağlar. Onlar, bilgiyi düzenlemede temel araç olma işlevine sahiptir. Kaynakçalar
araştırmalara temel altyapı sağladıklarından, araştırma kültürünün yüksek olduğu toplumlarda
çeşitli konularda pek çok kaynakçanın üretildiği görülür.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent
Yılmaz ve araştırma görevlisi Tolga Çakmak, Milli Kütüphane kütüphanecileri Nermin Avşar
ve Yasin Yazıcı tarafından hazırlanan kitap Önsöz, “Ankara'da Yayımlanan Süreli Yayınlar
Kaynakçası: 1923-2015” Üzerine bir Değerlendirme (Giriş-Değerlendirme-Sonuç adlı 3 alt
başlık içermektedir), Süreli Yayın Adı (Eseradı) Kaynakçası, Konu Dizini başlıkları altında 4
ana kısımdan oluşmaktadır. Çalışma Ankara'da yayımlanan ve eserde belirtilen kütüphanelerde
erişilebilir durumda olan gazete, dergi, yıllık vb. süreli yayınları içermektedir.

Prof. Dr. Bülent Yılmaz tarafından yazılan Önsöz kaynakçaların öneminden söz
etmekte, çalışmanın kapsamını ve araştırma sürecinde karşılaşılan güçlükleri açıklamaktadır.
Araştırmada, Derleme Yasası'na göre tüm yayınları bünyesinde bulundurması gereken Milli
Kütüphane dermesinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra başka kütüphanelerin dermeleri de
gözden geçirilmiş fakat Milli Kütüphane'dekilerden farklı olarak çok fazla künyeye
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erişilememiştir. Bu kısımda, yararlanılan tüm kütüphanelerin listesi sunulmaktadır. Eserin
tamamında yer alan tüm yayınlar bu kütüphanelerde erişilir durumdadır.

“Ankara'da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası 1923-2015 Üzerine Bir
Değerlendirme” adlı bölümün Giriş kısmında süreli yayınlar tanımlanmakta, toplumlar için
önemi vurgulanmakta, Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdiği tarihsel değişimden söz edilmekte ve
Ankara'nın Cumhuriyet için önemli bir kent olması nedeniyle çalışmanın Ankara'daki yayınların
incelenmesi ile sınırlandığı belirtilmektedir. Değerlendirme kısmında Ankara'da yayımlanan
süreli yayın sayılarının yıllara göre dağılımı, konulara göre dağılımı, yayınların yayın
yaşamlarına ilişkin durumu konularında çeşitli istatistiki veriler rakamlarla ve tablolarla
sunulmuş, bunlar hakkında yorumlar yapılmıştır. Sonuç kısmında ise değerlendirme bölümünde
verilen istatistiksel veriler üzerinden yapılan niceliksel analiz sonuçları sunulmuştur.
Çalışmanın en önemli ve ana kısmı olan Süreli Yayın Adı (Eseradı) Kaynakçası bölümü
469 sayfadan oluşmakta ve toplamda 8798 süreli yayının bibliyografik künyeleri
sunulmaktadır. Tüm süreli yayınlar alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Aktarılan süreli yayın
bilgileri ulaşılabilen ilk sayıdan alınmıştır. Künyelerde yer alan notlara ise kütüphane
kataloglarından ulaşılmıştır. Çalışmada ulusal gazetelerin Ankara baskılarına yer verilmemiştir.
Ankara'nın tüm ilçeleri ve Kırıkkale ilinin Ankara'nın bir ilçesi olduğu dönem çalışmaya dahil
edilmiştir. Elektronik süreli yayınlara Kaynakça'da yer verilmemiştir. Yayın sıklığı bilgisinin
yazımında çeşitli düzensizliklerden oluşan zorluklar yaşanmıştır. Kaynakça'da bilbliyografik
künye bilgileri sırasıyla aşağıdaki gibidir:
■
■
■
■
■
■
■

Süreli yayın adı
Yayımlanmaya başladığı tarih
(Sona erdiyse) bittiği tarih
Çıkış sıklığı
ISSN
Varsa kısa notlar
Konu.

Konu Dizini başlıklı Kaynakça'nın ikinci bölümünde, terimler altında ilgili süreli
yayınların künye numaraları görülmektedir. Kaynakça'da süreli yayınlara hem konu hem de
eseradı erişimi olanaklıdır.

Eser, Ankara merkezli süreli yayınlar ile ilgili yapılacak tüm araştırmalar için sağlam
bir temel oluşturmaktadır. Kitap, aynı zamanda Ankara üzerine genel araştırmalar yapacak
araştırmacılara da yol gösterici niteliktedir. Kaynakça hazırlamak titiz ve disiplinli çalışma
gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu kitabın büyük bir titizlikle kapsamlı bir araştırma sonucu
oluşturulduğunu ve konusunda önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz.
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