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Türk Kütüphaneciliği Dergisi ve Sürdürülebilirlik

Turkish Librarianship Journal and Sustainability
Turkish Librarianship Journal is a vivid and permanent media for sustainability approach in
the field of library and information science. While working towards the transmission, sharing,
use and development of information, it also carries the responsibility of transferring the
information to the future generations. In the editorial section, the sustainability approach of
information is evaluated and the effects of the Turkish Librarianship on the sustainability of
information are revealed.

Değerli okurlarımız,

Değişen dünyada bilgi; değişen ortamlarda geliştirilmekte, korunmakta ve yeni bilginin
üretiminde kullanılmaktadır. Gelecek için yeni teknolojinin, ürünlerin/hizmetlerin tasarımında
bilgi, etkili ve vazgeçilmez bir kaynaktır. Gelecek nesillerin olası bilgi gereksinimlerinin
belirlenmesi ve bu gereksinimlerin karşılanması da bilgiye dayalı olacaktır.
Bireysel ve toplumsal yaşamda, doğru, güvenilir bilgiye gerçek zamanlı ve isabetli
erişim, bilginin kullanımına yönelik temel gereksinimlerdendir. Bilginin ekolojisi ve
ekonomisi, bu bağlamda yürütülen ve gerçekleştirilen çalışmalarla biçimlenmekte, değişmekte
ve büyümektedir. Bireysel ve toplumsal ürüne/hizmete değer katan, sürdürülebilir her türlü
bilgi, süreç ve uygulama hemen benimsenmektedir. Kullanıcı dostu uygulamalarla bilginin
yayılması ve çoğalması sağlanmaktadır. Bilgi bu süreçte doğal olarak korunurken, gelecekte
bireyi ve toplumu daha ileri bir düzeye, daha kaliteli bir yaşama eriştirme misyonuna sahip
olmaktadır. Bilgi ekosisteminde bilgiden yararlanılırken etkilerinin ve sonuçlarının da bu
kapsamda dikkate alınması gerekmektedir.
Sürdürülebilirlik kavramına; yaşamsal etkinliklerin çerçevesinde yer almasından ve
birçok konuyla/alanla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olmasından dolayı farklı anlamlar
yüklenebilmektedir. Ekolojik perspektifte bilginin üretiminden bilgiye erişime farklı yaklaşım
ve stratejiler geliştirilmektedir. Bilginin sürdürülebilirlik yaklaşımı temel olarak; bilgi
üretiminin devamlılığının ve yoğunluğunun sağlanmasını, bilginin kalıcılığının ve
kullanılabilirliğinin arttırılmasını, bilgiye erişimin kolaylaşmasını, bilginin geri kazanımının
gerçekleşmesini, bilginin geleceğe taşınmasını ve gelecek nesillerin bilgi gereksinimlerinin
karşılanmasını içermektedir. Bilgi açısından sürdürülebilirliğin sağlanması; ortak ve bütünleşik
süreç ve uygulamaları gerektirmektedir.
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Türk Kütüphaneciliği dergisi, kütüphane ve bilgi bilimi alanında sürdürülebilirlik
yaklaşımının canlı ve kalıcı bir ortamıdır. Dergimiz, alanımızdaki bilgi birikiminin
sağlanması ve bu bilgiye erişimde, aynı zamanda mesleki ve bilimsel iletişimin kurulması ve
gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Türk Kütüphaneciliği dergisi, bilginin üretilmiş
olmasının başlı başına bir değer olduğunu savunmakla birlikte yeni bilginin yaşama
taşınmasını ve sürdürülebilirliğini de önemsemektedir. Bilginin iletimi, paylaşımı, kullanımı
ve gelişimi yönünde çalışan Türk Kütüphaneciliği dergisi, aynı zamanda bilginin gelecek
kuşaklara aktarılması sorumluluğunu da taşımaktadır.
Yayımlanan her yeni sayı; bizim açımızdan bilme, öğrenme, değer verme, sorumluluk
ve sevinç duygularıyla yaşanan içsel aydınlığı yansıtmaktadır. Sizlerle birlikte yer aldığımız
Türk Kütüphaneciliği dergisinin serüveninde; bilgi birikimimiz, değerlerimiz, ilkelerimiz ve
deneyimlerimiz bizler için yol gösterici olmaya devam edecektir.

Değerli okurlarımız,
Uzun zamandır danışmanımız olan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Yayın Değerlendirme
Kurulu'nda görev alarak dergimizin hakemleri arasına katılmıştır. Yanı sıra University of
Southern Denmark Kütüphane Müdürü Najmeh Shaghaei dergimizin diğer yeni Yayın
Değerlendirme Kurulu üyesi olmuştur.

Dergimize hakem ve yazar olarak destek veren Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Al, danışman olarak da katkı sunmaya başlamıştır.
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Canata,
dergimizin Editörler Kurulu'na seçilmiştir. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Değerli okurlarımız,
Bildiğiniz gibi meslek büyüğümüz Mehmet Türker Acaroğlu'nu 3 Ekim 2016 tarihinde
kaybettik. Kütüphanecilik tarihimizin tanıklarından olan değerli büyüğümüze minnet duygumuzun
mütevazı bir ifadesi olarak dergimizin bu sayısında küçük bir albüm hazırladık. Yazı teklifimizi
kabul ederek albüme katkıda bulunan meslektaşlarımıza teşekkür ederken albümü bilgilerinize
sunar, bu vesile ile saygıdeğer büyüğümüzün aziz anısı önünde bir kez daha eğiliriz.

Değerli okurlarımız,
10 Aralık günü İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırı hepimizi sarstı. Son yıllarda
özellikle büyük şehirlerimizde yaşanan terör olayları nedeniyle çok sayıda masum insanımızı
kaybettik. Son olayda da çoğunluğu emniyet görevlisi olmak üzere kırk dört vatandaşımız şehit
oldu. Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızla, şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı
ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Yaklaşan yeni yılın
özlediğimiz huzur, barış ve mutluluğu getirmesini içtenlikle temenni ediyoruz.

Saygılarımızla,
Süreyya Çankırı

