Journal, Magazine, Periodical, Bulletin
Türkçe’de dergi, magazin dergisi, periyodik ve bülten terimleri ile karşıladığımız bu yayın
türleri genelge belirli aralıklarla ve düzenli olarak yayınlanan bilgi kaynaklarıdır.
Dergi / Journal:
Düzenli aralıklarla yayınlanırlar (haftalık, aylık vb).
•

Çeşitli yazarlar tarafından yazılmış makaleleri içerirler.

•

Bilim insanlarının yazmış olduğu hakemli yazıları, bildirileri, belli bir konuda
yürütülmüş bir çalışma ile ilgili işlem ve raporları içerebilirler.

Magazin / Magazine:
•

Genellikle gazeteciler tarafından yazılmış popüler nitelikli makaleleri içerirler.

•

Her bir nüsha kendi içinde 1’den başlayan sayfa numarası alır.

•

Sayılar, seri numarasından ziyade tarih ile birbirinden ayrılır.

Periyodik / Periodical
•

Her sayının ayrı bir başlığı vardır.

•

Düzenli aralıklarla çıkar.

•

Çeşitli kişilerin katkıları vardır.

•

Bir yayın eğer aynı adla devam eden bir dizi altındaki bir sayı ise serideki her bir sayı,
birbirini izler biçimde numaralandırılır ya da tarihlenir.

Bülten / Bulletin
1- Genellikle bir broşür niteliğinde olup devlet kuruluşları, topluluk ya da örgütler
tarafından bir seri/dizi biçiminde düzenli aralıklarla çıkarılan yayındır.
2- Bir durum doğrultusunda yayınlanan ve bir kütüphane dermesine eklenen kitapları
listeleyen ya da kütüphane hakkında bilgileri aktaran süreğen bir yayındır.
Bilgi Dünyası
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)’nin resmi yayın organıdır. Yayın
hayatına 2002 yılında başlamış olup yılda 2 kez çıkmaktadır. Dergide üniversite ve araştırma
kütüphaneleri ağırlıklı olmak üzere bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları irdeleyen ve
çözüm önerileri sunan Türkçe veya yabancı dilde özgün makalelerin yanı sıra kişisel görüşler,
kitap eleştirileri, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Hakemli yazılar
bölümü için oluşturulmuş bir yazı değerlendirme kurulu bulunmaktadır. Dergi, LISA ve
TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler veritabanında taranmaktadır.
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Türk Kütüphaneciliği
1952 yılından bu yana Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) tarafından yayınlanmaktadır.
Yayın hayatına Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni adıyla çıkmıştır ve adı 1987’de ilk
sayıdan itibaren Türk Kütüphaneciliği olarak değişmiştir. Dergi, 1993’ten bu yana uluslar
arası alan indeksi olan LISA’da taranmaktadır. Bunun yanı sıra E-Prints in LIS açık arşiv
sitesinden ve Derneğin web sayfasından elektronik ortamda tam metin olarak da
erişilebilmektedir.1995 yılından bu yana hakemli bir dergidir.
Derginin 2002 yılında çıkarılan özel sayısı derginin geçmişten günümüze gelişimini
ayrıntılarıyla vermektedir.
Özel sayı: Türk Kütüphaneciliği 2002 16(3)
Choise; Current Reviews for Academic
ALA’nın bir kolu olan Kolej ve Araştırma Kütüphaneleri tarafından 1964’ten bu yana
yayınlanmaktadır. Çıkış aralığı aylıktır. Ancak Temmuz/Ağustos sayısı tek sayı olarak çıkar.
Akademik kütüphaneler için tam bir derme geliştirme kaynağıdır. Bütün akademik disiplinleri
tarayarak yılda 9000 yayının değerlendirmesini yapar. Yayınlar, yayın hayatına çıktıkları ilk
bir yıl içinde özleri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirmeler öğretim kadroları ve
kütüphaneciler tarafından yapılmaktadır. Basılı yayınların yanı sıra elektronik kaynakları ve
internet kaynaklarını da değerlendirmektedir.
Seçim kriterleri: Daha çok lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenciler için uygun yayınların
seçilip değerlendirilmesi; Uzmanlık düzeyindeki kaynaklar ile yabancı dil yayınlar kapsam
dışı bırakılmıştır. Bir yayının değerlendirmeye alınması için yayıncı, yayının fiyatı ve yayın
tarihi ile ISBN’in bilinmesi gerekir.

Alıştırmalar
1- Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası dergilerine elektronik ortamda erişmek
mümkün müdür?
2- Bu dergiler biçimsel olarak hangi bölümlerden oluşmaktadır?
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###################################################################
UADMK - Açık Lisans Bilgisi
Bu ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans kapsamında ücretsiz olarak
kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu bölümdeki, bilgilerde değiştirme ve silme yapılmadan
kullanım ve geliştirme gerçekleştirilmelidir. İçerikte geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar
bölümüne sadece ekleme yapılabilir. Açık lisans kapsamındaki malzemeler doğrudan ya da türevleri
kullanılarak gelir getirici faaliyetlerde bulunulamaz. Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans
tanımına aykırı olduğundan kullanım yasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans sahiplerinin ve
kamunun tazminat hakkı doğması söz konusudur.
Katkılar:
Doç. Dr. Tülay Fenerci, AÜ, 17/6/2011, Metnin hazırlanması
Rıza Burak Göksoy, AÜ, 26/6/2011, Metnin düzenlenmesi
###################################################################
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