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Editörden / Editorial
Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme ve Gönderme Yapma
References and Citations in Scholarly Publications
Editorial presents a new study called “Manual of References, Creating Tables and Figures in
Scholarly Publications: APA 6 Rules” prepared by two members of editorial board Ms. İpek
Şencan and Mrs. Güleda Doğan. New rules are binding all authors and other parties so it will
be an inseparable part of the journal. Editorial also includes contents of current issue and
paper invitation to December 2015 issue because of planning as intellectual freedom special
issue format.
Değerli okurlarımız,
Bilimsel iletişim sürecinin en önemli unsurlarından olan bilimsel yayınların ortaya
çıkması emek yoğun bir araştırma süreciyle başlamaktadır. Bu aşamada pek çok farklı kaynak
taranmakta ve ilgili görülen kaynaklara çalışmada yer verilmektedir. Bu noktada en çok
dikkat edilmesi gereken unsurların başında yararlanılan kaynaklara gönderme yapılması ve
bu kaynakların kaynakçada listelenmesi gelmektedir. Yazarlar çoğu zaman farkında olmadan
gönderme yapma ve kaynak gösterme kurallarını ihlal edebilmektedirler. Bu konu ne yazık ki
bilimsel iletişim sürecinde karşılaşılan en önemli sıkıntılardan biridir.
Kaynak gösterme konusunda yaşanılan sıkıntılardan yola çıkarak editörlerimizden
Arş. Gör. Güleda Doğan ile birlikte hazırladığımız Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme,
Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları’nı dergimizin Eylül 2015 sayısı ile
beraber siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. APA 6 kuralları,
kullanmakta olduğumuz APA 5 kurallarına göre bazı değişiklikler içermektedir. APA 6’nın
en belirgin farkı, elektronik kaynaklara ilişkin kaynak göstermede göze çarpmaktadır.
Hazırladığımız Rehberin, hem araştırmacılara hem de öğrencilere APA 6 kurallarına uygun
olarak nasıl kaynakça hazırlayacakları ve nasıl gönderme yapacaklarına yönelik yol gösterici
bir kaynak olmasının yanı sıra tablo ve şekil oluşturma konusunda da yardımcı olmasını
umuyoruz.
Değerli okurlarımız,
Dergimizin Aralık 2015 sayısı itibariyle, hazırladığımız Bilimsel Yayınlarda Kaynak
Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları’na dayanan yeni bir şablon ile
karşınızda olacağını ve dergimize gönderilecek tüm yazıların yeni şablona uygun olarak
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gönderilmesi gerektiğini sizlere duyurmak isteriz. Böylelikle bilimsel yayın yapma kurallarını
daha etkin ve doğru bir şekilde uygulamaya koyabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda
göstereceğiniz özen ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.
Değerli okurlarımız,
Dergimiz Eylül 2015 sayısını, hakemlik süreci, halk kütüphaneleri kullanımı, açık
ders malzemelerinin gelişimi, okuma alışkanlığı, bilginin yönetilebilirliği gibi farklı konularla
sizlere sunuyor ve içeriğin tüm okurlarımıza yararlı olmasını diliyoruz.
Değerli okurlarımız,
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında kaybettiğimiz, Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce
Özgürlüğü Grubu’nu (DÖG) kuran ve uzun yıllar başkanlığını yapan değerli meslektaşımız
Zafer Kızılkan’ın anısına dergimizin Aralık 2015 sayısını Düşünce Özgürlüğü Özel Sayısı olarak
yayımlamayı planladığımızı daha önce duyurmuştuk. Tüm meslektaşlarımızı ve okurlarımızı
bu özel sayıya katkı yapmaya davet ediyor ve zengin bir içerikle yeniden sizlerle buluşmayı
ümit ediyoruz.
Tüm okurlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, mutluluk, huzur ve barış içerisinde nice
bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz.
İpek Şencan

