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[ Yayın Yönetmeninden j
Editorial
Sayın Okurlarımız,

Geçen sayımızda, Eylül ayında çıkacak olan 3. sayımızda yeni bir ürünün müjde
sini vermeyi arzuladığımızı, belirtmiştik. Bugün söz konusu ürünü kullanıma sun
manın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. îlk aşamada, dergimizin 1993-2000 yıl
ları arasında yayınlanan makalelere tam metin erişimi, anahtar kelime(ler), yazar
ad(lar)ı ve yıl(lar) seçenekli isteklere yanıt vermeyi olanaklı kılan veritabanı, 2000
yılında demek yayını olarak çıkan “Dizin” adlı kaynak temel alınarak, oluşturul
muş ve çalışma dernek web’ine (www.kutuphaneci.org.tr) aktarılmıştır. 19521992 yılları arasında yayınlanan makalelere tam metin erişim ve tarama, çalışma
nın ikinci aşaması tamamlandığında mümkün olacaktır. 1952 yılından beri kesin
tisiz yayınlanan dergimiz, bilindiği gibi 1995 yılında “hakemli”, 1999 yılında
“elektronik yayın” olma niteliğini kazandı; 1995 yılında Yayın Yönetmeni olan
Doç.Dr. Sayın Yaşar Tonta ile 1999 yılında Yayın Yönetmeni olan Sayın Dr. Öz
lem Bayram’a ve birlikte çalıştıkları Yayın Kurulu üyelerine ve dergiye bugüne
dek emek veren bütün meslektaş büyüklerimize geç kalmış teşekkürü sunmanın
bir borç olduğunu ve bugünkü oluşumun söz konusu çabaların ürünü olduğunu,
Yayın Kurulu üyesi arkadaşlarım adına da belirtmek istiyorum; sadece 1952 yılın
dan beri sevgi, inanç ve kararlılıkla oluşturulmuş zincire bir halka daha ekleme
nin mutluluğunu yaşıyoruz.
Veritabanmın oluşumunda önce 2000 yılından başlayarak geriye dönük 10 yı
lı içeren tüm sayılarda yer alan makalelerin sayısal (digital) depolaması gerçek
leştirildi ve 1993-2000 yılları arasında yayınlanmış makalelere erişimi konu, ma
kale ve yazar adı girişi ile olanaklı kılmak üzere hazırlanan ve 2000 yılında TKD
tarafından yayınlanan “Dizin”in elektronik ortamdaki versiyonu temel alınarak
her bir makale ile ilişkilendirildi; ve 2001 Mart ayında bir hayal ile başlayan ça
lışma, hizmete sunulan veritabanmın oluşumu ile gerçeğe dönüştü. Söz konusu
hayalin gerçekleşmesinde meslektaşımız Sayın Özhan Aykut’un girişimi ve veritabamnın oluşumunu, böylesi kısa sürede ama geceli gündüzlü çalışma ile, sağla
yan Sayın Binbaşı Levent Ertürk’ün çabalan çok büyük değer taşımaktadır. Veritabanmın temel dayanağı olan “Dizin” çalışmasının hem 1952-1992 hem de 19932000 yıllan arasını içeren basılarının hazırlanmasında, bütünüyle gönüllü çalışma
esasına dayalı olarak özverilerini, zamanlarını ve belki hepsinden önemlisi sevgi
lerini bir potada birleştirerek çaba gösteren çalışma arkadaşlarım Sayın Serap
(Narinç) Kazak, Sayın Aytaç Yıldızeli ve Doç.Dr. Sayın Bülent Yılmaz ile
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1988’de başlattığımız çalışmanın, türünde dünyada dahi örneği çok az olan böylesi güzel bir oluşuma taban oluşturacağını hayal bile edemezdik. İşte ne mutlu
ki çıkarsız, sadece sorumluluk ve birlikte bir iş yapma anlayışı ile biraraya gelen
dört kişinin sevgi, arkadaşlık, kararlılık ve inanç bağı ile verdiği emek, bugün
başka bir ürünün oluşumuna yol açtı: Teşekkürler sevgili grup arkadaşlarım; ai
lemizden, eğlenme ve dinlenme gereksinimlerimizden çaldığımız zamana değdi.
Kimbilir belki de ülkemizde bu anlamda ilk örneğini sunduğumuz çalışmanın
başka alanlardaki uygulamalara örneklik ettiğini gördüğümüzde mutluluğumuz
daha da artacaktır.
Veritabanmın web’e yerleştirilmesinde emeğini veren Yönetim Kurulu Üyesi
arkadaşım Yrd.Doç.Dr. Sayın Mehmet Emin Küçük’e ve derneğe donanım deste
ğini hiç düşünmeden sunan Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Baş
kanı, değerli hocam, Prof.Dr. Sayın İrfan Çakın’a teşekkürü bir borç biliyorum.
Veritabanmın, siz değerli okurlarımız için bilgi erişim sürecini daha zevkli kıl
dırması ve bilgi erişim sürecinde kütüphanecilerin rolünü topluma anlatma adına
yarar sağlaması umuduyla...
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DÜZELTME

Geçen sayımızda yayınlanan “Teknolojik Gelişmelerin Kütüphanelere
Etkisi” adlı makalenin yazarı Asiye Kakırman’ın konumu, “öğretim
görevlisi” olarak belirtilmiştir. Asiye Kakırman, Marmara Üniversitesi
Arşivcilik Bölümü 4. sınıf öğrencisidir. Düzeltir, özür dileriz.

