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Öz
Bildiri, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin yayın organı olan ve 1952 yılından bu
yana kesintisiz biçimde yayın hayatında yaşayan, 50 yaşın olgunluğundaki bir
derginin, Türk Kütüphaneciliği’nin, elektronik ortamda yaşadığı serüvenin “öy
küsü” nü içermektedir. Dergi, 1999 yılından bu yana elektronik ortamda da ya
yınlanmaya başlamıştır. Bunun yanında, 1952 yılından bu yana yayınlanan 203
sayı, yaklaşık 2.000 makale ve 20.000 sayfa sayısallaştırılmış ve tarama olanak
larını sunan veritabanı oluşturulmuştur. Yazıda, öykünün enstrümanları konu
edilmektedir.

Abstract
This paper concerns a “story”, about the adventure of transforming a journal;
the journal ^/Turkish Librarianship into electronic media. The journal o/Turkish
Librarianship which is the publish of Turkish Librarians’ Association, is continu
ously living in publishing environment since 1952 and reached the maturity of
50th age. The journal is also started to be produced on electronic media in 1999.
Besides this 203 issues, almost 2000 articles which comprise 20.000 pages, in to
tal, are digitized and a database offering search possibilities is created. As a con
sequence the instruments of this story are mentioned in this paper.
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Bildiri, TKD’nin yayın organı olan ve 1952 yılından bu yana kesintisiz biçim
de yayın hayatında yaşayan 50 yaşın olgunluğundaki bir derginin Türk Kütüphaneciliğı’nin, elektronik ortamda yaşadığı serüvenin “kısa öyküsü”nü içermekte
dir.

Niçin Kısa Öykü?
Niçin “kısa bir öykü”? Öykü, çünkü bütün öykülerde olduğu gibi biz de bir ha
yal ile yola çıktık ve hayalimizi gerçekleştirecek enstrümanların hedefe erişim
için yeterli olup olamayacağını, önceden kurguladığımız şeylerin gerçeğe dönü
şüp dönüşemeyeceğini bilmiyorduk, bilemiyorduk ama biliyorduk ki gerçeğe gi
den yol, inanç, çaba ve kararlılıktan geçiyordu; ve hayalimizi gerçekleştirdik, öy
kü tamamlandı. Niçin kısa öykü? Çünkü çalışmanın ürünü olan veri tabanı için
entelektüel altyapı hazırdı. Söz konusu entelektüel altyapıyı oluşturan unsur, 13
yıllık ekip çalışmasının ürünü olan ve 1993 ve 2001 yılında Türk Kütüphaneciliği/TKDB dergisi okurlarının kullanımına sunulan dizinlerdir.
Öykü bu yüzden kısa sürdü ve 2001 yılı Nisan ayında başlayan geriye dönük
sayıların, sayısal ortama aktarılması ve veri tabanının oluşumu çok kısa sürede
gerçekleşti; bunda en büyük katkıyı, entelektüel altyapıyı olanaklı kılan indeksleme çalışmasının ürünü dizinlerin basılı ve elektronik ortamda hazır olması idi.
Veritabanmın ilk biçimi 2001 yılı sonu, 2002 yılı başında hizmete sunuldu. Daha
sonra, bir yandan geriye dönük sayısallaştırma çalışmaları sürdürülürken diğer
yandan da veritabanmın yüzü değiştirildi ve tarama seçenekleri ayrıntılandırıldı.
Bu yılın, 2002 yılının, Mart ayında Kütüphane Haftası ve Dergi’nin 50. yılına ar
mağan olarak, hem 50 yılın sayısallaştırılması işi tamamlandı, hem de veritabanının, yeni içeriği ile hizmete sunulması olanaklı kılındı.

Dünyada Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimi Alanında e-Dergiler

Dünyada kütüphanecilik ve enformasyon bilimi alanında yayınlanan elektronik
dergilerin resmini ortaya koymaya çalışırsak e-dergi yayıncılığı diğer alanlarda
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olduğu gibi bizim alanımızda da 1990’dan sonra yoğunluk kazanmaya başlamış
tır.
Internet ya da net ortamında bulunan mesleki alanda yaklaşık 200 derginin,
içerik açısından ağırlıkla içindekiler sayfası ya da öz veya abstrakt sunusuyla tüm
birey ve kuruluşların, meslekiçi ya da dışında ilgili bireylerin kullanımına açık
olduğu görülmektedir. Ancak bizde olduğu gibi tam metine erişim, dergilerin tam
metnine erişim sadece abonelere açık tutulmaktadır. Biz bu yıl Dergi’nin yine 50.
Yılı’na armağan olarak tarama olanakları bütün meslektaşlarımız ve meslek dı
şındaki ilgili bireylerin kullanımına açık tutuldu. Bundan sonraki Yayın Kurulu
üyelerinin ve yayın yönetmeninin vereceği karardır ama Dergi’nin, Demeğin tek
sürekli gelir kaynağı olduğu düşünülürse, abonelik sistemine gidilmesinde yarar
bulunmaktadır.
Uluslararası düzeyde mesleki alandaki e-dergilere bakıldığında, bizde olduğu
gibi, dergilerin basılı versiyonuna abone olan kullanıcılara elektronik ortamda
erişimin ücretsiz sunulduğu ya da daha düşük abonelik bedeliyle sadece elektro
nik ortama abone olunduğu görülmektedir. Burada dikkat çekici bir unsur, mes
leki alanda kimi dergi yayıncıların, dergilerin elektronik versiyonuna abonelik
için basılı versiyona aboneliği şart koşmasıdır. Bunun nedenlerini irdelemek, bil
diri sınırları içinde olanaklı değildir ancak söz konusu yaklaşımın temel nedeni,
basılı ortamdaki yayıncılığın yaşamını sürdürmesi isteğidir, diyebiliriz.

Bu Çalışmaya Niçin Gereksinim Duyuldu?

Çünkü biz bilgi erişim sürecindeki tıkanıklıkları gidererek ve hatta olası tıkanık
lıkların oluşumunu engelleyerek bilgiyle kullanıcı arasındaki bilgi akış sürecinin
kesintisiz oluşumunu sağlama ilkesiyle uğraş veren bir bilim dalı ve/veya mesle
ğin çalışanlarıyız, kütüphanecileriz. Bu bağlamda diğer alanlarda faaliyet göste
ren birey, kuruluş ve sistemlere ülkemiz açısından örneklik etme sorumluluğunu
taşıyorduk ve Türkiye’de böylece boyut ve içeriği açısından ilk çalışmanın ürü
nünü ya da örneğini yayın hayatına kazandırmak istiyorduk. Diğer bir gereksinim
ise, kuşkusuz ki, meslektaşlarımız ve konuyla ilgili bireylerin bilgi isteklerine
dergi bazında, zamanlı, yerinde ve yeterli yanıtların verilebilmesiydi.
Bir diğer gereksinim de e-Avrupa ve onun uyarlaması diye nitelendirebilece
ğimiz e-Türkiye’nin özünü oluşturan, bilgi toplumu oluşumu aşamasında bilgiye
dayalı tüm faaliyetlerde herkesin kendi evinin önünü temizlemesi ilkesiyle ken
di üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme isteğiydi.
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Türk Kütüphaneciliği Dergisi
Türk Kütüphaneciliği dergisi, hepimizin bildiği gibi, yılda 4 sayı olarak yayınla
nan, 1995 yılından bu yana hakemli olma niteliğini kazanan, 1999 yılından bu
yana da basılı yanında, elektronik ortamda da yayınlanan bilimsel ve mesleki bir
dergidir. Dergi aynı zamanda, Library and Information Science Abstracts'te,
uluslararası mesleki indekste taranmaktadır. Dergi 6 bölümden oluşmaktadır;

•
•
•
•
•
•

Hakemli Yazılar
Hakemsiz Yazılar
Okuyucu Mektupları
Tanıtım- Değerlendirme
Haberler
Mesleki Toplantılar

Derginin Net/Internet ortamında ne ölçüde yer aldığına ilişkin verileri elde et
mek üzere Haziran 2001 ve Eylül 2002 yılları itibariyle bir araştırma yapıldı.
Araştırma verilerine göre, Türk Kütüphaneciliği dergisi önemli tarama motorla
rında büyük ölçüde taranmaktadır.
Altavista, Excite, FastSearch, Google, GoTo/Infoseek, HotBot, Lycos, WebCrawler ve Yahoo’da tarama yapıldı ve bu taramada “Türk Kütüphaneciliği” anah
tar kelime, tamlama/deyim “phrase” olarak tırnak içerisinde alındı. Fakat alınan
sonuçlarda kabul edilir ki, Türk kütüphaneciliğini mesleki anlamda, dergi bazın
da değil de konu olarak ele alan veriler de çıktı; o veriler ayıklandı ve sadece
Türk Kütüphaneciliği dergisinin konu edildiği sayfalar belirlendi. Tabii aşağıda
verilen rakamlarda, birbirinden farklı tarama motorlarında yer alan sayfalar ya da
sitelerin birbirini büyük ölçüde tekrar ettiği gözönüne alınmalıdır.

•

Türk Kütüphaneciliği dergisinin
2001
- Altavista- 11
- Excite- 5
- FAST Search- 17
- Google- 117
- Go/To/Infoseek- 1
- HotBot- 8
- Lycos- 24
- WebCrawler- 5
- Yahoo- 27

Intemet/Net’te taranma oranı
2002
- Altavista- 8
- Excite-16
- FAST Search- 17
- Google- 341
- Go/To/Infoseek- 2
- HotBot- 2
- Lycos- 17
- WebCrawler- 15
- Yahoo- 8
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Dergiye Abonelik/ Erişim Bedeli ve Veritabanından Yararlanma Olanakları

Dergiye abonelik; bu çok tartışılan bir konu, “Dergiye abonelik söz konusu olsun
mu, olmasın mı? Üyeler yararlanamaz mı? Aslında tartışmalı ancak Derneğin ya
pısı ve olanakları düşünüldüğünde tartışılmaması gereken bir konu. Biliyoruz ki,
Genel Merkez’in üyelik sistemi söz konusu değil; ancak şubeler üye alabiliyor.
Genel Merkez’in gelir kaynağı, proje hazırlama, şubelerden gelen destekler dı
şında -tabii o da alınabildiği ölçüde-, toplantı vd. faaliyetlerden elde edilen gelir
dışında, temel olarak, yayın faaliyetleri ve özellikle düzenli yayın organı olan
Türk Kütüphaneciliği dergisinden elde edilen abonelik gelirleri. Dergi abonelik
bedelleri aşağıda sunulmuştur. Kabul edilir ki söz konusu bedeller, yılda dört sa
yı yayınlanan bir dergi için, sunulan geriye dönük tarama ve tam metine erişim
olanakları gözönünde tutulursa, çok yüksek oranda değildir; diyelim ki dergiye
2002 yılında abone olmuşsanız, geriye dönük 200 sayıya birden üstelik tarama ve
tam metin erişim kolaylıkları ile birlikte sahip oluyorsunuz..
Türk Kütüphaneciliği dergisine, 2002 yılı verileri ile, abonelik bedeli; basılı
versiyonda kuruluşlar için 30 milyon TL., kişiler için 15 milyon TL., dernek şu
belerine üye olan meslektaşlar için 10 milyon TL., öğrenciler için 5 milyon TL.
ve yurtdışı için 50 dolar. Daha önce belirtildiği gibi basılı versiyona abone olan
kullanıcılara zaten elektronik versiyon, güncel ve geriye dönük sayılara erişim ve
tarama olanakları sunan veri tabanına erişim açık tutuluyor. Elektronik versiyo
na abonelik bedeli biraz daha düşük. Dört sayı için yıllık bedel 20 milyon TL.,
kuruluşlar için; 10 milyon TL., kişiler için; 6 milyon TL., üyeler için, 3 milyon
TL. de öğrenciler için alınıyor, yurtdışı bedeli aynı.

Hedefler

Hedeflerimizden ilki, bu veri tabanını sunduktan sonra başlangıcından günümü
ze tüm sayıların elektronik ortamda yer almasıydı. Çünkü veritabanım hizmete
ilk açtığımızda son 10 yılın tam metin makale ve haberleri bulunuyordu ve hede
fimiz 1952’den bu yana yayınlanan tüm sayıları sayısal ortama aktarmaktı. He
deflerimizden ilkini gerçekleştirdik. Daha önce belirtildiği gibi Kütüphane Haftası’nın açılışıyla beraber bu yılın Mart ayında, 50 yılda yayınlanan tüm makale
ve haberlere tam metin erişim mümkün kılındı. Bundan sonraki hedefimiz, tanı
tım; ulusal ve uluslararası düzeyde dergimizi ve veritabanım tanıtım işini önem
siyoruz. Türk Kütüphaneciliği dergisinin, geldiği düzeyin yurtiçi ve özellikle
yurtdışında tanıtımı, öncelikle ele alınmalıdır.
Elektronik dergi yayıncılığı, gelişmelere çok açık olan, değişim ve gelişmele
rin izlenmesi bile çok güç olan bir konu. Bu nedenle yeniliklere sürekli açık ol
ma ve veri tabanının içeriğini o yönde zenginleştirme çabası bir diğer hedef ola
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rak belirlendi. Bir diğer hedef, kullanım analizlerini hazırlamak. Veritabanından,
“admin” (yönetici) konumundaki bireyler, derginin kullanım istatistiklerini edin
me şansına sahip bulunmakta. Hangi konularda tarama yapılmış, tarama yapılan
konuların kaçında bilgi erişim süreci başarıyla sonuçlanmış, kaçında sonuçlanamamış, en çok başvurulan makaleler hangileri olmuş, veritabanım en çok hangi
birey ve/veya kuruluş kullanmış gibi bilgileri, tarih ve saat verileri ile birlikte
edinebilmektedir. Tabii bunlar zamanla ve kullanım yoğunluğu arttıkça, belki bir
yıl sonra, analiz edilip okurlarla paylaşılabilir. Bizim belirlediğimiz son hedef de,
dergiye, kütüphanelerin e-katalogları aracılığıyla erişim olanakları ve yöntemle
ri üzerinde çalışılması.

Çalışmanın Sürdürülme Olanakları

Bu nitelikteki bir çalışmanın sürdürülme olanaklarına nedir, gönüllülük esasına
dayalı bu iş nasıl sürdürülebilir diye bir soru akla gelirse, şu yanıtı verebiliriz:
Türk Kütüphaneciliği dergisinin hem basılı, hem de elektronik versiyonunun ha
zırlığı ve veri tabanının oluşumu ve yönetimi bütünüyle gönüllülük esasına daya
lı bir çalışma olduğundan, böyle bir çalışmayı profesyonel anlamda yürütmek
için TKD’nin finansal gücü de bulunmadığından,' tek kaynak var ya da tek sür
dürülme olanağı var; o da bu gönüllü çalışmayı motive edecek ve sürekli biçim
de besleyecek kullanıcı tepkisi. Kullanıcıların dergiyi kullandığına inanma, on
lardan olumlu ya da olumsuz geri bildirimleri alma ve bu yönde gönüllü çalışma
yı motive etme gücü; bu gücün beslediği mesleki inanç, kararlılık ve çaba...

Sayısal Adımların Atılması ve Veritabanmın Oluşumu Süreci

Türk Kütüphaneciliği dergisi, 1952’de yayın hayatına başlamış, iki ayrı isim al
tında bugüne kadar kesintisiz sürmüş; yarım asırlık, 50 yıllık bir duayen, ülke
mizde kütüphanecilik alanında ana başvuru kaynağı, bugüne 200 sayı, 2000 ma
kale, 20000 sayfa ulaştırmış. Türkiye’nin en uzun soluklu dergilerinden.
Geçen yıl derginin geçmiş sayıları dahil geniş bir kitleye ulaştırılmasına,
elektronik erişim ile bir tuşa basmak kadar yakın olmasına karar verdiğimizde,
öncelikle yayında olan elektronik dergileri inceledik; Türkiye’de ve Dünya’da.
Türkiye’de popüler bir kaç süreli yayın ve gazetenin sınırlı uygulamalarını, dün
yada ise geniş bir yelpazede olan yayınları gördük.
İncelediğimiz elektronik ortamdaki dergilerde üç farklı sunum, içerik ile kar
şılaştık;

•

Başlık/İçindekiler (Title/Contents)
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Öz (Abstract)
Tam Metin (Full Text)

Derginin Elektronik Ortama Alınması
Türk yayın hayatında ilklere imza atmış Türk Kütüphaneciliği dergisi başlangı
cından günümüze 50 yıllık içeriğiyle, tam metin (full text) Internet üzerinden
okuyucusuna ulaştırılmalı, Türkiye’de yine bir ilki başlatmanın gururunu yaşatmalıydı.
Çalışmaya başladık, yapabileceğimizi yapacak, daraldığımız noktada işin us
talarından, profesyonel kitleden yardım alacak, özgün bir uygulamayı yayın ha
yatına sunacaktık.

•
•
•

Üç aşama belirledik;
Cilt ve sayıların elektronik ortama alınması, 20000 sayfanın sayısallaştırılma
sı,
Internet üzerinde her düzeydeki kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği bir arayüz ve program,
İstenilen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak veren güçlü, akıllı sayı
labilen bir arama motorunun yapılması.

2 farklı uygulama söz konusuydu; elimizde sayılar halinde bulunan metinleri
hızlı tarayıcılardan geçirerek sayısallaştıracak, daha sonra OCR (harf tanıma)
programları yardımıyla resim formatından kelime formatma dönüştürecek, iyi bir
tarama olanağı ile metin içerisinde geçen her kelimeyi sorgulayacaktık. Ancak
karşımıza zaman büyük bir rakip olarak çıkıyordu, böyle bir çalışmada sadece
ayların değil belki de yılların son rakamlarının değiştiğini görecek, daha fazla insangücünü gerektirecek, kullanıcıları sorgulama neticesinde ilgili ilgisiz büyük
bir bilgi yumağı ile karşı karşıya bırakacak, makalelerin orijinal hali ile görüntülenemeyeceği bir uygulama olacaktı.
Ne yapacaktık? Elimizde 1962 denemesi ile 1993 ve 2001 yıllarında sonuç
landırılmış, akademik çalışma grubunca ciddi bir emekle hazırlanmış iki ayrı di
zin çalışması ve anahtar kelimeler mevcuttu. Bir konu, araştırılmak istendiğinde
bu dizin çalışmasında yer alan anahtar kelimeler ihtiyacı fazlası ile karşılıyordu.
Bunlardan faydalanmalıydık.
OCR yapmaktan, resim bilgisini kelime bilgisine çevirmekten vazgeçtik. Ma
kaleleri taradık, herkesin rahatlıkla kullanabileceği “acrobat pdf’ formatma çe
virdik, makalelerin orijinal hallerini koruduk. Okuyucuların makaleleri orijinal
halleri ile yazıcıdan çıktı alabilmesini olanaklı kıldık.
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Arayüz ve Program Tasarımı
Sıra, arayüz ve program tasarımı ile veritabanını kurgulama ve dizaynına gelmiş
ti. Etkileşimli web sayfaları kullanılacak, veritabanı ile ilişkilendirilecekti.
“HTML” ve “ASP” sayfa tasarımları ve “script”ler kullandık. Veritabanı için baş
langıçta “Access” daha sonra “Sql Server 2000” yazılım sistemlerini kurguladık
ve kullandık. Sonuçta,
•

Giriş ve Ana sayfalar

Üye olan ve olmayanların yollarının ayrıldığı ve ön bilgilerin verildiği sayfalar.
TKD web sitesinden (www.kutuphaneci.org.tr) erişilebilen veritabanında, üye
olanlara makale içeriklerini görüntüleme olanağı tanınırken, üye olamayanlara
ise sadece tarama yapabilme olanağı verilmektedir.
3 Kkım 2002, Paryamba

Turk Kutuphan«r>hğt SO

? Uya t&ty İ Hakalo t> Yacar T Konu !■ Top 2® T Onan k Forum k tlutayfe Arama

Kullansa Adıraz ;

rüya

3 660

Makale sayfaları
Makale başlıklarının yıllara göre görüntülendiği sayfalar

tıklayınız
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Oe&erR Hocwna ProfeCfr* İlhan KunYu Oüt^lnuHnm (200O
Kutjuphanafur s {«rendam» 'Sonuou (2 0 01J

s»yf« no - 1121(31141151
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Yazar sayfalan
Yazarların soyadı veya ismine göre beraberce alfabetik görüntülendiği sayfa

•
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Konu sayfaları
1993 ve 2001 yıllarında çıkarılan iki ayrı dizinde tespit edilmiş konuların al
fabetik olarak yer aldığı sayfalar
•

3 £k#o Z0Ö2r
!î

Türk KUlUphamnıÜyt 50 yamuk
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Detay Sayfaları

•

Makale ile kimlik bilgilerinin görüntülenmesi standart bir form ile olmakta
dır. Başlık, yazar, anahtar kelimeler, yıl, cilt, sayı ve makalenin içeriğini simge
leyen “logo” beraber gelmekte, “logo” veya isme tıklandığında makale görüntü
lenmektedir.
3 rkıtn 7042*

i

t

T«*tk

F öv» Ort» i> Makata i Tatar ir Konu F Top

p Onart T Forum F »»taylı Arama
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• Top 20
En çok ziyaret edilen 20 makalenin yer aldığı sayfa
3 Ekttv, 20«Ü,

T»rk

t- ÖyoCMj l> Makat»

©I

Y«r«r t> Konu ₺ Top S!« t> lineti fc Forum

30 y*i

|*

DoUyfe Aram»

18

Dünya Edebiyatından Tercümeler t Klasikler Bibliyografyası
Sami N. ÖZERDİM (1952)

12

21, Yüzyılda Enformasyon ProfesyoneMetmın Eğitim ve Öğretiminde Enformasyon Ediur^Yazarlığı Standartlan
Mesut YALVAÇ (26Q1)

12

Dıptal Kütüphaneler s Tanımlama Sorunu
t «te» 3UUAŞ IOGLU (2001)

10

Avrupa Strİiği Ülkeleri (AB) ve Turiaye'de Halk Kütüphaneleri s Niceliksel Bir Karytlaftirma
BUent YRMAZ (2001)

9

Araştırma Faaliyetleri ve Kütüphaneler
İrfan ÇAKIN (1941)

9

tri Yaymlarve Kütüphanelerin Bu Yaytnlaria İlgili İşlemleri Yüksek lisans feci Hakkında
TKOCHesJCim)

9

Ûcel Bilgi Sistemi Olarak Kütüphane
P. KAEGBEİN Meral ALPAY (1497)

8

Toplumsal ve Ekonomik Değişim Sürecinde BBgt ve Bilgi Hizmeöcri
Özgür KUl.CÛ (2001)

7

Organizasyonlarda Belge Yönetimi ve Toplam Kalite»
Fahrettin OZDFMIRfİ (1990)

7

foteme Vte Bttgi Arama Davranışları
Naran UÇAK (Ozıw) Umut Al (7906)

7

BMgi Erişim Sistemleri.
A.YaşarTONTA (1995)

7

Bilgiye Ulaşabilmek
Osman Tahsin OC AL (2001)

6

BÜgi Hizmetleri ve Hizmetin Kalitesi
Ayşe ÜSTÜN (2001)

Öneri ve Forum Sayfaları
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“Detaylı Arama” sayfası oluşturuldu
3 Ekim 2062, Perşembe:
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Tarama Seçenekleri
Veritabanında farklı mantık kuralları ile çalışan iki tarama seçeneği sunuldu: Hız
lı tarama ve detaylı tarama.
Hızlı taramada bir metin (text) kutusu bulunmakta, kelime veya kelime grup
ları yazılabilmektedir. Yazılan her kelime ayrı olarak algılanmakta, bitişik veya
uzak nizamda, ek almış veya ek almamış olarak makale başlığı, ilgili konu ya da
yazar adı olarak beraberce geçtiği makalelerin görüntülenmesi hedeflenmiştir.
Örneğin; “araştırına” ve “kütüphane” beraberce sorgulandığında, sonuçlar en
yeni tarihli makaleden başlamak üzere görüntülenmekte,
Kütüphanecilik Bölümü Öğrencilerinin Okuryazarlık Durumu Üzerine Bir
Araştırma,

“Araştırma” ve “kütüphane” kelimelerinin tek başına yer aldığı makalelerin
ise, konuları gereğinden fazla dağıtmamak için, görüntülenmemesi sağlanmıştır.
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Tmk Kut«ptan«t:ıli9< 50 yişıısta

3 Skim 2802, Perşembe

Aram* Sonucu

2* k»yıt bulundu.

■;
v
■:

KutupluwMwAk BUkımıi Öğnmctarinm «MoıryazaıUc Durumu Utevrin» Bir ARAŞTIRMA
tanpti ÇAPAR Oy« ÜÜRDAL (2981)
Kûtüphanacâiic v» BBgıbtan Alantamnia İstatistik Yöntentarin Kutanımı.

Ay4mfiRAR(29P«)
«
<

?

Ünîveriûte KUtüphAtarinta Btr Pacariama Ar«ı OUrak W»m« t Kalitesi A R a şti RM a«,

SekÜM KARAKAŞ (İHI)

ttaviHvit» KtiftUphanatannda Stratejik Maniansa: Bir ARAŞTIRMA.

WisffisMBWOOMWOsB
1

■
;■

j®

0jjf Kofekaiyan Doğ®ri«ncfin»e«t vs Kutana» Anatait Bir ARAŞ’hRMA.

Utah KÖPRÜLÜ 0*97)
® Kütüphanecilik ve BKgğ Btaıı Tezlerimle Kutandan Brlinıset ARAŞTıRMA Yöntemleri; Bîr Deperteritame,

|ggggg|g|®|||ş|OiiM^
x

Ubrpry A*aeciatittn« in Türiıvy,

(

Üniversite Kütüphanelerinin fitlimi»! ARAŞTıRMAtaki İyteviv» Türkiye Gerçeği 11

'

Mehmet TOPLU (19*2)

|
:

[jîjj Üniversite Kütüphanelerinin Bilenael ARASlıRMAdaln İylevi ve Türkiye Gerçeği ı 2

Mehmet TOPLU (1**2)
ARAŞTıRMA F*«By*tari ve Kütüphaneler

1
t

İrfan ÇAKIN (!•«J)

__________________ ;______________________________________________________________________ ____________________________

IIİIIlİlilİlİllİiillİliilillllliİİİB
Bununla beraber veritabanında, makale başlıkları, anahtar kelimeler ve yazar
isimleri beraberce taranmakta olup, sorgulama neticesinde aranan kelimeler ma
kale başlığında bulunmasa bile her iki kelime ile ilintili olan konu bulunduğu tak
dirde görüntülenebilmektedir. Örneğin, yine “kütüphane” ve “araştırma” kelime
leri sorgulandığında, makale başlığında her iki kelime geçmemesine karşın öngö
rülen konuda her iki kelime de yer aldığı için adlı makale görüntülenecektir.
Aynı zamanda veritabanında “i” ve “ı” duyarlılığı bulunmamakta, büyük ve
ya küçük olarak i harfi girseniz de yine sonuca ulaşılabilmektedir.

Kitap, KİTAP büyük, küçük harf yazılması fark etmemektedir.
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Sonuçta ;
Ekli veya yalın kelime tarama;
Sonra veya önce farketmemesi;
Arada başka kelimeler olsa dahi görüntülenmesi;
Anahtar kelimelerin herhangi birinde geçmesi;
“i” ve “ı” duyarsızlığı, oluşturulan küçük veritabanının karakteristikleri ol
muştur.

Detaylı tarama seçeneği ise, aşağıda görüldüğü, gibi değişik kutulardan oluş
maktadır.
Başlık ve anahtar kelimelerin yazılabildiği 4 kutu, yazarların, yılların, ciltle
rin, ve sayıların içinden seçilebildiği açılan “ve”, “veya”, “hariç” bağlaçlarının
(boolean operatörlerinin) seçilebildiği kutular.
Detaylı tarama seçeneğinde, hızlı taramanın aksine kutuların içi bir bütün ola
rak algılanmakta kelimelere bölünmemektedir. Bölünme her kutuya ayrı ayrı ya
zılması suretiyle yapılmaktadır.
Örneğin “halk”, “kütüphane” ve “araştırma” yazıp bağlaçları sırasıyla “ve”,
“hariç” olarak seçtğimizde, “halk”, “kütüphane” anahtar kelimelerinin beraberce
geçtiği, “araştırma” kelimesinin bulunmadığı makaleler görüntülenmektedir.

Serüvende Sayısal Adımlar, “Kısa Bir Öykü”
3 Ekim 2902, Peryembe
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Arama sonucu

Avrupa Oiriîğî Ülkeleri (AB) ve Türidye’dehalk kütüphaneleri t HfceÜkeel Bfr Kerçılaytetna (29# 1)

halk kütüphane» Hizmetlerinin Petarianmawwn Önemi (2991)
halkevi kütüphanelerim Serbest Yazda», (2»9«)

kütephanecdlk «eklemli Okuyucu Mektuptan, (299$)
■ Çok Küttüriü Toptanlarda EWk Azmlık Çocriklanneı Okuma ve kütüphane KuSanma Ahykardddan. (2968)

fSL,.
■

t

Kayseri İl halk kütppheneri Mücfcriüğü’nden Emekli, Merhum Mehmet Oğuz Atetarkta Kayah ve Hizmetleri: Okuyucu
Mektetdan.120981
Mekteptin..
(2098)
halk kütüphanem Sorunlarına Ytemtkttato Vaklaymus Ankara Örneği (29##)
BSgi Çağı ve halk kutephanelerit Okuyucu Mektupları. (2899)

Bu îte İdik, Güne Bâr İlkli Garçakleytircöc: Okuyucu Mektuptan. (299$)
kütephattedfik Atamda halkla İSjkiİerva Tetevtoyon (19 »8)

halk kütüphaneleri Üzerine Güncel Bir Karyrtaytem» (1*9$)
t

Norveç halk kütüphanelerinden Internet^ Uzanan Yol (199$)

t

İnterneti» halk kütüphanesi» Dünya Utarateründens Görüşler-Okuyucu Mektepleri (199$)

$

Avusturyahalk kütüphaneleri ve halk kütüphane» Üzerine Bazı Csdtoıhn Cteiifler Okuyucu Mektuptan. (1499)

Sonraki»
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&

Yaşamboyu Öğrenme Etkinliği
“Enformasyon Okuryazarlığı”*

Activity of Lifelong Learning'. “Information Literacy”
Oya GurdaF*

tk
I

Eıı/iırmuııyuıı okuryazarlığı, bireylerin, sortin föeme w karar tente tiçamtt
Irinnda enformasyonun gentkxinim ııiduğu. bilincime aarınahırt, gereksindik
leri enformasyona erişim ve kullanım becerilerin» sahip elmaları, ıt&ekımusu
Imceriteri yaşamlarıma kanaliee etmeleri unlammı taşımaktadır
Tapiunıdaki tüm bireylerin enfbrntakyan okunazart kılınabilmesi doğ
ruUusMutu, farklı kuilauııl türleri İşın Otsl mftırmrmyon okuryazarlığı prog
ramlarının hasırlanması gerekmektedir. Enfnrrmısyım okuryazarlığı prog
ramlanma etkinliği me kutllphaneeiler, egitmıler, dernekler vd kurumlunu
ortak çabası ile ıdnııtıklt kılınabihr.
Hu
makalede enformasyon okuryazarlığının içeriği, birey ue
toplum için gerekliliği, getirileri, yuşamboyu öğrenme surecine yansımaları
ne enformasyon okuryazarı toplum yaratmada küt&phaneâUrİH kimliği ne
ışbvi ele alınmaktadır

Bununla beraber veritabamnda, daha önce değinildiği gibi, istatistiki bilgiler
de tutulabilmektedir. Örneğin en çok ziyaret edilen 20 makalenin anlık olarak
sergilendiği TOP 20 sayfası, sitenin en çok ziyaret edildiği saatler, en çok aranan
kelimeler, sitede yaklaşık ne kadar süre kalındığı, site içi gezintilerde kullanıcı
ların daha çok kullandığı sayfalar gibi bilgiler tutulabilmektedir. Bu işlem bize
ilerde yazılabilecek makalelelerin konularının tespitinde ve sitenin güncel kılın
masında kolaylıklar sağlayacaktır.
Bu yazıda, Türk Kütüphaneciliği dergisinin yaşamında bir dönüm noktası
olan sayısallaşma serüvenin, öyküsünü sunduk. Bu özgün çalışmanın bu aşama
ya gelmesinde emeği geçen herkesi minnetle anıyor, veritabanının kullanılırlığını ve yararlılığını diliyoruz.

