
1

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ 

SEÇİMİ VE KULLANIMINDA 

KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu                  Kamil Çömlekçi
ÜNAK                                         ÜNAK

http://www.unak.org.tr

Geleneksel Roller
Koleksiyon geliştirme ve sağlama

Ab t kl i d k l fl

Kütüphanecilerin Değişen Rolleri

Abstraklar, indeksler, monograflar, vs.
Kataloglama ve Sınıflama

Erişim için bibliyografik bilgilerin hazırlanması, konu 
başlıkları

Ödünç Verme
Kaynakların kullandırılması, reserve işlemleri vs 

Danışma HizmetleriDanışma Hizmetleri
Kullanıcıların doğru kaynaklara yönlendirilmesi

Kaynakların Korunması ve Saklanması
Kullanıcı Eğitimi

http://www.unak.org.tr
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Bilgi Yönetimi
Kataloglama ve sınıflama

Farklı Bir Şekilde

İndeksleme
Konu başlıkları 

Eğitim
Danışma hizmeti
Kütüphane kullanımı

k k llKaynak kullanımı
Değerlendirme

Seçim ve Sağlama

http://www.unak.org.tr

Yeni Eklenenler Roller

Yönetim
Strateji

Beceriler
İletişim

Proje yönetimi
Bütçe yönetimi
Problem çözümü
Liderlik
Pazarlama

Kullanıcı eğitimi
Takım çalışması
Esneklik
Bilgi kullanma 
becerileri
Tavsiye yol göstermeTavsiye, yol gösterme, 
kullanıcı eğitimi

http://www.unak.org.tr
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Yeni Eklenenler Roller

Teknoloji
Ağ bilgisi ve Internet

Bilgi Teknolojisi (IT)

Çoklu Ortamlar (Multimedia) 

E-Döküman Oluşturma

El kt ik V i T b lElektronik Veri Tabanları

Web Sitesi/Sayfası Düzenleme

http://www.unak.org.tr

İçerik
Amaca uygunluk (konu, tür, kapsam)

E-Kaynakların Seçimi - İçerik

Bilimsel nitelik (Eğitim, araştırma)

Kapsam-içerik (konu başlıkları, dergi/kitap sayısı,  

arşivleme, ambargo uygulanan tam metin    

dergiler) 

Kaynak türü (tam metin bibliyografik danışma)Kaynak türü (tam metin, bibliyografik, danışma) 

Format (HTML,  PDF - metin, grafik resim, tablo)  

Güncelleme (gelişmesi, yeniliklerin izlenmesi ) 

http://www.unak.org.tr
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Ücretlendirme ve Lisans Anlaşması
Ücret modeli (konsorsiyum, kurumsal ücretler, 
ücretsiz )

E-Kaynakların Seçimi – Abonelik

ücretsiz...)
Abone süresi, ödeme takvimi
Geriye dönük arşiv erişimi, ücretlendirme, kopyalama ...
Basılı ve/veya elektronik kopya ücretlendirme
Potansiyel kullanıcı sayısı, eş zamanlı kullanıcı sayısı ve 
ücret dengesi 

K tl lKısıtlamalar
Kullanımı etkileyecek kısıtlamalar 

ILL ve e-posta seçenekleri

Lisans ihlaline karşı yaptırımlar

http://www.unak.org.tr

Erişim biçimi 
IP kontrollu, şifreli, serbest ...

Eş zamanlı kullanıcı sayısı

E-Kaynakların Seçimi – Erişim

Eş zamanlı kullanıcı sayısı
Sınırsız, sınırlı sayıda veya tek kullanıcı 

Erişim kalitesi 
Güvenilir, esnek ve hızlı ...

Kaynak türü 
Çoklu veri tabanları (bilgi hizmetleri), tek veri tabanı,  
diğer kaynaklar (danışma, kitap ...)

Farklı tarama arayüzleri 
Kolay, Detaylı vs.

Çevrim içi katalogla bağlantı 
OPAC’dan bağlantı kurma,  OPAC’a bağlantı 
sağlama

http://www.unak.org.tr
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Kullanım
Kullanım arayüzü (kolay ve kullanıcıya göre 

E-Kaynakların Seçimi – Kullanım

seçenek)
Tarama seçenekleri (anahtar kelime, yazar,  
konu, Boole bağlaçları ...)
Taramayı sınırlama (dil, zaman, yayın türü ...)
Sonuçların ve dokümanların görüntülenmesi, 
i di il i d l t l il til iindirilmesi, yazdırılması, e-postayla iletilmesi...
Veri tabanları arasında bağlantı
Kullanıcıya özel hizmetler (e-güncel duyuru, 
kişisel sayfalar hazırlama...)

http://www.unak.org.tr

Deneme 
Kütüphanecilerin görüşleri 

E-Kaynakların Seçimi – Değerlendirme

Kullanıcı görüşleri 
İstatistikler

Ücret ve lisans anlaşması 
Sahiplik ve arşivleme 
Erişim koşullarış ş
Kullanım kolaylıkları
Kullanıcı görüşleri 
Kullanım istatistikleri

http://www.unak.org.tr
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Seçim
İhtiyacı belirlemek 

E-Kaynakların etkin kullanımında 
kütüphanecinin rolü - Seçim

y
Deneme kullanımı sağlamak
Veri tabanlarını karşılaştırmak
En uygun fiyata, kullanıcısına en uygun  
içeriğe sahip olan veri tabanını seçmek
Kullanıcının görüşünü almak
Lisans anlaşmalarını incelemek

http://www.unak.org.tr

Duyuru ve Tanıtım
Basılı duyurular (yazı, afiş, broşür...)
Elektronik duyurular (e-posta, web duyuru, güncel duyuru

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Duyuru – Kullanıcı Eğitimi

Elektronik duyurular (e posta, web duyuru, güncel duyuru  
listeleri ...)

Kullanıcı eğitimi
Kullanıcı yardımı 

Basılı broşürler hazırlamak
Web üzerinde yardım sayfası yapmak
Yardım sayfaları ve kaynak listesi bağlantılarını eklemeky y ğ
Lisans anlaşmaları ve telif hakları hakkında bilgi vermek 
veya ilgili bağlantıları koymak

Seminer düzenlemek
Kullanıcı profiline uygun olarak grup veya bireysel eğitim 
programları yapmak

http://www.unak.org.tr
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Bağlantıları uygun sayfalara, doğru tanımlama 
ile yerleştirmek,
Doğru ve tam URL adreslerini vermek

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Kullanımın Sağlanması 

Doğru ve tam URL adreslerini vermek 
Yardım, kaynak listesi sayfaları hazırlamak 
veya bağlantıları sağlamak
OPAC’la bağlantı kurmak 
Erişimi düzenli olarak kontrol etmek
Erişim sorunlarını çözmekErişim sorunlarını çözmek
Kullanıcıya özel hizmetleri desteklemek
Varsa yönetim modülü üzerinden erişimi 
kontrol etmek ve yönlendirmek

http://www.unak.org.tr

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Değerlendirme 

İçerik 
Kapsamı ve güncelliği devam ediyor mu?Kapsamı ve güncelliği devam ediyor mu?  

Ücretlendirme
Anlaşmaya uygun ücretlendirme ve makul 
ücret artışı, geçmiş yıllara erişim ücreti

Erişim
Güvenlik hız sınırlamalar

http://www.unak.org.tr

Güvenlik, hız, sınırlamalar 

Kullanım 
Kullanıcı için kolaylıklar 

Kullanıcı İstatistikleri
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DİNLEDİĞİNİZ 
İÇİN 

TEŞEKKÜRLER

http://www.unak.org.tr

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Örnekler

Kullanımın sağlanması 
Web üzerinde erişim
Duyuru ve kullanıcı eğitimi
Değerlendirme
Sorunlar ve çözüm

http://www.unak.org.tr
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Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Kullanımın Sağlanması 

Kataloga 
bağlantı

http://www.unak.org.tr

bağlantı

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Web Üzerinde Erişim

! Görülebilir bir yer

! İfadelere önemlidir:

http://www.unak.org.tr
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Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Web Üzerinde Erişim

BağlantılarBağlantılar

Açıklamalar

Kaynak
listesi

http://www.unak.org.tr

Yardım

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Web Üzerinde Erişim

http://www.unak.org.tr
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Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Kullanıcı Eğitimi

http://www.unak.org.tr

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Kullanıcı Eğitimi

! Yönlendirici açıklamalar

http://www.unak.org.tr
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Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Kullanıcı Eğitimi

http://www.unak.org.tr

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Duyuru

http://www.unak.org.tr
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Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Duyuru

http://www.unak.org.tr

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Sorunlar ve Çözüm

Sorun: Geçersiz IP adresi
Çözüm: Kullanıcı doğru yönlendirme -
abone koşullarını ve erişimi kontrolabone koşullarını ve erişimi kontrol 
etmek

http://www.unak.org.tr
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Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Sorunlar ve Çözüm

http://www.unak.org.tr

Sorun: Tam metin erişimi vermemek -
Geçersiz IP adresi
Çözüm: Kullanıcı doğru yönlendirme - abone 
koşullarını ve erişimi kontrolu etmek

Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Sorunlar ve Çözüm

Sorun: Eş 
zamanlızamanlı 
kullanıcı sayısı 
aşıldı
Çözüm: Kısa bir 
süre beklemek
Yönetim 
modülünde en 
uygun erişim 
süresini

http://www.unak.org.tr

süresini 
varsayılan hale 
getirmek
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Etkin kullanımında kütüphanecinin 
rolü – Sorunlar ve Çözüm

Sorun: Kullanıcı 
adı ve şifreadı ve şifre 
istiyor
Çözüm:
Abone süresini 
kontrol 

http://www.unak.org.tr

Değerlendirme – Kullanım 
İstatistikleri

http://www.unak.org.tr
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Değerlendirme – Kullanım 
İstatistikleri

http://www.unak.org.tr

Değerlendirme – Kullanım 
İstatistikleri

http://www.unak.org.tr
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SORULAR?

DİNLEDİĞİNİZ 
İÇİN 

TEŞEKKÜRLER

http://www.unak.org.tr


