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Öz

Y›llar boyu kütüphane kullan›c›lar› gereksinim duyduklar› bilgiyi sa¤la-
makta sadece bas›l› ortamdan yararlanm›fllard›r. Günümüzde ise
webin yayg›nlaflmas› ve elektronik bilgi kaynaklar›n›n kütüphane kolek-
siyonlar›na dahil edilmesiyle birlikte, bas›l› ortam›n yan› s›ra elektronik
ortamda yer alan bilgilerin de kullan›lmas› gündeme gelmifltir. Zaman
içinde elektronik dergi, elektronik kitap, elektronik ansiklopedi, elektro-
nik sözlük, elektronik tez gibi bilgi kayna¤› türleri kütüphane koleksiyon-
lar›ndaki yerlerini almaya bafllam›flt›r. Bu çal›flmada, elektronik bilgi
kaynaklar›na iliflkin seçim ölçütlerinin neler oldu¤u tart›fl›lmakta, kolek-
siyonlar›na elektronik bilgi kayna¤› seçen kütüphanelere yard›mc› ol-
mak amac›yla önerilere yer verilmektedir.

Anahtar sözcükler: Elektronik bilgi kaynaklar›, Koleksiyon gelifltirme,
Elektronik bilgi kaynaklar›n›n seçimi.
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Girifl

Teknolojik de¤iflim ve geliflmeler, di¤er kurumlar› oldu¤u gibi kütüphaneleri
de ciddi flekilde etkilemektedir. Kütüphaneler artan bilgiyi kontrol alt›na alabil-
mek, kullan›c›lar›na daha etkin hizmetler sunabilmek, daha do¤ru ve h›zl› ifl-
lemler yürütebilmek için teknolojiden yararlanma yoluna gitmektedirler (Uçak,
1995, s. 49). Son y›llarda, elektronik kaynaklar›n nicelik ve nitelik aç›s›ndan
geliflme göstermesi, kütüphanelerin koleksiyon gelifltirme ifllemlerini de etki-
lemektedir. Elektronik kaynaklar, güncel bilgiye eriflim olana¤› sa¤lamas›,
kaynaklar› depolamak için gereksinim duyulan yer ve maliyet sorunlar›n›
azaltmas›, kullan›c›lar›n söz konusu kaynaklara eriflimde fiziksel olarak kü-
tüphaneye gelme zorunlulu¤unu ortadan kald›rmas›, birden fazla kullan›c›n›n
efl zamanl› olarak ayn› kayna¤› kullanabilmesi gibi özellikleri nedeniyle, kü-
tüphane koleksiyonlar›nda yo¤un olarak yer almaya bafllam›flt›r.

Literatürde elektronik bilgi kaynaklar›na yönelik olarak yap›lm›fl tan›mlara
bakacak olursak; elektronik kaynaklar, herhangi bir kütüphanenin koleksiyo-
nunda yer alan CD-ROM’lar, elektronik dergiler, a¤ üzerindeki veri tabanlar›,
internet ortam›nda yer alan bilgi kaynaklar› ve elektronik ortamlarda yer alan
di¤er kaynaklar olarak tan›mlanmaktad›r (Davis, 1997, s. 391).
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Abstract

For many years, library users have used only from the printed media in
order to get the information that they have needed. Today with the
widespread use of the Web and the addition of electronic information
resources to library collections, the use of information in the electronic
environment as well as in printed media is started to be used. In time,
such types of information resources as, electronic journals, electronic
books, electronic encyclopedias, electronic dictionaries and electronic
theses have been added to library collections. In this study, selection
criteria that can be used for electronic information resources are
discussed and suggestions are provided for libraries that try to select
electronic information resources for their collections.

Keywords: Electronic information resources, Collection development,
Selection of electronic information resources.



Elektronik bilgi kaynaklar›, bir kütüphanenin kullan›c›lar›na sa¤lad›¤›,
CD-ROM, internet ve manyetik bandlar gibi elektronik ortamlar üzerinde yer
alan bilgi kaynaklar›d›r (Norman, 1997, s. 125). Baflka bir tan›mda elektronik
bilgi kaynaklar›; CD-ROM veri tabanlar›, çevrim içi eriflilebilen kaynaklar, in-
ternet ortam›ndan eriflilebilen bilgi kaynaklar›, uzaktan eriflilebilen veri taban-
lar› ve kütüphanelerin kullan›c›lar› için sa¤lam›fl oldu¤u di¤er veri tabanlar›
olarak belirtilmektedir (White ve Crawford, 1997, s. 53).

Literatürde yer alan bu tan›mlardan yola ç›karak elektronik bilgi kaynakla-
r›n›; CD-ROM’lar, internet ortam›nda yer alan bilgi kaynaklar›, manyetik
bandlar, optik diskler gibi elektronik ortamlarda bulunan ve yerel veya çevrim

içi olarak eriflilebilen kaynaklar olarak tan›mlayabiliriz.1

Elektronik kaynaklar›n kütüphane koleksiyonlar›na girmeye bafllamas›yla
birlikte, bu kaynaklar›n nas›l sa¤lanaca¤›, seçimi ve de¤erlendirmesinin nas›l
yap›laca¤› konular› da gündeme gelmifltir. Koleksiyon gelifltirmenin bir
parças› olan seçim ve de¤erlendirme politikalar› kütüphanelerin haz›rlam›fl
oldu¤u belli bir plan dahilinde oluflturulmaktad›r. Kütüphane koleksiyonlar›n-

da elektronik kaynaklar›n say›s›n›n h›zla artmas›yla beraber2, koleksiyon ge-

lifltirme ile ilgili geleneksel modellerin3 kütüphanenin ve kütüphane kullan›c›-
lar›n›n gereksinimlerini tam olarak karfl›lay›p karfl›lamad›¤›n›n gözden geçiril-
mesi gere¤i duyulmaktad›r (Evans, 1995, s. 77; Kluegel, 1997, s. 331). Öte
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1 Bu çal›flma kapsam›nda, araflt›rma konusu olan kaynaklar do¤rudan kütüphane koleksiyonla-
r›nda yer alan veri tabanlar›, elektronik ansiklopedi, elektronik kitap vb. kaynaklard›r. Web site-
lerini de elektronik kaynak türleri alt›nda ele almak olanakl› olmas›na karfl›n, web siteleri çal›fl-
mam›zda kapsam d›fl› b›rak›lm›flt›r. Webdeki bilgi kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi ile ilgili bir ça-
l›flma için bkz. Kurbano¤lu, 2002.
2 Koleksiyonlardaki elektronik kaynak say›s›n›n artmas›na paralel olarak, kütüphanelerin
elektronik kaynaklara eriflim için bütçelerinden ay›rd›klar› paylar da artmaktad›r (Tonta, 2000,
s. 91). Örne¤in ABD’deki araflt›rma kütüphaneleri 1992-1993 y›llar›nda toplam bütçelerinin yak-
lafl›k %4’ünü elektronik bilgi kayna¤› sa¤lamak için kullan›rlarken, bu oran 1999-2000 y›llar› için
%13’e yükselmifltir (Association of Research Libraries, 2001).
3 Bas›l› ortama yönelik koleksiyon gelifltirme unsurlar›, koleksiyon gelifltirme amaçlar›, koleksi-
yon gelifltirme politikalar›, söz konusu politikalar›n içeri¤i ve bir koleksiyon gelifltirme politikas›-
n›n haz›rlan›fl›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiler için bkz. Evans, 1995; Gorman ve Howes, 1989; Wood
ve Hoffmann, 1996. Ayr›ca ülkemizde yap›lm›fl yüksek lisans tezlerinin içinde de konuyla ilgili bö-
lümler (Acarbafl, 1991, s. 15-25; Salman, 2002, s. 33-47) bulunmaktad›r.



yandan elektronik kaynaklar›n bas›l› kaynaklara oranla yap›sal farkl›l›klar
göstermesi ve kendine has özellikleri bünyesinde toplamas›, bu kaynaklara
yönelik koleksiyon gelifltirme ifllemlerinde daha fazla dikkat gerektirmektedir
(Johnson, 1997, s. 86).

Elektronik kaynaklar›n seçiminde, koleksiyon gelifltirme ile ilgili geleneksel
kütüphane uygulamalar›na da kaynaklar›n özelliklerine ba¤l› olarak yeni un-
surlar eklenmektedir. Öte yandan, elektronik kaynaklara eriflimle ilgili karma-
fl›k konular, bu kaynaklara yönelik seçim iflleminden sorumlu kütüphanecinin
görevlerini art›rmaktad›r. Tüm bunlar; eriflim, kapsam ve bulunduklar› ortam-
lar aç›s›ndan farkl› özelliklere sahip elektronik kaynaklar aras›ndan do¤ru kay-
naklar› sa¤lamaya yard›mc› olacak seçim ölçütlerinin kullan›lmas›n›n gerekli-
li¤ini gündeme getirmektedir (Davis, 1997, s. 392; Guenther, 2000, s. 58).

Elektronik Bilgi Kaynaklar› ‹çin Seçim Ölçütleri

Elektronik kaynaklar›n kütüphane koleksiyonlar›ndaki öneminin ve say›s›n›n
h›zla artmaya bafllamas›yla birlikte, bu kaynaklar›n seçiminin hangi ölçütlere
göre yap›lmas› gerekti¤i gündeme gelmifltir. Y›llarca kütüphanelerde bas›l›
kaynaklar için kullan›lmakta olan seçim ölçütlerinin birço¤unun elektronik kay-
naklar için de uygulanabilir oldu¤u söylenebilir. Ancak elektronik kaynaklar›n
bulunduklar› ortamdan ve sahip olduklar› kendilerine özgü niteliklerinden do-
lay› kullan›lan bu geleneksel seçim ölçütlerine yeni birtak›m ölçütler eklenme-
si gereklili¤i hissedilmektedir. Özellikle, de¤iflik özelliklere sahip olan elektro-
nik kaynaklar aras›ndan do¤ru bir seçim karar› verebilmek için önemli rol oy-
nayan seçim ölçütlerini alt› bafll›k alt›nda toplamak mümkündür. Genelde kap-
sam, içerik, ifllevsellik, maliyet, lisanslar ve teknik özellikler olarak say›-
lan ölçütlerin say›s›n› art›rmak olanakl› görünmekle beraber, bu çal›flmada yu-
kar›da ad› geçen ölçütler temel al›nmaktad›r (Salman, 2002, s. 57-58).

Kapsam

Elektronik kaynaklar incelenirken, kapsam›nda hangi konu ve disiplinlerle il-
gili kaynaklar›n bulundu¤u, yo¤unlaflt›¤› alanlar›n ne ölçüde genifl oldu¤u, bu
kaynaklarda hangi formatlarda bilginin yer ald›¤› (sadece metin içeren bir for-
mat olabilece¤i gibi, hem metin hem grafik içeren bir format da olabilir), kay-
naklar›n türleri gibi unsurlar araflt›r›lmaktad›r. Ayr›ca kayna¤›n kapsam›n›n
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hitap etti¤i kullan›c› grubunun beklenti ve gereksinimlerine uygun olmas› da
gerekmektedir (Guenther, 2000, s. 59; Hastings, 1998, s. 112). 

Elektronik kayna¤›n, bas›l› kaynaklar gibi baflka bir ortamdan da eriflilebi-
lir olmas› durumunda, kayna¤›n orijinal halinin özelliklerini yans›t›p yans›tma-
d›¤› incelenmelidir (Virtual Library of Virginia, 1999). Bir kayna¤›n hem bas›-
l› hem de elektronik ortamda bulundu¤u durumlarda, kütüphaneler kullan›la-
bilirlik derecesi yüksek olan ve fiyat aç›s›ndan daha uygun olan› tercih ede-
cektir. Her iki ortamdaki kaynaklar›n kendilerine özgü farkl› özellikleri bulu-
nup, bu özelliklerin eflit derecede önemli oldu¤u ve kayna¤›n elektronik sürü-
münün sadece kayna¤a eriflim hakk›n› verip, arflivine sahip olmaya izin ver-
medi¤i durumlarda kütüphaneler hem bas›l› hem de elektronik sürümün her
ikisini de sat›n almay› tercih etmektedir (Earl K. Long Library, 2002).

Kaynak içinde daha genifl kapsaml› bilgi için baflka bilgi kaynaklar›na ba¤-
lant›lar yap›ld›¤› durumlarda ise, bunlar›n uygunlu¤unun, ba¤lant›lardaki bil-
gilerin güncelli¤inin ve güvenilirlili¤inin incelenmesi gerekmektedir (Smith,
1997). Ayr›ca elektronik bir kaynakta yer alan geriye dönük bilgilerin hangi ta-
rihe kadar indi¤i araflt›r›lmal›d›r (Evans, 1995, s. 278). Elektronik kaynaklara
yönelik koleksiyon gelifltirme ifllemlerinde, kayna¤›n kapsam›yla ilgili karar
verilirken farkl› yöntemler kullan›lmaktad›r. Bunlar;

• Birçok disiplinin gereksinimlerini ayn› anda karfl›layabilecek genifl kap-
saml› kaynaklar› seçmek,

• Belli disiplinlere yönelik olarak ayr›nt›l› bilgiler içeren daha özel kapsam-
l› kaynaklar› tercih etmek,

• Kütüphane kullan›c›lar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unu oluflturan kritik kulla-
n›c› gruplar›n› seçmek ve bu gruplar›n bilgi gereksinimlerini karfl›layacak olan
genifl kapsaml› kaynaklar› tercih etmek fleklinde belirtilebilir (Earl K. Long
Library, 2002).

‹çerik

Bas›l› kaynaklarda bafll›k ya da önsöz içerik hakk›nda bilgi verirken,
elektronik kaynaklarda bunlar›n d›fl›nda de¤erlendirilmesi gereken baflka
özellikler de bulunmaktad›r. Özellikle elektronik kaynaklar için resim, grafik,
görüntü gibi çoklu ortamlar›n var olmas› kayna¤›n kalitesini ve kullan›m ko-
layl›¤›n› önemli ölçüde etkilemektedir (Davis, 1997, s. 394). 
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‹çerik aç›s›ndan elektronik kaynaklar incelendi¤inde do¤ruluk, otorite ve
güncellik konular› ön plana ç›kmaktad›r. Kaynak içinde yer alan bilgilerin do¤-
ru ve güvenilir olmas› gereklili¤inin yan› s›ra, ayn› bas›l› materyallerde oldu-
¤u gibi yazar, yay›nc› ve editörün tan›nm›fl kiflilerden oluflmas› ve alanlar›n-
da yeterliliklerinin kan›tlanm›fl olmas› son derece önemlidir. Elektronik kay-
naklarda bunlar biraz daha geniflleyerek içine, sat›c› ve üretici firmalar, yaz›-
l›m üreticileri, grafik tasar›mc›lar›, söz konusu kaynaklar›n düzenlenmesinden
sorumlu kurum ve kifliler de al›nmaktad›r. Elektronik ortamlar düflünüldü¤ün-
de elektronik pazarda kayna¤› oluflturan veya pazarlayan kurumlar›n alanla-
r›nda tan›nm›fl ve güvenilir olmalar› çok önemlidir (Davis, 1997, s. 393).
Elektronik kayna¤›n içeri¤indeki bilgilerin do¤rulanabilir ve güvenilir bilgiler ol-
mas›, kayna¤›n otorite sahibi olup olmad›¤›n› belirlemede önemli rol oyna-
maktad›r (Smith, 1997).

Elektronik kaynaklar›n bas›l› olanlara göre avantajlar›ndan biri de kolay ve
düzenli bir flekilde güncellenebilir olmas›d›r. Elektronik kaynaklarda yer alan
bilgilerin güncelli¤inin önemi, ilgili olduklar› konuya göre (örne¤in t›p, mühen-
dislik gibi) de¤iflebilmektedir. Böyle bilginin istendi¤i alanlarda, seçilen kay-
na¤›n düzenli olarak yenilenip yenilenmedi¤inin incelenmesi gerekmektedir.
Ayr›ca içeri¤inde baflka kaynak veya bilgilere ba¤lant› varsa, bunlar›n da
güncellefltirilmesi önemlidir. Özellikle, elektronik ortamda de¤iflikliklerin kolay
yap›lmas› nedeniyle, bu ba¤lant›lara ait adresler tafl›nm›fl, içerikleri de¤iflmifl
veya varl›klar› sona ermifl olabilmektedir. Bu nedenle ba¤lant›lar›n düzenli
olarak kontrol edilmesi gerekmektedir (Kovacs ve Elkordy, 2000, s. 348).

‹fllevsellik

Elektronik kaynaklardan kullan›c›lar›n en üst düzeyde yararlanabilmeleri için
kullan›mlar›n›n kolay olmas› gerekmektedir. ‹fllevsellik elektronik kaynaklara
yönelik seçim karar› vermede çok önemli bir ölçüttür. Çünkü bir kayna¤›n kul-
lan›m› için teknolojik engeller söz konusuysa veya elektronik kaynakta yer alan
grafik ve tablolar›n elde edilmesinde sorunlar yaflan›yorsa bu durumda bu kay-
na¤›n ifllevsel oldu¤undan söz etmek oldukça zordur (Metz, 2000, s. 723).
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‹fllevsellik ayn› zamanda esneklik4 anlam›na gelmektedir. Kullan›c›lar›n
kayna¤a eriflimlerinde ne kadar çok seçenek olursa kullan›c› aç›s›ndan o de-
rece uygun bir ortam yarat›lm›fl olacakt›r. Elektronik kaynaklara eriflim yön-
temleri bu aç›dan önem tafl›maktad›r. Elektronik kaynaklara sadece kütüpha-
ne içinden eriflim olana¤› bulunmas›n›n yan› s›ra, IP kontrollü ve/veya kulla-
n›c› ad›-flifre çiftiyle eriflim, her yerden kaynaklara eriflim gibi farkl› eriflim
yöntemlerinin bulunmas› kullan›m kolayl›l›¤› aç›s›ndan çeflitlilik getirecektir.

Elektronik kaynaklarda yer alan bilgilerin mant›ksal bir düzen içerisinde
verilmesi de önemlidir. Baz› elektronik kaynaklarda bulunan tarama arayüz-
leri ve eriflim noktalar›, deneyimli ve e¤itimli olan kütüphaneciler için uygun-
ken, kütüphanenin hizmet verdi¤i potansiyel kullan›c› grubu için zor ve kar-
mafl›k olabilmektedir (LaGuardia ve Bentley, 1992, s. 61). Tarama arayüzün-
de sürekli de¤ifliklikler yap›lmas›, kullan›c›y› flafl›rtaca¤› için istenilen birfley
de¤ildir. Tarama motorunun yazar, konu, bafll›k, anahtar kelime gibi eriflim
noktalar›yla arama yapmaya izin verip vermedi¤inin de araflt›r›lmas› gerek-
mektedir (Allison, McNeil ve Swanson, 2000, s. 59).

Elektronik kaynaklar›n içinde yer alan belgenin/bilgilerin istenen k›s›mlar›-
n›n bas›labilmesi, ifllevselli¤in göstergelerinden biridir. Yaz›c›dan ç›kt› al›rken
sayfa numaras› gibi unsurlarla s›n›rlamalar yap›labilmelidir. Tarama sonuçla-
r›nda listelenen veya seçilen makale ve bibliyografik künyeler elektronik pos-
tayla istenen adreslere gönderilebilmelidir (Allison, McNeil ve Swanson,
2000, s. 58).

Elektronik kaynaklar görsel bir ortamda kullan›ld›¤›ndan kayna¤›n tasar›m›
da önemlidir. Ekranda yer alacak bilgilerin kullan›c›lar›n gereksinimleri ve bek-
lentileriyle uyumlu olmas›na dikkat edilmelidir (Kovacs ve Elkordy, 2000, s.
348). Kayna¤›n tasar›m›yla ilgili eksiklikler kullan›m› olumsuz yönde etkileye-
cektir. Kullan›c›n›n bak›fl aç›s›yla düzenlenmifl bir kayna¤›n, kullan›m› sezgisel
olarak anlafl›labilmektedir. Kullan›c› arayüzü kayna¤›n içeri¤inin rahat bir flekil-
de gözden geçirilmesini sa¤layacak biçimde iyi planlanm›fl olmal›d›r. Ekranda
görünen yaz›lar›n okunakl› olmas› gerekmektedir (Guenther, 2000, s. 59).
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4 Esneklik, elektronik kaynaklar› kullanan kiflilerin farkl› kullan›m düzeyine sahip farkl› bireyler ol-
du¤undan hareketle dikkatli flekilde ele al›nmas› gereken bir konudur. Kullan›c›lar›n elektronik
kaynak kullan›m›na iliflkin bilgilerinin de¤iflik düzeyde oldu¤u, bu kiflilerin donan›m/yaz›l›m
aç›s›ndan ayr› özelliklere sahip araçlar kulland›¤› göz önüne al›nmal›d›r.



Hem kullan›c›lar hem de kütüphaneciler elektronik kaynaklara yönelik ola-
rak farkl› alanlarda deste¤e gereksinim duyabilmektedirler. Kütüphaneler aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda kütüphaneciler, sat›c› firma ve elektronik kaynakla ilgili
güncel de¤iflikliklerden haberdar olabilmek için elektronik posta, tart›flma lis-
teleri veya bas›l› kaynaklara, öte yandan  kullan›c›lar için ise, kaynaklar›n
kapsam› ve kullan›m› hakk›nda bilgi veren k›lavuzlara/rehberlere gereksinim
vard›r (Metz, 2000, s. 724). Bunlar uygun yerlerde basit bir flekilde sorunlar›
çözmeye yard›mc› olmal›, gerekli yerlerde ise detay bilgiler sunabilmelidir.
Ayr›ca yard›m tufllar›n›n ve k›lavuzlar›n›n iyi düzenlenmifl ve anlafl›l›r olmas›
önemlidir.

Maliyet

Elektronik kaynaklar›n maliyetleri birçok unsura göre belirlenmekte, bilgisa-
yar ve teknolojinin de getirdi¤i baz› faktörlere ba¤l› olarak fiyat farkl›l›klar›
oluflmaktad›r. Ayr›ca, kayna¤›n kütüphaneye maliyeti, bu kayna¤a ayn› anda
eriflim sa¤lamak için izin verilen kullan›c› say›s›na ve eriflim yöntemlerine
ba¤l› olarak da de¤iflim gösterebilmektedir. Elektronik kaynaklara yönelik
bütçe ifllemlerinin zor ve karmafl›k olmas›n› etkileyen faktörleri flu flekilde s›-
ralamak mümkündür (Salman, 2002, s. 69-70):

• Elektronik kaynaklar›n CD-ROM veya çevrim içi sürümleri, kayna¤›n sa-
dece bas›l›s›na abone olan kütüphaneler için eriflime aç›labilmektedir.

• De¤iflik formattaki elektronik kaynaklar farkl› fiyatlarla sat›labilmektedir.
Örne¤in; kayna¤›n CD-ROM, çevrim içi ve bas›l› formatlar›n›n her biri için
farkl› ücretler talep edilebilmektedir.

• Tamam› tam metin bilgiye eriflim sa¤layan elektronik kaynaklar için ay-
r›, bir bölümü tam metin bilgiye eriflim sa¤layan kaynaklar için farkl› fiyatlan-
d›rmalar yap›labilmektedir.

• Kütüphaneler baz› durumlarda bir elektronik kaynak paketi içindeki kay-
naklar›n tamam›n›, istemese bile, sat›n almak zorunda kalabilir. Paketteki
kaynaklar›n içinden koleksiyona uygun olan bir bölümünün sat›n al›nmas›na
izin verilmeyebilir.

• Elektronik bilgi kaynaklar›n›n ücreti, kapsam›ndaki yay›nlar›n y›llar›na,
türlerine, formatlar›na göre farkl›l›k gösterebilmektedir.
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• Ücretler, elektronik kayna¤a eriflim hakk› efl zamanl› ve/veya potansiyel
kullan›c› say›s›na göre de¤iflebilmektedir.

• Baz› durumlarda kaynaktan ç›kt› al›nmas› veya diske kaydedilmesi gibi
uygulamalar için ek ücret talep edilebilmektedir.

• Elektronik kaynaklar›n konsorsiyumla sat›n al›nmas› durumunda, ücret
konsorsiyuma göre farkl›l›k göstermektedir.

Elektronik kaynaklar›n kütüphane koleksiyonlar›nda önemli oranda yer al-
mas›nda kütüphaneler aras›nda oluflturulan konsorsiyumlar›n da rolü bulun-
maktad›r. Birden fazla kütüphanenin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen konsorsiyum-
lar, kaynaklar› ortaklafla sat›n almaya ve eriflime olanak sa¤lamaktad›r. Böy-
lece kaynaklar›n maliyeti kütüphaneler taraf›ndan paylafl›lmakta ve bütçeleri-
ni de belirli oranda rahatlatmaktad›r (Anderson, 1999, s. 444; Metz, 2000,
s. 716-717).

Lisanslar

Kütüphane, elektronik kaynaklar› sat›n alma karar› verdi¤inde, sat›c› veya
üretici firmayla kayna¤›n kullan›m›na yönelik olarak s›n›rlamalar›n ve izinlerin
belirtildi¤i bir lisans anlaflmas› imzalamaktad›r. Lisans anlaflmalar›n›n niteli¤i,
elektronik kaynaklar›n kütüphaneye sa¤lanmas› ve kullan›c›n›n erifliminde ol-
dukça önemli rol oynamaktad›r. Genel olarak lisans anlaflmalar›n›n temel
amaçlar› flunlard›r (Metz, 2000, s. 719):

• Sat›n al›nan veya eriflim sa¤lanan kayna¤›n kapsam› hakk›nda bilgi ver-
mek,

• Kayna¤› kimlerin kullanabilece¤ini belirlemek,

• Kayna¤›n hangi amaçlar için kullan›laca¤›n› belirlemek.

Lisans anlaflmas›nda kullan›c› grubunun iyi bir flekilde tan›mlanmas› ge-
rekmektedir. Özellikle çok kullan›c›l› uygulamalarda, do¤ru kullan›c›lar›n sis-
teme girdi¤ini belirlemek önemlidir. Çünkü tan›ml› olanlar d›fl›ndakilerin siste-
me eriflimi lisans anlaflmas› çerçevesinde problem yaratacakt›r.

Teknik Özellikler

Elektronik kaynaklar›n seçiminden sorumlu olan kütüphaneci, kayna¤›n kul-
lan›m› için özel birtak›m yaz›l›m veya donan›m gerekip gerekmedi¤ini de
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araflt›rmal›d›r. Kayna¤›n yaz›l›m ve donan›m özelliklerinin kütüphanenin
mevcut bilgisayar sistemiyle uyumlu olmas› gerekmektedir (LaGuardia ve
Bentley, 1992, s. 61; Evans 1995, s. 268). Elektronik kaynaklar›n seçiminde,
kaynaklar›n bulundu¤u sunucunun güvenli olmas› da önemli bir baflka nokta-
d›r. Seçim ifllemini yapacak olan kütüphaneci, sat›c› firmayla görüflerek, su-
nucunun ne s›kl›kla kullan›lamaz duruma gelebilece¤ini, bu durumun ne ka-
dar sürede giderilece¤ini ve sunucuyla ilgili ne gibi problemler olabilece¤ini
incelemelidir (Earl K. Long Library, 2002).

Elektronik Kaynaklar›n Seçiminde Karfl›lafl›lan Güçlükler

Özellikle, ülkemizdeki kütüphaneler koleksiyonlar› için elektronik kaynak se-
çerken birtak›m sorunlarla karfl› karfl›ya gelmektedir. Bu sorunlar›n temelin-
de kütüphanelerin konuyla ilgili bir politikalar›n›n olmamas› yatmaktad›r. Po-
litika sorununun afl›ld›¤› durumlarda ise farkl› problemler gündeme gelmekte-
dir. Bu problemler, seçim yap›lmadan önce kullan›c› analizinin yap›lmamas›
ya da maliyet ve zaman gibi unsurlardan dolay› bunun gerçekleflememesi,
gereksinim duyulan kaynaklarla bütçe olanaklar› aras›ndaki dengesizlik, tek-
nik aç›dan yetersizlikler, yaz›l›m-donan›m sorunlar› gibi etkenler yer almakta-
d›r.

Yukar›da belirtilenlere ek olarak kullan›c›lar›n da konuya ilgi göstermeme-
leri seçim iflleminde kütüphanecilerin en üst düzeyde verim almalar›n› engel-
lemektedir. Bir üniversite kütüphanesinde elektronik kaynaklar›n seçimine
yönelik olarak yap›lan bir çal›flmada, kullan›c›lar›n elektronik kaynaklar sat›n
al›nmadan önce, söz konusu kaynaklar› deneme amaçl› olarak kullan›p kul-
lanmad›klar› ve elektronik kaynaklarla ilgili olarak kütüphaneye geri bildirim-
de bulunup bulunmad›klar› araflt›r›lm›flt›r. Bulgulara göre, kullan›c›lar›n
%47’sinin elektronik kaynaklar› deneme amaçl› olarak kulland›klar› saptan›r-
ken; kütüphaneye kaynaklarla ilgili geri bildirimde bulunmayanlar›n oran›
%55’tir (Salman, 2002, s. 103). Kullan›c›lar›n görüflleri do¤rultusunda seçim
yap›lmas› beklenirken yar›dan fazla kullan›c›n›n görüfllerini kütüphaneye ak-
tarmamas› elektronik kaynak seçiminden sorumlu kütüphanecileri zor durum-
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da b›rakmaktad›r.

Sonuç ve Öneriler

Kullan›c›lar›n bilgi gereksinimleri, ba¤l› olduklar› disiplinlere ve araflt›rma ko-
nular›na göre de¤ifliklik gösterebilmektedir. Kütüphanenin elektronik kaynak
koleksiyonunda dengeli bir da¤›l›m›n›n olabilmesi için, kullan›c›lar›n bilgi ge-
reksinimleri, kaynaklar› kullan›m amaçlar›, hangi tür bilgi kaynaklar›n› kullan-
d›klar› gibi konularla ilgili kapsaml› bir inceleme yapmak gerekmektedir. Kul-
lan›c›lar›n bilgi gereksinimleri detayl› olarak incelenerek bu gereksinimleri
karfl›layacak kaynaklar›n al›nmas› tercih edilmelidir. Elektronik kaynaklara
yönelik koleksiyon gelifltirme faaliyetlerinde önceli¤in kullan›c›lar taraf›ndan
koleksiyonda yeterli kaynak bulunmayan ve gereksinim duyulan alanlara ve-
rilmesinde yarar vard›r.

• Kütüphaneler hem kullan›c›lar için en verimli olacak, hem de kendileri
için en az problem ç›karacak kaynaklar›n sa¤lanmas›n› istemektedir. Bu do¤-
rultuda kütüphanelerin koleksiyonlar›na elektronik kaynak seçerken dikkat et-
meleri gereken noktalar flöyle özetlenebilir:

• Öncelikle kütüphaneler elektronik kaynaklara yönelik yaz›l› bir koleksi-
yon gelifltirme politikas› oluflturmal›d›r. Bu politikada elektronik kaynaklar›n
seçim ölçütlerine ayr›nt›l› biçimde yer verilmeli ve bunlar düzenli aral›klarla
gözden geçirilip güncellefltirmelidir.

• Kaynaklar sat›n al›nmadan önce mutlaka belli bir süre deneme amaçl›
kullan›c› eriflimine aç›lmal› ve onlardan gelecek geri bildirimlere göre tercih
edilmelidir. Söz konusu deneme süresince elektronik kaynaklar›n etkin olarak
kullan›mlar›n›n sa¤lanmas› için, öncelikle kullan›c›lar›n kaynaklardan zama-
n›nda ve do¤ru biçimde haberdar edilmeleri gerekmektedir. Bunun için web
sitesi, elektronik posta gibi elektronik ortamlar ile duyuru bültenleri, broflürler
gibi bas›l› ortamlar ve toplant›lar, tan›t›mlar gibi sözlü iletiflim kanallar› kulla-
n›lmal›d›r.

• Kaynak seçimi tek bir kiflinin sorumlulu¤una b›rak›lmamal›, seçim ile il-
gili ifllemler mümkün oldu¤unca çok say›da kütüphanecinin görüflleri al›narak
yürütülmelidir. Örne¤in, söz konusu ifller için bir grup kütüphaneci “elektronik
kaynak seçim komisyonu” gibi bir isim alt›nda görevlendirilebilir.

• Sat›n al›nacak kaynaklar, daha önceki bölümde sözü edilen seçim öl-
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çütlerine (kapsam, içerik, ifllevsellik, maliyet, lisanslar ve teknik özellikler) gö-
re konu uzmanlar› taraf›ndan incelenmelidir.

• Elektronik kaynaklar›n seçiminden sorumlu olan kütüphanecilerin bu ko-
nuyla ilgili seminer, kurs, vb. e¤itim programlar›na kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r.
Personelin sürekli de¤iflen teknolojik yenilikleri ve h›zla ço¤alan kaynaklar›
takip edebilmeleri için bu tip e¤itimler önemlidir.

• Kütüphanenin hizmet verdi¤i kullan›c› gruplar›n›n bilgi gereksinimleri, kul-
land›klar› kaynak türleri ve kaynaklar› kullan›m amaçlar› gibi konularla ilgili bil-
gi edinmek için kapsaml› bir kullan›c› analizi yap›lmal›d›r. Gerekli görüldü¤ü
takdirde bu tip çal›flmalar›n düzenli aral›klarla yap›lmas›nda yarar vard›r.

Geliflen teknolojinin kütüphanelerde bulunan kaynak türlerini etkilemesine
paralel olarak günümüzde, kütüphane koleksiyonlar›nda elektronik kaynaklar
yo¤un olarak yer almakta ve kullan›lmaktad›r. Her geçen gün artan say›da
elektronik kayna¤›n bulundu¤u bir ortamda, s›n›rl› bütçe olanaklar› da göz
önüne al›nd›¤›nda, kullan›c›lar›n bilgi gereksinimlerini karfl›layacak do¤ru,
güvenilir ve güncel elektronik kaynaklar›n seçiminde, bilgi profesyonellerine
önemli görevler düflmektedir.
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