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Öz
TÜB‹TAK’a ba¤l› olarak 1996 y›l›nda kurulan ULAKB‹M, UlakNet ve Cahit
Arf Bilgi Merkezi olmak üzere iki bölümden oluflmaktad›r. Merkezin amac›;
Türkiyede’ki üniversite ve araflt›rma kurumlar›n› birbirlerine ve uluslararas›
bilgi a¤lar›na ba¤layan sistemi kurarak iflletmek; araflt›rmac›lar›n gereksi-
nim duyduklar› bilimsel bilgi ve belgeye eriflimlerini sa¤lamak; ülke içerisin-
de üretilen bilgiyi kendi olanaklar› veya iflbirli¤i yoluyla derleyerek eriflime
haz›r veri tabanlar› gelifltirmektir.

Anahtar sözcükler: ULAKB‹M, UlakNet, Bilgi merkezleri, Ulusal bilgi mer-
kezleri. 

Abstract
ULAKBIM was founded in 1996 as an institute of TUBITAK. ULAKBIM has
two departments, being those of “UlakNet” and “Cahit Arf Information
Center”. The purpose of ULAKBIM is to establish and manage the system,
which would connect the universities and research institutions to
international information highways, to provide the researchers with required
scientific information and documents, to collect the nationwide produced
knowledge and information, either through own or collaborative efforts, in
order to develop databases for effective retrieval.

Keywords: ULAKBIM, UlakNet, Information centers, National Information
Centers.
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Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi: ULAKB‹M 

Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi (ULAKB‹M), Haziran 1996’da, Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) ve Yüksekö¤retim Kurulu
(YÖK) aras›nda imzalanan bir protokol ile YÖK Dokümantasyon Merkezi hiz-
metlerini de devralarak TÜB‹TAK taraf›ndan kurulmufltur. ULAKB‹M, üniver-
site ve araflt›rma kurumlar›n›n bilgi gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda tekno-
lojik kolayl›k sa¤lamay› hedefleyen ulusal bir merkezdir. 

ULAKB‹M, gelifltirdi¤i projelerle, ulusal bir bilgi merkezi olarak Ulusal Aka-
demik A¤ (UlakNet) arac›l›¤› ile bas›l› ve elektronik kaynaklara, uluslararas›
bilgi ve belgelere h›zla bir eriflim sa¤lamakta, di¤er taraftan da ülke içerisin-
de üretilen bilgiyi kendi olanaklar› veya iflbirli¤i ile derleyerek eriflime haz›r
veri tabanlar› üretmektedir. Ayr›ca ULAKB‹M, Türk araflt›rmac›lar›n›n iletiflim
a¤lar› sayesinde dünya bilim toplumuyla yak›n iliflki kurmas›na ve bilime olan
katk›lar›n›n daha üst düzeye ç›kar›lmas›na yard›mc› olmaktad›r.

ULAKB‹M’in Amac› 

ULAKB‹M, üniversite ve araflt›rma kurumlar›n›n ve bunlar›n kullan›c›lar›n›n
bilgi gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda teknolojik kolayl›k sa¤lamay› hedefle-
mektedir. Bu teknolojik kolayl›klar, a¤›rl›kl› olarak akademik kesimin olufltur-
du¤u son kullan›c›lar›n etkinli¤ini ve üretkenli¤ini art›r›c› nitelikte, baflta bilgi-
sayar a¤lar› olmak üzere, bilgi teknolojisi deste¤i ile bilgi ve belge eriflim hiz-
metleri fleklindedir.

ULAKB‹M’in Görevleri

Bu amaçlara yönelik görevler flunlard›r: 

• Son kullan›c›lar› birbirine ve küresel bilgisayar a¤lar›na ba¤layan etkile-
flimli ve yüksek h›zl› bilgisayar a¤›  kurmak ve iflletmek, 

• Bu a¤›n yurt d›fl›ndaki benzer a¤larla ba¤lant›lar›n› sa¤lamak, iflbirli¤ini
gelifltirmek ve akademik ve araflt›rma a¤lar› düzeyinde Türkiye’yi uluslararas›
platformlarda temsil etmek, 

• Bu a¤› günün koflullar›na göre gelifltirmek, yeni a¤lar kurmak ve a¤ üze-
rinden bilgi hizmetleri vermek, 
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• Bilgi teknolojileri konular›nda araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar› yürüt-
mek, 

• Geleneksel yöntemleri ve geliflen bilgi teknolojilerini kullanarak, son kul-
lan›c›lara bilgi ve belge eriflim hizmetleri sunmak ve bu hizmetleri günün ko-
flullar›na göre gelifltirmek ve çeflitlendirmek, 

• Bilgi hizmetlerinin ulusal ölçekte yayg›nlaflt›r›lmas› yolunda çal›flmalar
yürütmek ve son kullan›c›lar aras›nda eflgüdüm, paylafl›m ve iflbirli¤ine yöne-
lik giriflimlerde bulunmak, 

• Ulusal kaynakl› bilgilerin s›n›flan›p dizinleme ifllemlerini yaparak, son kul-
lan›c›lar›n hizmetine sunmak, 

• Yurt d›fl›ndaki benzer bilgi hizmeti veren kurulufllar ile bilgi aktar›m› te-
melli iflbirli¤i yap›lmas› için çal›flmalarda bulunmak, 

• Ulusal enformasyon ve dokümantasyon merkezleri düzeyinde
TÜB‹TAK’› uluslararas› platformlarda temsil etmektir.

Ulusal Akademik A¤: UlakNet

Ulusal Akademik A¤ (UlakNet), Türkiye’deki üniversite ve araflt›rma kurumla-
r›n›n uluslararas› düzeyde internet ba¤lant›lar›n› gerçeklefltirmek üzere;
1997’de ULAKB‹M taraf›ndan kurulmufltur. UlakNet’in kapasitesi, TÜB‹TAK
bütçesi olanaklar› çerçevesinde art›r›lmaya çal›fl›larak, bafllang›ç sürecinde
yaflanan sorunlar 2002 y›l› ortas›ndan itibaren çözülmeye bafllam›flt›r. Mart
2003’den sonra ise, yeni altyap› aflamal› olarak hizmete girmektedir.

UlakNet halen 75 üniversite ile bunlar›n fakülte ve alt birimleri, TÜB‹TAK
birimleri, askeri okullar ve harp akademileri, polis akademileri, DPT, Türk
Tarih Kurumu, Milli Kütüphane, YÖK, ÖSYM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
ve Türk Silahl› Kuvvetleri ar-ge birimlerinden oluflan toplam 235 birime kira-
l›k hat, frame relay ve ATM ba¤lant›lar›n› oluflturarak bu kurulufllara ücretsiz
internet eriflimi hizmeti vermektedir.

Bu yeni proje ile;

• Dünya akademik a¤lar› ile bütünleflmek için Avrupa, Kuzey Amerika, Kore
yüksek e¤itim ve araflt›rma kurulufllar›n›n dahil oldu¤u Avrupa Akademik A¤›
GEANT’a bafllang›ç olarak 155 Mbps simetrik kapasite ile ba¤lant› yap›lm›flt›r, 



• Küresel internet geçifli TTNet üzerinden 2003 Nisan ay› itibar› ile, 310
Mbps kapasiteden 465 Mbps kapasitesine yükseltilmifltir, 

• Omurga kapasitesi 34 Mbps bant geniflli¤inden 155 Mbps bant geniflli-
¤ine ç›kar›lm›flt›r, 

• Üniversite ve araflt›rma kurulufllar›n›n UlakNet’e olan ba¤lant›lar› ise
4 ile 75 kat aras›nda artt›r›lm›flt›r. 

Bu düzenlemelerle, UlakNet’in yeni dönemde; öncelikle e¤itim, bilimsel
araflt›rma, teknik geliflme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilgi-
nin yay›lmas› gibi, akademik amaçlara yönelik hizmeti gelifltirmesi öngörül-
mektedir. Bu a¤ üzerinde, ihtiyac› karfl›layacak kadar internet servisi ile bir-
likte, küresel internet’e geçifl için, yurt d›fl›ndaki akademik a¤larda da uygu-
land›¤› gibi, bir üniversiteye tahsis edilmifl olan hat kapasitelerinin azami
%50’sinin kullan›lma kural› uygulanmaktad›r. Ayr›ca, bu projenin hayata ge-
çirilmesi ile düflük ba¤lant› kapasitesi nedeniyle, bugüne kadar verilemeyen,
uzaktan e¤itim ve telekonferans türü uygulamalar için belirli trafik tipleri ta-
n›mlanarak gerekli hizmet kalitesi (quality of service) sa¤lanacakt›r.

Üniversite ve araflt›rma kurulufllar›n›n, UlakNet’in yeni omurgas›na ba¤-
lanma aflamas›nda, benzeri tüm akademik a¤larda uyguland›¤› gibi, “Kabul
Edilebilir Kullan›m Politikas› Sözleflmesi” belgesini imzalamalar› gerekmekte-
dir. UlakNet’e ba¤l› kurulufllar bu sözleflme ile, UlakNet a¤›n›n yaln›zca aka-
demik ve araflt›rma faaliyetlerine yönelik oldu¤unu, dolay›s› ile e¤itim, bilim-
sel araflt›rma, teknik geliflme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel
bilginin yay›lmas› için kullan›laca¤›n›, sözleflme kurallar›na uymay› kabul et-
tiklerini onaylamakta ve kurumlar›nda da bu kurallar›n uyulmas›n› sa¤laya-
caklar›n› taahhüt etmektedirler. Ayn› sorumlulu¤u yüklenen TÜB‹TAK’da,
GEANT’a ba¤lanmak için, Avrupa Akademik A¤›’n› iflleten DANTE’nin benzer
doküman›n› kabul etmifltir.
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Tablo: UlakNet Omurga Haritas›

Cisco A¤ Akademisi Program›

Cisco A¤ Akademisi Program› (Cisco Networking Academy Program-
CNAP), bilgi sistemleri teknolojileri ve bilgisayar a¤lar› kurulumu/iflletimi alan-
lar›nda yetiflmifl insan gücü aç›¤›n› kapatmak ve bu konularda uzmanlaflmak
isteyen kiflilere bir f›rsat yaratmak amac›yla Cisco Systems taraf›ndan dünya
çap›nda yürütülen kapsaml› bir e¤itim program›d›r. Bu program, Cisco Certi-
fied Network Associate - CCNA ve Cisco Certified Network Professional -
CCNP olmak üzere iki aflamadan oluflmaktad›r.  

Cisco A¤ Akademisi e¤itim faaliyetleri, sadece bireysel e¤itim veren yerel
akademiler ve burada görev alacak e¤itmenleri yetifltiren bölgesel akademi-
ler olmak üzere iki farkl› birim taraf›ndan yürütülmektedir. Ülkemizdeki üniver-
siteler ile araflt›rma kurumlar›na internet eriflimi hizmeti sa¤layan ULAKB‹M,
Türkiye’deki ilk bölgesel akademi olup, 2003 y›l›nda Türkiye’de CCNP e¤itim-
lerine bafllam›flt›r.

Cahit Arf Bilgi Merkezi (CAB‹M) ve E-Hizmetler

1996-1998 y›llar› aras›nda Ulusal Bilgi Merkezi (UB‹M) ad› alt›nda hizmet ve-
ren ULAKB‹M Bilgi Merkezi, 1998 y›l›nda kaybetti¤imiz ve TÜB‹TAK’›n kuru-
luflunda eme¤i geçen ünlü matematikçimiz Cahit Arf’›n an›s›na “Cahit Arf Bil-
gi Merkezi” (CAB‹M) ad› alt›nda hizmet vermeye bafllam›flt›r. 
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Cahit Arf Bilgi Merkezi, Türkiye’de bilimsel bilgi üretimine yard›mc› olmak
üzere; yay›n/at›f tarama, bilgi/belge sa¤lama ve ulusal veri tabanlar› olufltur-
ma hizmetleri vermektedir. CAB‹M’in hedeflerinden en önemlisi elektronik bir
kütüphane konumuna gelebilmektir. Bunun için, verdi¤i bilgi hizmetlerinden
pek ço¤unu elektronik ortamda sunmak amac›yla daha h›zl› ve etkin bir hiz-
met için web tabanl› bilgi sistemlerine a¤›rl›k vermektedir. Bunlara, belge sa¤-
lama, dan›flma ve makale istek sistemi, ulusal veri tabanlar›na eriflim ve sü-
reli yay›n otomasyon sistemi örnek olarak gösterilebilir. 

Bilgi teknolojisi deste¤i ile bilimsel bilgi ve belgeye eriflim hizmeti veren
Cahit Arf Bilgi Merkezi, belirledi¤i hedefler do¤rultusunda politikalar›n› her y›l
yenilemeye çal›flmaktad›r.

Süreli Yay›nlar Birimi

ULAKB‹M süreli yay›n koleksiyonunda, 1983’den günümüze toplam 10.000
bafll›¤a yak›n d›fl kaynakl› bas›l› ve elektronik dergi ve seri yay›n bulunmak-
tad›r. Bunlardan 2.300’ünün al›m› devam ederken, bas›l› 7.700 süreli yay›n›n
aboneli¤i iptal edilmifltir. Ayr›ca, kolleksiyon 4.500’e yak›n tam metin eriflimli
elektronik derginin yan›s›ra, 1.423 derginin yay›nland›¤› tarihten günümüze,
elektronik arflivini de içermektedir. Koleksiyonun devam› için ULAKB‹M büt-
çesinden 2003 y›l› için ortalama 3.000.000 $ ayr›lm›flt›r.

ULAKB‹M süreli yay›n koleksiyon gelifltirme politikas› gere¤ince elektronik
dergilerin al›m›na a¤›rl›k verilmektedir. Elektronik eriflimi olmayan bas›l› der-
gi aboneliklerin devam›na, elektronik dergilerin ise arflivlenebilir nitelik tafl›-
mas›na özen gösterilmektedir. Bunlardan biri olan, Elsevier Yay›nevine ait
süreli yay›nlar›n tamam› elektronik olarak dünyada on merkezde arflivlen-
mektedir ki, bu merkezlerden biri de ULAKB‹M’dir.

ULAKB‹M’de Türkiye’nin en zengin süreli yay›n koleksiyonunun yönetimi
için bir süreli yay›n otomasyon sistemi oluflturulmufltur. Bu sistem, ULAKB‹M
yaz›l›m grubu taraf›ndan merkezin gereksinimleri göz önünde bulundurularak
gelifltirilmifltir. Bu sistemle, süreli yay›nlar›n siparifl, sat›n alma, izleme ve di-
¤er ifllemleri otomatik olarak yap›labilmektedir. Ayr›ca belge sa¤lama, dan›fl-
ma birimi ve süreli yay›n depo hizmetleri aras›nda organik bir ba¤lant› kuru-
larak, her birimin kendisi için gerekli bilgilere koordineli bir flekilde ulafl›m›
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sa¤lanm›flt›r. Böylece, bilgisayara dayal› kütüphane yönetim sistemi ile za-
man ve ifl gücünden, büyük oranda tasarruf edilmifltir.

Belge Sa¤lama Birimi

Araflt›rma yapan kurum ve kurulufllar›n her tür belge gereksinimlerini karfl›la-
yan Cahit Arf Bilgi Merkezi Belge Sa¤lama Birimi, Haziran 2000 tarihinden iti-
baren istekleri yaln›zca elektronik yolla almaktad›r. Postalama (kurye ile) d›-
fl›nda tüm ifllemlerin elektronik olarak yap›lmas›, Belge Sa¤lama Sisteminin
(BSS) daha h›zl› ve kolay eriflilebilir hale gelmesine, kullan›c› say›s›n›n ve
memnuniyetinin de artmas›na neden olmufltur. Hizmet karfl›l›¤› al›nacak öde-
melerin banka hesab›, kredi kart›, sanal kredi kart› vb. statüdeki ödeme araç-
lar›yla yap›labilmesi kullan›c›ya kolayl›k sa¤lamaktad›r. Sistemin önemli bir
özelli¤i ise kullan›c›lar›n kendilerine ait tüm ifllem ve bilgileri ilgili web say-
fas›ndan* izleyebilmeleridir. 

Di¤er bir belge sa¤lama hizmeti Ortak Belge Sa¤lama (OBES); ULAKB‹M,
Orta Do¤u Teknik, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri kütüphaneleri aras›nda
bir kurye arac›l›¤› ile süreli yay›n koleksiyonlar›ndan makale de¤iflimi ile ya-
p›lmaktad›r. Bugüne kadar bafllang›çtaki çekirdek grupla yürütülen OBES
hizmetinin 2003 y›l›nda geniflletilerek ulusal anlamda ortak belge sa¤lama
sisteminin oluflturulmas› hedeflenmektedir. 

Ayr›ca yurtd›fl›ndan  kayna¤›n niteli¤ine göre ilgili bilgi merkezlerinden
makale, kitap,  tez, rapor ve bildiri fotokopisi de sa¤lanabilmektedir.

Sa¤lanan belgelerin elektronik posta yoluyla okuyuculara iletilmesi ile ilgili
çal›flmalar, 2004 y›l›ndan sonra da devam edecektir.
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Dan›flma Hizmetleri Birimi 

Dan›flma hizmetlerinde, geleneksel yöntemlerin yerine, web’e* dayal›
“Makale ‹stek Sistemi” oluflturulmufl ve May›s 2002 tarihinden itibaren uygu-
lanmaya bafllanm›flt›r. Sistemin teknik özellikleri flöyle s›ralanabilir:

• Web tabanl› her yerden eriflebilme, 

• PHP, Perl ve MySQL gibi ücretsiz araçlar kullan›lmas›, 

• Kullan›c› ve personel  için ayr› ara birimler, 

• Merkezi yap›s› ile k›sa sürede modül ekleme olana¤›, 

• Kurum içi bilgi kaynaklar› ile bütünleflme, 

• Kullan›c› dostu ara birim. 

Sistemin getirdi¤i kolayl›klar ise flunlard›r:

• Tüm koleksiyon tek bir ara yüzden sorgulanabilmektedir.

• Makale istek giriflleri elektronik ortamdan yap›labilmektedir.

• ‹stenilen yay›na iliflkin katalog kontrolü otomatik olarak 
gerçeklefltirilebilmektedir.

• ‹steklerin durumu izlenebilmektedir.

• Merkeze gelmeden istek girifli yap›labilmektedir.

‹stek giriflleri, sipariflten itibaren  iki hafta süreyle sistemde kalabilmekte
ve bu zaman› dolduranlar otomatik olarak silinmektedir.

Makale Fotokopi ‹stek Sisteminin elektronik ortamda uygulamaya geçme-
si ile okuyucu salonunda bulunan 15 kullan›c› terminalinin say›s›, 42’ye ç›ka-
r›lm›flt›r. Kullan›c›lar, bu terminallerden makale isteklerinin yan› s›ra, 4500’e
yak›n elektronik dergi, tam metin ve bibliyografik eriflimli veri tabanlar› kulla-
narak konu veya at›f taramalar›n› yapabilmekte ve tarama sonuçlar›; bilgisa-
yar ç›kt›s›, disket ve CD’ye kaydedilerek verilebilmektedir. 

Dan›flma Biriminin di¤er bir hizmeti de, Merkeze baflvuran kullan›c›lar için
konu ve at›f taramalar› yapmakt›r. Konu ve at›f tarama baflvurular›, yaln›zca
ULAKB‹M web sayfas›ndan* elektronik olarak kabul edilmektedir. 

•Yay›n taramas›: Makale, bildiri, teknik rapor, tez ve kitap gibi yay›nlar›n
özlü bibliyografik bilgilerine ve tam metin patentlere ulafl›lmak amac›yla ya-
p›lmaktad›r. 
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• At›f taramas›: Yazarlar›n, yay›nlar›n›n at›f indekslerine girip girmedi¤ini
araflt›rmak ve bu yay›nlar› kaynak gösteren kaynaklar› saptamak üzere yap›l-
maktad›r. Taraman›n sa¤l›kl› olabilmesi için baflvuru s›ras›nda yazar›n yay›n
listesi de istenmektedir . 

Konu ve at›f tarama baflvurular›, yaln›zca ULAKB‹M web sayfas›ndan*
elektronik olarak kabul edilmektedir. 

Taramas› istenilen her farkl› konu için, ayr› form doldurularak, tarama ko-
nusu k›saca belirtilmeli, Türkçe ve ‹ngilizce anahtar sözcükler mutlaka veril-
melidir. 

ULAKB‹M’in konu ve at›f taramalar› için abone oldu¤u veri tabanlar›
flunlard›r:

• Web of Science 1970-

• Science Citation Index (t›p, temel bilimler, mühendislik)

• Social Science Citation Index (sosyal bilimler)

• Arts & Humanities Citation Index (sanat ve insan bilimleri) 

• WebSPIRS

• FSTA (g›da teknolojisi) 1969-

• GEOREF (yer bilimleri) 1744-

• ICONDA (mimarl›k) 1976-

• ABI (ekonomi, iflletme) 1985-

• IPA (eczac›l›k) 1970-

• CAB (tar›m, ormanc›l›k, hayvanc›l›k) 1990-

• Sociological Abstracts (sosyoloji) 1963-

• Biotechnology Abstracts (biyoloji, biyoteknoloji) 1982-

• ASFA (su ürünleri ve deniz bilimi) 1978-
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• Engineering Village 2

• Ei Compendex (tüm mühendislik dallar›) 1969-

• United State Patent and Trademark Office (ABD patent ve tescilli 
markalar) 1976-

• CRC Press ENGnetBASE (mühendislik el kitaplar›)

• OCLC First Search

• WorldCat (OCLC’ye üye kütüphanelerin kataloglar›)

• ArticleFirst (tüm bilim dallar›) 1990-

• ECO-Electronic Collection Online (tüm bilim dallar›) 1995-

• ERIC (e¤itim) 1966-

• Medline (sa¤l›k bilimleri) 1966-

• GPO-US Government Publications (ABD Hükümeti bilgi 
kaynaklar›) 1976-

• ProceedingsFirst (konferans bildirileri) 1993-

• PapersFirst (konferans bildirileri)1993-

• UnionList (OCLC’ye üye kütüphanelerin toplu dergi listesi)

• Wilson Select Plus (ekonomi, yönetim, iletiflim, e¤itim, mühendislik)
1944-

• World Almanac (dan›flma kayna¤›)1998-

• Elsevier (Sciencedirect)
• Kluwer Online
• Springer LINK
• SwetsWise 
• WILEY InterScience
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CAB‹M, dan›flma hizmetlerinde gelecekte kullan›c›lara yönelik olarak bir
üyelik sisteminin gelifltirmesi ve elektronik dergilerden kullan›c›lar›n e-posta
adreslerine tam metin makale isteklerinin gönderilmesi hedeflenmektedir. 

‹nternet kaynaklar›n›n giderek artmas› sonucu, dan›flma kütüphanecileri
interneti, k›sa ve kolay dan›flma sorular›n› yan›tlamakta kullanmaya baflla-
m›fllard›r. CAB‹M bu amaçla her türlü soru, öneri ve elefltiriler için aç›lan
“salon@ulakbim.gov.tr” e-posta adresiyle kullan›c›lara bilgi hizmetleri sun-
maktad›r.

ULAKB‹M Türkçe Veri Tabanlar›

ULAKB‹M, Cahit Arf Bilgi Merkezi’nde kütüphanecilik hizmetlerinin sunulma-
s›n›n yan› s›ra, Türkçe Veri Tabanlar› da oluflturularak, 2000 y›l›ndan itibaren
araflt›rmac›lar›n kullan›m›na aç›lm›flt›r. 

Teknolojideki bafldöndürücü geliflmeler, veri tabanlar›n›n geliflmesini  h›z-
land›rm›fl, bunun sonucu olarak kullan›c›lar›n zaman ve mekan k›s›tlamas› ol-
maks›z›n, bu veri tabanlar›ndan yararlanabilmelerini ve Türkçe bilgi gereksi-
nimlerini karfl›layabilmelerini kolaylaflt›rm›flt›r.

Türkçe Veri Tabanlar›n›n haz›rlanma amaçlar› flöyle özetlenebilir:

1. Türk bilim adamlar›na ulusal nitelikteki mevcut bilgileri sunarak, çal›fl-
malar›na yard›mc› olmak,

2. Araflt›rma makalelerinin bibliyografik verilerini depolayarak, gelecek ne-
sillere aktarmak,

3. Araflt›rmalarda tekrarlar› önleyerek, ifl gücü ve zamandan ekonomi
sa¤lamak,

4. Araflt›rma kalitesinin artmas›nda, iyiye yönelik rekabet ortam›n›n gelifl-
mesine katk›da bulunmak,

5. Makalelerin ‹ngilizce bafll›k, öz ve anahtar kelimelerini de veri taban›na
alarak, onlar› uluslararas› platforma tafl›mak,

6. Bilim dilinin geliflimini ve dil birli¤ini sa¤lamak,

7. Uluslararas› veri tabanlar› standartlar›n›n Türkiye’de yayg›nlaflmas› için
öncülük ve dan›flmanl›k yapmak,

8. Veri taban›na girecek dergiler için yay›n kriterleri koyarak, dergicilikte
uluslararas› normlar›n yakalanmas›na yard›mc› olmakt›r.
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Bu amaçlar do¤rultusunda, ULAKB‹M Türkçe Veri Tabanlar›na girecek
dergiler için, uluslararas› standartlar göz önüne al›narak dergi seçim kriterle-
ri oluflturulmufl ve Türkiye’de üretilen dergiler bu kriterler çerçevesinde
de¤erlendirilerek seçilmektedir. 

Veri taban›na al›nmas› ön görülen dergilerde aranan kriterler flunlard›r:

1- Dergiler ç›k›fl aral›¤›na uygun olarak düzenli flekilde yay›mlanmal›d›r.

2- Dergilerde kesinlikle hakem de¤erlendirme sistemi bulunmal›d›r.

3- Dergilerde araflt›rma yaz›lar› a¤›rl›kl› olmal›d›r.

4- Makalelerde her iki dilde bafll›k, öz ve anahtar kelimeler bulunmal›d›r.

5- Anahtar kelimeler kullan›lan kavramsal dizinler ile uyumlu olmal›d›r.

6- Dergi yaz› kurulu ve yaz›m kurallar› belirtilmifl olmal›d›r.

7- Kültür Bakanl›¤›ndan derginin süreklili¤ini belgeleyen ISSN al›nmal›,
derginin ön kapak sayfas›nda sa¤ üst köflesine ve de iç kapa¤›na bas›lmal›d›r.

Veri taban›na giren dergilerdeki, araflt›rma makalelerinin bibliyografik ve-
rileri, özleriyle beraber sunulmaktad›r. Dizin (index) terimleri Türkçe ve ‹ngi-
lizce olarak verilmektedir.

Veri tabanlar› oluflturulmas›nda, kütüphaneciler, konu uzmanlar›, bilgisa-
yar mühendisleri ve veri girifl elemanlar› beraberce çal›flmalar› yürütmekte-
dirler. Ayr›ca, dergilerin düzenli olarak veri tabanlar›nda yer alabilmeleri için
editörlerle yap›lan iflbirli¤i de çok önemli katk› sa¤lamaktad›r.

TÜB‹TAK-ULAKB‹M taraf›ndan haz›rlanmakta olan veri tabanlar› flunlard›r:

• Türk T›p Veri Taban›

• Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Taban›

• Tar›m Veteriner Biyoloji Bilimleri Veri Taban›

• TÜB‹TAK Destekli Projeler Veri Taban›

Bu veri tabanlar›n yan› s›ra, Sosyal Bilimler Veri Taban› gelifltirme çal›fl-
malar› devam etmektedir.
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ULAKB‹M Türkçe Veri Tabanlar› Web sayfam›zdan* ücretsiz olarak  kul-
lan›c›lara sunulmaktad›r. Ayr›ca ULAKB‹M Türkçe Veri Tabanlar› içinde bulu-
nan elektronik dergiler ile  TÜB‹TAK taraf›ndan yay›nlanan dergilere ba¤lan-
t› yap›larak okuyucunun tam metne eriflimi sa¤lanmaktad›r. 

Türk T›p Veri Taban›

‹lk olarak 1993 y›l›nda TÜRDOK’ta Ulusal T›p Veri Taban› ad›yla bafllayan ça-
l›flma, 1994 y›l›nda TÜB‹TAK/Enformasyon Hizmetleri Müdürlü¤ü ve Sa¤l›k Bi-
limleri Araflt›rma Grubu (SBAG) ortak çal›flmas›na dönüfltürülmüfl, 30 Mart
2001 y›l›ndan itibaren de ULAKB‹M’e devredilmifltir. Bibliyografik kay›tlar 1993-
1997 y›llar› bas›l› olarak, 1996’dan bu güne de elektronik ortamda bulunmakta-
d›r. Veri taban›; t›bb›n tüm dallar›, difl hekimli¤i, eczac›l›k ve adli t›p bilim dalla-
r›n› kapsamaktad›r. Türk T›p Veri Taban›nda taramaya aç›k 19.000 makalenin
bibliyografik bilgileri bulunmakta; makalelerin dizinlenmesinde Medical Subject
Headings (MESH) kullan›lmaktad›r. A¤ustos 2000-Eylül 2003 tarihi itibariyle
87.954 kullan›m say›s› ile en çok kullan›lan veri taban›d›r.

Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Taban›

Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Taban› (astronomi, bilgisayar, fizik, ista-
tistik, kimya, matematik) ve mühendislik (bilgisayar, çevre, elektrik, elektro-
nik, endüstri, fizik, inflaat, jeoloji, kimya, maden, makine, matematik, metalur-
ji, mimarl›k, nükleer, petrol ve tekstil) bilim dallar›n› kapsamaktad›r.  Mühen-
dislik ve Temel Bilimler Veri Taban›nda 1992-1995 y›llar› aras›nda 4818 ma-
kale, 2000-2003 y›llar› aras›nda 2615 makale olmak üzere toplam 378 dergi-
den 7433 makale dizinlenmifltir. 1995-2000 y›llar› aras› geriye dönük dizinle-
me çal›flmalar› devam etmektedir. Makale seçiminde TÜB‹TAK taraf›ndan
oluflturulan Dergi De¤erlendirme Komisyonu taraf›ndan belirlenen kriterler
göz önüne al›nmaktad›r.

Dizinleme ifllemlerinde Japan Information Center of Science and Techno-
logy (JICST) kavramsal dizini (thesaurus) kullan›lmaktad›r. Veri taban›na
12.500 Türkçelefltirilen JICST terimi ile 10.800 adet JICST d›fl› terim olmak
üzere, toplam 23.300 adet terim kazand›r›lm›flt›r.
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Böylece bu veri taban›, A¤ustos 2000-Eylül 2003 tarihi itibariyle 34.592
kullan›m say›s› ile Türk T›p Dizininden sonra en fazla kullan›lan veri taban›-
d›r ve her geçen gün bu say› artmaktad›r. 

Ulusal Tar›m, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Taban›

Tar›m, ormanc›l›k, hayvanc›l›k, veteriner bilimleri, g›da ve teknolojisi, su ürün-
leri ve teknolojisi ile biyoloji bilimleri alanlar›nda Türkiye’de yay›nlanan dergi-
lerdeki araflt›rma makalelerini içermektedir. Dergi ve makale seçimin de di¤er
veri tabanlar›nda oldu¤u gibi, TÜB‹TAK taraf›ndan oluflturulan Dergi De¤er-
lendirme Komisyonu taraf›ndan belirlenen kriterler göz önüne al›nmaktad›r.
Veri Taban›nda konu s›n›fland›rmas› ve dizinleme için ‹ngiltere’de CABI
(Commonwealth Agricultural Bureaux International) taraf›ndan üretilen CAB
kavramsal dizin, konu kodlar› ile bunlar›n Türkçe çevirisi kullan›lmaktad›r. 

Bu veri taban›nda 2000 y›l›ndan bu yana toplam 3704 makalenin bibliyog-
rafik kayd›, 2001 y›l›ndan itibaren ise konu ile ilgili flekil, harita ve foto¤raf bil-
gisi ile özleri de içermektedir. Ayr›ca, 1990-1999 y›llar› aras›nda yay›nlanan
5.500 makalenin bibliyografik veri giriflleri yap›lm›flt›r. Dizinleme çal›flmalar›
tamamland›kça kullan›c›lar›n hizmetine sunulmaktad›r. A¤ustos 2000-Eylül
2003 tarihi itibariyle kullan›m say›s› 15.253’ tür.

TÜB‹TAK Destekli Projeler Veri Taban›

1965’den günümüze TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen toplam 4.940 projenin
bibliyografik verilerini içeren veri taban›n›n gelecekte tam metin olmas› hedef-
lenmektedir. 2002 y›l›ndan itibaren proje özleri de veri taban›nda yer almak-
tad›r. A¤ustos 2000-Eylül 2003 tarihi itibariyle kullan›m say›s› 22.884’ tür.

Sosyal Bilimler Veri Taban› 

TÜB‹TAK Baflkanl›¤› ve ULAKB‹M Müdürlü¤ünün May›s 2002 tarihinde ald›-
¤› karar gere¤ince Sosyal Bilimler Veri Taban› oluflturma çal›flmalar›na bafl-
lanm›flt›r. Amaç, ülkemizde sosyal bilimler alan›nda yay›nlanan Türkçe dergi-
leri içeren bir veri taban› oluflturmakt›r. Kapsam›ndaki konular antropoloji, ar-
keoloji, dil bilimleri, e¤itim, felsefe, co¤rafya, iletiflim, iflletme ve ekonomi, ka-
mu yönetimi, kütüphanecilik ve biliflim, mimarl›k, psikoloji, sosyoloji, flehir böl-
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ge planlama, tarih ve uluslararas› iliflkilerdir. Veri taban›na girecek dergilerin
seçimine yönelik çal›flmalar halen devam etmektedir.

ULAKB‹M’de veri tabanlar›n› gelifltirme çal›flmalar›na paralel olarak, kul-
lan›lan kavramsal dizinlerin Türkçelefltirme ve uyarlama ifllemleri de yürütül-
mektedir. Çal›flmalar tamamland›¤›nda bu sözcükler web üzerinden, ilgili
alanlarda çal›flanlar›n görüfllerine aç›larak, ortak bir bilimsel dilin gelifltirilme-
si planlanmaktad›r.

Yeni Arayüz 

Eylül 2003 tarihinde Türkçe Veri Tabanlar› yeni arayüzü ile kullan›c›lar›na hiz-
met vermeye bafllam›flt›r. Böylece veri tabanlar› daha dinamik ve kullan›m›
kolay bir yap›ya kavuflturulmufltur. Yeni arayüz ile;

• Birden fazla veri taban› ayn› anda taranabilmekte,

• Detayl› tarama yap›labilmekte,

• Tarama stratejisi görüntülenebildi¤i için ayn› tarama üzerinde yeni stra-
tejiler oluflturulabilmekte,

• T400 kay›ta kadar bir seferde tarama sonucu kay›t edilip ç›kt›s› al›nabil-
mekte,

• Görüntülenecek alanlar üzerinde de¤ifliklik yap›labilmekte,

• Taramas› yap›lan anahtar kelimeler renklendirilerek kolayl›kla görünebil-
mesi sa¤lanmakta,

• Anahtar kelimeler dizininden tarama yap›labilmektedir.

Sonuç

Günümüzde elektronik kütüphaneler belki herkesin bilgi gereksinimine tek
yan›t de¤ildir, ancak dinamik ve evrensel bir süreçte yeni ve etkili bir ad›md›r.
Ayr›ca araflt›rmac›lar›n elektronik bilgi hizmetine gün geçtikçe daha ba¤›ml›
hale geldikleri de bir gerçektir. Bu oluflum ve etkileflim sürecinde ULAKB‹M
e-kütüphane olma hedefine ulaflmaya çal›flarak, ça¤dafl anlamda bilgi hiz-
metleri verebilme çabalar›n› sürdürmektedir.
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