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ÖÖzz

Makalede, elektronik kaynaklar›n kütüphane koleksiyonlar›nda yer
alma nedenleri ve bu kaynaklar›n seçiminde uygulanmas› gereken
ölçütler tart›fl›lmaktad›r. Ayr›ca, bas›l› yay›nlar için koleksiyon
gelifltirmede var olan kriterlerin yan›s›ra, elektronik kaynaklara özgü
birçok faktör de ele al›nmaktad›r. Elektronik kaynaklar›n seçilmesi ve
hizmete sunulmas›nda ortaya ç›kan en önemli sorun olan kullan›c›
e¤itimi konusunda da, örnek bir çözüm önerisi sunulmaktad›r.
AAnnaahhttaarr ssöözzccüükklleerr:: Elektronik kaynaklar, Veri taban›, Derme geliflimi,
Seçim ölçütleri.

AAbbssttrraacctt

This article discusses the reasons why electronic resources are
included in library collections, and the criteria of selecting the
mentioned electronic resources. Apart from the usual criteria for the
development of library collections through printed publications, there
exist also other preconditions for the inclusion of electronic resources,
and such were extensively discussed. Moreover, the most important
question that would arise in selecting and supplying the electronic
resources, namely the end-user education, was exemplified on the
basis of a sample illustration.
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KKeeyywwoorrddss:: Electronic resources, Database, Collection development,
Selection criteria.

GGiirriiflfl

Bilgi teknolojileri alan›nda, son y›llarda meydana gelen h›zl› geliflmelerin en
önemli sonuçlar›ndan biri, internetin yo¤un bir flekilde bilgi kayna¤› olarak
kullan›lmaya bafllanmas›d›r. Internetin bilgi kayna¤› olarak artan popülaritesi,
kütüphanelerde internet üzerindeki belgelerin toplanabilmesi için, geleneksel
derme oluflturma ölçütlerinin gelifltirilmesini de gerekli k›lmaktad›r.

Bu ölçütler oluflturulurken, koleksiyona eklenmesi düflünülen elektronik
kaynaklar›n kalitesi üzerinde, genifl kapsaml› bir de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
Bu kriterler her elektronik kaynak için standart olabilece¤i gibi, kütüphanenin
gereksinimlerine ve önceliklerine ba¤l› olarak esneklik de gösterebilmelidir. 

Kütüphanelerde elektronik dermeyi gelifltirme gereksinimi, temelde birkaç
nedene dayan›r. Elektronik kaynaklar, ulafl›m› kolay oldu¤undan, kullan›c›lar
taraf›ndan öncelikle tercih edilmektedir. Veri do¤rudan bilgisayar terminaline
geldi¤inden kullan›c›, kütüphanede kaynak toplamak için dolaflmak zorunda
kalmaz. E¤er kütüphane, kullan›c›ya kaynaklara kendi evinden veya
ofisinden ulaflabilme olana¤› sa¤layabilirse, kullan›c›lar 365 gün ve 24 saat
kaynaklara eriflim olana¤›na sahip olurlar. Bu da kullan›c› memnuniyeti
aç›s›ndan çok önem tafl›maktad›r.

Elektronik ortamdaki kaynaklar, ço¤u durumda bas›l› olanlardan çok daha
h›zl› bir flekilde kullan›c›n›n hizmetine sunulmaktad›r. Örne¤in, kullan›c›lar
bas›l› dergiler ve süreli yay›nlar›n elektronik bask›lar›na hemen eriflebilmek-
tedir. Oysa, bas›l› formdaki derginin posta ile kütüphaneye gelmesi günleri
alabilir. Zaman›n, kritik oldu¤u bilgiler için elektronik yay›nlar kullan›c›ya
önemli avantajlar sa¤lamaktad›r. Internet’te sunulan belgeler art›kça
kullan›c›lar›n beklentileri de yükselmektedir. Hatta ço¤u zaman bu istekler
yay›nc›n›n veya kütüphanenin karfl›layamayaca¤› boyutlara ulaflabilmektedir.

Bir kütüphane, web tabanl› bir ürünü elde etti¤inde, e¤er efl zamanl›
kullan›c› s›n›r› yoksa, genellikle birden fazla kopyaya sahip olmaktad›r.
Böylece, ürün daha çok kullan›c›ya da¤›t›labilecek ve ayn› anda birden fazla
kullan›c›n›n hizmetine sunulabilecektir. E¤er kurumun birimleri de¤iflik co¤rafi
alanlara da¤›lm›fl ise, uzaktan e¤itim sistemine de destek sa¤lanabilir. Pek
çok e¤itim kurumunda, uzaktan e¤itime ilgi artmaktad›r. Dolay›s›yla
kütüphane kaynaklar›n› uzak yerleflkelerden eriflim gereksinimi de buna ba¤l›
olarak ço¤almaktad›r. De¤iflik mekan ve mesafelerde bulunan kullan›c›lar,
gerekli kaynaklara internet yoluyla eriflim olana¤› sa¤lamak, bu sorun için
gelifltirilebilecek çözümlerden biridir. 
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S›n›rl› yeri olan, küçük veya özel kütüphaneler için, elektronik olarak
sa¤lanan kaynaklar, yer s›k›nt›s›na da kesin bir çözüm getirmektedir.

Ayr›ca ekonomik nedenler, yay›nc›lar› ka¤›t bask› yerine elektronik
yay›nc›l›¤a yöneltmektedir. Baz› devlet kurumlar›, bas›l› yay›nlar›n bask› ve
da¤›t›m masraflar›ndan kurtulmak için ayn› e¤ilimi göstermektedir. Bu durum-
da, kamu bilgilerine ulafl›m› sürdürmek ve bilgiye daha h›zl› eriflimi sa¤lamak
için kütüphanelerin koleksiyonlar›n› elektronik yay›nlarla gelifltirmelerinden
baflka flanslar› bulunmamaktad›r.

GGeelleenneekksseell SSeeççiimm KKrriitteerrlleerrii

Elektronik devrim öncesinde Richard Gardner (1981, ss. 179-199) kütüphane
dermeleri üzerine bir kitap yay›nlam›flt›r. Bu kitab›n kaynak seçimi ile ilgili
bölümüne “de¤er ya da kaliteye karfl› talep” tart›flmas›yla bafllanarak
sa¤lama kütüphanecilerinin taraflar aras›nda bir uzlaflmaya varmalar› gerek-
ti¤i ileri sürülmüfltür. Bu taraflar aras›ndaki uzlaflma fikrine ra¤men yazar,
kalite yönünü talep taraf›na tercih etti¤ini de aç›k bir flekilde belirtmifltir.

Girifl niteli¤indeki görüfllerinden sonra Gardner (1981, ss. 185-186),
malzemelerin de¤erlendirilmesi için bir seçim listesi sunmufltur. Gardner’›n
18 maddeden oluflan listesi, benzer özellikleri bir araya getirmifltir. Gardner
bu çal›flmas›nda, anlafl›labilirlik sa¤lamak için, kriterleri gruplara ayr›lm›fl ve
isimlendirilmifltir: Kalite (güvenilirlik, kesinlik, tarafs›zl›k, verilerin güncelli¤i,
uygun kapsam ve kapsam›n derinli¤i); kütüphanenin ilgisi (uygunluk, konu ile
ilgili olmas› ve kütüphane potansiyeli); estetik ve teknik yönler (yarar, organi-
zasyon, stil, estetik aç›dan kalite, teknik yönler, fiziksel özellikler ve özel özel-
likler) ile maliyet.

Gardner’in kitab›n› yazd›¤› tarihte, kalite konusu tart›fl›lmaktayd› ve yirmi
y›l geçmesine ra¤men bu konu gündemde kalmaya devam etmektedir.
Güvenilirlik konusu hâlâ önemlidir, ancak post modern düflüncede olanlar
otoriter ya da genel ilkelere ba¤l› ifl kavram›n› ciddi bir flekilde
zay›flatm›fllard›r. Öte yandan bilimsel çal›flmalarda kesinlik, önemli bir özellik
olma niteli¤ini hâlâ korumaktad›r. 

Verilerin güncelli¤i kavram›, fen ve sosyal bilimler alanlar›nda de¤erini her
zaman sürdürmektedir. Güncellik, eski verilerin yenilenmemesi durumunda
önemli bir kavram de¤ildir. Ancak konusu insan olan bilimler kapsam›nda eski
veriler bazen yenilerin yerlerine tercih edilebilir. Her ne kadar bilim, sosyal bil-
imler ve befleri bilimler kapsam›nda gerçekleflen de¤iflimin h›z›, geçti¤imiz
son 20 y›l içerisinde artm›fl olsa da, güncellik kavram›n›n konu ile ilgisi bulun-
mas› durumunda, yeni veriler tercih edilmektedir. Gardner’›n kriterler lis-
tesinde bulunan son iki bileflen olan uygun kapsam ve kapsam›n derinli¤i
kavramlar› hâlâ önemini korumaya devam etmektedir.
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Gardner taraf›ndan yap›lan estetik ve teknik yönlere iliflkin liste (yarar,
organizasyon, stil, estetik kalitesi, teknik yönler, fiziksel özellikler ve özel yön-
ler) günümüzde konu ile ilgili olan çok daha fazla kriter içermektedir; ancak,
Gardner’›n verdi¤i aç›klay›c› sorular›n uygulamalar›nda zaman›m›zda önem-
li ölçüde de¤ifliklikler görülmektedir.

Maliyet, Gardner’›n son maddesidir ve gerekli kaynaklar›n sat›n al›nmas›
için yeterli olmayan bütçeler ile bo¤uflan ço¤u kütüphaneci için belirgin bir kri-
terdir.

SSeeççiimm KKrriitteerrlleerrii

Günümüzde derme gelifliminin derme yönetimine dönüflmeye bafllamas› ve
bu yüzden kütüphanecilerin gittikçe artan bir flekilde bilgilerin seçicisi de¤il,
yorumlay›c›s› olmaya yönelmesi daha fazla telaffuz edilmektedir. Elektronik
kaynaklar›n say›s› ve önemi art›kça, sat›c›lar tam metin içeren dergilerden
oluflan büyük dermeleri bir araya getirdikçe ve birlikler, devletler ve hatta
birçok kurum LEXIS–NEXIS Academic Universe benzeri oldukça büyük veri
tabanlar› için anlaflmalar yapt›kça, seçim kararlar› kütüphanecilerin elinden
gittikçe daha fazla oranda uzaklaflmaya bafllam›flt›r. Her ne kadar
kütüphaneciler elektronik veri taban›n›n içeri¤i üzerinde etki uygulayabilir-
lerse de, genellikle kütüphanecilerin kendi seçim insiyatifinde bulunan bir
elektronik ürünün içeri¤ini biçimlendirme olanaklar› bulunmamaktad›r.

Elektronik kaynaklar›n seçimine iliflkin olarak verilen kararlar, ço¤u durum-
da derme gelifltirmeden sorumlu kütüphanecilerin elinden al›nmaktad›r. Bilgi
sa¤lay›c›lar taraf›ndan uygulanan yarat›c› pazarlama stratejileri, sa¤lama
kütüphanecilerinin ürünlerin fiyatlar› üzerinde de temkinli davranmalar›na
neden olmufltur. Ayn› zamanda kütüphaneciler, sat›n ald›klar› ürünlerin kopy-
alanamaz bilgi sunup sunmad›¤›n›, bu ürünün almalar› gereken en uygun
ürün olup olmad›¤›n› ve ürünün genellikle çekici olan ilk fiyatlar›n›n sabit kal›p
kalmayaca¤›n› merak etmektedir. Sa¤lama kütüphanecileri oldukça pahal› bir
biçimde sat›n ald›klar› bilgilerin, fiyat›n› daha fazla ödeyememeleri veya
ödeyemeyecek olmalar› ya da sat›c›n›n ortadan kalkmas› durumunda tama-
men kaybolup kaybolmayaca¤› hususu ile çok yak›ndan ilgilidir.

Bu durum günümüzde elektronik kaynaklar› kullan›c›lar› ve seçici
mekanizmalar›n yüzleflmesi gerekli olan genel durumlardan sadece birisidir.
Bunlara fiyat, indirimler, arama motorlar›, eriflilebilirlik, içerik, kullan›fll›l›k ve
sürekli fayda eklenebilir. Sat›c›lar›n sunduklar› ürünler ve hizmetler için çeki-
cilik yaratma giriflimi kapsam›nda, yukar›da say›lan hususlar ve di¤er konular
aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimin incelenmesi di¤er bir ayr›nt›d›r. Baz› teklifler o
kadar iyi flartlar ve hususlar sunmaktad›r ki, geri çevirmek oldukça zor olmak-
ta, bunlar bazen bafllang›çta mükemmel olanaklar olarak görülmektedir.
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Bazen bir k›s›m kat›l›mc›lar için mükemmel olan anlaflmalar, di¤er
kat›l›mc›lara vasat gelebilmektedir. Baz› durumlarda ise bir sat›c› bafllang›çta
de¤eri tart›flmaya aç›k olan fakat zaman geçtikçe de¤er kazanan teklifler de
sunabilir.

Elektronik veri tabanlar› için, geleneksel bas›l› kaynaklar için kullan›lan
derme gelifltirme kriterleri de uygulanabilir. The American Library
Association- Reference and User Service Association Collection
Development and Evaluation Section Collection Selection Committee elek-
tronik enformasyon için bir seçim listesi yay›nlam›flt›r. Buna göre internet kay-
naklar›n›n, kütüphane kullan›c›lar›n›n bilgi gereksinimlerine tam olarak
karfl›l›k verebilmesi çok önemlidir. Bilgi, yeterli entelektüel düzeyde, do¤ru ve
kolay ulafl›labilir bir flekilde sunulmal›; konuyu çok iyi kapsamal›; kaynaklar
güncel ve ayn› zamanda güncellefltirilebilir olmal›d›r. Bu özelliklerinin yan›nda
afla¤›da s›ralanan kriterler veri tabanlar›n›n seçimi konusunda kütüphane-
cilere yard›mc› olabilir. 

EErriiflfliimm

Elektronik kaynaklar›n kolay ulafl›labilir olmas› hizmetin kalitesi aç›s›ndan
önem tafl›r. Ekonomik durum veya yer s›k›nt›s›ndan birçok site s›k s›k adres
de¤ifltirmektedir. Kütüphaneciler bu durumu dikkatle izlemeli ve de¤iflen
sitelerin yeni adreslerini mutlaka kullan›c›lara duyurmal›d›r.

‚ Hizmetler, internet üzerinden eriflimi sa¤lanabilecek flekilde olmal›d›r.
Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator 5.0 ya da daha
üst sürümleri ile uyum sa¤lamal›d›r.

‚ Hizmetlerin tam olarak ifllevsellik sa¤layabilmesi için eklenti kul-
lan›m›n› gerektirmemelidir.

‚ Hizmetler, kütüphane içinden veya d›fl›ndan kullan›lmas›na lisans
kapsam› alt›nda olanak vermelidir. 

‚ Hizmetler hem web arabirim eriflimi sa¤lamal›, hem de Z39.50 istem-
ci/sunucu protokolü desteklemelidir.

‚ Kayna¤a eriflim güvenilir ve h›zl› bir flekilde mümkün mü? S›kça afl›r›
yüklenme ve hattan düflme durumlar› yaflan›yor mu?
Sorgulanmal›d›r.

Di¤er taraftan kullan›c› yo¤unlu¤undan ve hizmetlerin s›n›rl› kapa-
sitelerinden dolay› internet kaynaklar›na ulafl›mda s›kça beklemeler
görülmektedir. Bu soruna olas› çözümlerden biri, devaml› kullan›lan kay-
naklar› yerel bir sürücüye kopyalamak olabilir ve özellikle büyük üniversiteler
taraf›ndan tercih edilebilmektedir. Ancak lisans anlaflmalar›n›n
ba¤lay›c›l›¤›ndan ötürü bu yöntem fazla kullan›lamamaktad›r.

‹‹ççeerriikk
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Elektronik kaynaklar›n içeri¤i, kütüphanenin kullan›m›, gereksinimi, düzeyi ve
beklentisine uygun olmal›d›r. Bu durumu saptamak için afla¤›daki sorular›n
cevaplar› verilmelidir.

‚ Kullan›c›lar taraf›ndan gerek duyulan konular› kaps›yor mu?
‚ Kütüphanenizde ayn› ifllevi sunabilecek baflka veri tabanlar› var m›?
‚ Kapsad›¤› yay›n say›s› ne kadar?
‚ Bu yay›nlar›n ne kadar› at›f indeksleri taraf›ndan taran›yor?
‚ Geriye dönük eriflim olana¤› var m›?
‚ Tam metin eriflim sa¤l›yor mu?
‚ Veri taban› metin yan›nda resim veya grafik bar›nd›r›yor mu?
‚ Düzenli güncelleme yap›l›yor mu?
‚ Güncellemeler hangi s›kl›kla yap›l›yor?
‚ Geribildirim imkan› var m›?
‚ Akademik ve entellektüel düzeyi nedir?
‚ Aç›klay›c› bilgiler yeterli midir?
‚ ‹çerdi¤i bilgiler do¤ru mu?
‚ Kaynak orijinal bilgileri mi içeriyor, yoksa di¤er kaynaklar için bir dizin

olma özelli¤i mi tafl›yor?
‚ ‹çerdi¤i bilgilerde siyasi ya da ideolojik e¤ilimler mevcut mu?

LLiissaannss KKooflfluullllaarr››

Elektronik yay›nlar›n kolayca kopyalanabilmesi ve da¤›t›m›, telif haklar›n›n
bas›l› yay›nlara göre daha kolay ihlal edilebilmesi, yay›nc›lar› elektronik kay-
naklar› sat›n alan veya kiralayan kurum ve kurulufllarla lisans anlaflmalar›
yapmaya yöneltmifltir. Lisans anlaflmalar›n›, telif hakk› yasalar› ile kar›flt›rma-
mak gerekir. Çünkü telif hakk› yasalar›; yazarlar, yay›nc›lar ve kullan›c›lar da
dahil olmak üzere bütün herkesi ba¤lamaktad›r. Lisans anlaflmalar› ise,
sözleflme hukuku çerçevesinde sadece anlaflma yapan taraflara yöneliktir.

Bu özel durumundan dolay› lisans anlaflmalar›, yasalar taraf›ndan düzen-
lenmemifl veya kesin hükümlere sahip olmayan hususlar› da bünyelerinde
bar›nd›rabilirler. Bundan dolay› hem yay›nc›lar, hem de hizmeti sat›n alan
veya kiralayan kurumlar bu anlaflmalara istedikleri maddeleri ekleyebilirler. 

Lisans anlaflmalar›n›n hem yay›nc›lar›, hem de elektronik kaynaklar›
hizmete sunan kurumlar›, kanunlar önünde sorumlu konuma düflürdü¤ü
unutulmadan, sözleflmeler haz›rlan›rken/imzalan›rken azami dikkat ve özen
gösterilmelidir.

‚ Lisans flartlar›, söz konusu yay›nlara hem kütüphane içinden, hem de
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kütüphane d›fl›ndan eriflime izin vermesi tercih edilmelidir.

‚ Lisans kapsam› alt›nda sunulan hizmetlere sa¤lanan eriflim efl
zamanl› kullan›c›lar, tek kullan›c›lar, araflt›rmac›lar ya da herhangi bir
eriflim parametresi taraf›ndan s›n›rland›r›lmamal›d›r. Bütün lisanslar
s›n›rs›z eriflime olanak sa¤lamal›d›r ya da bunlar farkl› fiyat seçenek-
leri içermelidir.

‚ Lisans anlaflmalar› haz›rlan›rken, tam metin eriflim imkan› veren veri
tabanlar›n›n sat›n al›nmas› veya kiralanmas› durumunda kütüphane
taraf›ndan sat›n al›nan ve bu veri taban› taraf›ndan taranan bas›l›
dergilerin aboneliklerinin iptal edilebilmesi veya bas›l› / elektronik
kopya durumunda indirim avantajlar› olana¤› mutlaka sa¤lanmal›d›r.

FFiiyyaattllaanndd››rrmmaa

Günümüzde elektronik kaynaklar›n yo¤unlukla kullan›lmaya bafllamas›yla,
geleneksel sa¤lama yöntemlerinde de de¤iflik modeller ortaya ç›kmaya
bafllam›flt›r. Bunlardan sat›n almak yerine sadece belli dönemler için kullan›m
hakk› sa¤layan, bir nevi kiralama olarak adland›r›labilecek sa¤lama modelleri
öne ç›kmaktad›r. Ayr›ca, konsorsiyum oluflturulmas› durumunda, fiyat ve
eriflim koflullar› konusunda kütüphanelerin pazarl›k imkan› güçlenmektedir.

‹‹flfllleevvsseelllliikk

Elektronik kaynaklar›n ifllevselli¤i genellikle kullan›m aç›s›ndan önemlidir.

‚ Arayüzü kullan›c› dostu ve menüler anlafl›labilir olmal›,

‚ Komut dili kolay ö¤renilebilir ve ö¤retilebilir olmal›,

‚ Boolean tarama seçeneklerine izin vermeli,

‚ Tarama s›ras›nda de¤iflik s›n›rlamalara imkan vermeli,

‚ Tarama stratejilerinin daha sonra kullan›lmak üzere saklanmas›na
izin verebilmeli,

‚ Uygun bir arama motoru tüm kayna¤› dizinlemifl olmal›,

‚ Kayna¤›n kullan›m› için ek program veya flifrelere gerek duyulma-
mal›d›r.

DDeesstteekk

Hizmet sa¤lay›c›lar gerekli durumlarda, en k›sa sürede destek sa¤lama
garantisi verebilmelidirler. Ayr›ca hizmet sa¤lay›c›lar, kayna¤›n kullan›m
ölçümleri için tutulan istatistikleri düzenli olarak kütüphaneye iletmelidir.
Yap›lan sorgulamalar›n ve indirilen makalelerin say›m›n›n elektronik formatta
ve ayl›k olarak görülebilmesi ye¤lenmelidir.

ÜÜccrreettssiizz EElleekkttrroonniikk KKaayynnaakkllaarr vvee SSeeççiimm KKrriitteerrlleerrii
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Ücretsiz olarak eriflilebilen elektronik kaynaklar›n mali olarak destek-
lenebilmesi için reklam ve e-ticaret günümüzde yayg›n olarak kullan›lmak-
tad›r. Bir kayna¤›n uygunlu¤unu belirleyecek olan etmenler, söz konusu bu
bileflenlerin kullan›m›, uygulanmas› ve odaklanmas›d›r. Bu bileflenlerin
yan›s›ra afla¤›da belirtilen genel kurallar reklam ve e-ticaret bileflenleri ihtiva
eden bir sayfan›n de¤erlendirilmesi için de uygulanabilir.

‚ Öncelikli amaç olarak reklamc›l›k ve e-ticaret yapan kaynaklar kabul
edilmemelidir.

‚ Göze batan reklamlar bulunan, içeri¤inde boyut ve animasyon
nedeni ana konuyu gizleyen sayfalara sahip olanlar genel olarak
kabul edilmemelidir.

‚ com uzant›l› sayfalara göre org., edu. ve gov. uzant›l› kaynaklar ter-
cih edilmelidir.

‚ Özel hayat, reklam boyutu kabul edilebilir edilemez ürün veya hizmet
kategorileri ve ilgili di¤er konulara iliflkin k›lavuz ilkeler;
http://www.lexix-nexis.com/cispub/advertising/advert.htm adresin-
den elde edilebilir (Lexis–Nexis ‹nternet hizmetleri üzerinde
reklamc›l›k için ana hatlar).

IInntteerrnneett KKaayynnaakkllaarr››nn››nn KKaattaallooggllaannmmaass››

MARC kay›tlar›na 856 alan›n›n eklenmesi, elektronik kaynaklar›n çevrimiçi
kataloglarla bütünlefltirilebilmesini olanakl› k›lm›flt›r. Çevrimiçi katalog
program›n›n niteli¤ine ba¤l› olarak, ifllevsel ba¤lant›lar ekranda görünen kat-
alog bilgisine eklenebilir. Elektronik kaynaklar›n kullan›m› kurum içi katalog
uygulamalar› aç›s›ndan baz› sorular› da gündeme getirmektedir. Kütüphane
önemli sitelerin adreslerini içerecek ama onlara ba¤lant› vermeyecek ise bu
durumda bu sitelerin do¤rulu¤unu düzenli olarak takip etmek sorun olacakt›r.
E¤er bir sat›c›dan yaln›zca bir web adresi olan çok genifl ve birçok bafll›¤›
içeren bir derme al›nm›fl ise, ana giriflin yan›s›ra her bir bafll›k için ayr› bir
katalog girifli yapmak kullan›c›ya kolayl›k sa¤layabilir, bu olanak incelen-
melidir. Bir kayna¤›n hem elektronik, hem de bas›l› sürümleri varsa, bu
durumda her iki sürüm de ayn› kay›t içinde mi yer alaca¤›, yoksa ayr› ayr› m›
kataloglanaca¤› saptanmal›d›r. E¤er süreli yay›nlar, kütüphanenin internet
dermesinin bir parças› iseler ve çevrimiçi katalog var olan bas›l› ciltleri de
gösteriyorsa, ayn› katalog üzerinde elektronik sürümler de göstermelidir ki,
kullan›c› için avantajl› bir durum yarat›ls›n.

KKuullllaann››cc›› EE¤¤iittiimmii
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Bilgi teknolojileri alan›ndaki yeniliklerin kütüphanelerimizde s›kl›kla
kullan›lmaya bafllamas› ile birlikte üretilen bilgiye eriflimde kullan›c›
ihtiyaçlar›n›n giderek geliflmesi, kütüphanecileri kullan›c› e¤itim programlar›n›
gelifltirmek zorunda b›rakm›flt›r. Kütüphanecilerin yan›s›ra veri taban› üretici-
leri de çeflitli kullan›c› e¤itim programlar› haz›rlamaktad›rlar. Bu e¤itim pro-
gramlar›na örnek olarak, dünyadaki önemli bilgi sa¤lama servislerinden birisi
olan Information Handling Services (IHS) taraf›ndan gelifltirilen IHS
University (http://ihsu.ihs.com ) gösterilebilir (bkz. fiekil 1).

fifieekkiill 11.. IInnffoorrmmaattiioonn HHaannddlliinngg SSeerrvviicceess ((IIHHSS)) UUnniivveerrssiittyy

IHS bu hizmet ile sahip oldu¤u veri tabanlar›na eriflim aflamas›nda
kullan›c›lar›n veya kütüphanecilerin karfl›laflabilecekleri sorunlar› asgari düz-
eye indirmeyi amaçlam›flt›r. 1959 y›l›ndan beri yüzden fazla ülkeye hizmet
veren IHS, zaman içerisinde kullan›c› e¤itimi yetersizli¤inden kaynaklanan
problemlerin zaman, prestij ve maddi kay›plar getirdi¤ini fark ederek, 1980
y›l›ndan itibaren kullan›c› e¤itimi programlar› konusuna ciddi olarak e¤ilmeye
bafllam›flt›r. 1993 y›l›ndan bu yana ise bu e¤itim hizmetlerini internet
arac›l›¤›yla kullan›c›lara verebilmek amac›yla, IHS Üniversitesi’nin kurulufl
çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 
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fifieekkiill 22.. IIHHSS ((IInnffoorrmmaattiioonn HHaannddlliinngg SSeerrvviicceess))VVeerrii TTaabbaannllaarr›› vvee 
ÇÇeevvrriimmiiççii KKuurrssllaarr

IHS kullan›c›lar›na hizmete sundu¤u veri tabanlar›n›n her biri için ayr› ayr›
kurslar düzenlemektedir. ‹stekliler ilgilendikleri IHS veri taban› için internet
üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenen bu kurslara kat›labilmektedirler (bkz.
fiekil 2). Ayn› zamanda bitirilen kurslar›n sonunda, kullan›c›lar istedikleri
taktirde bu kullan›c› e¤itim program›na kat›ld›klar›na dair bir sertifika
verilmektedir. Yine bu hizmet yard›m›yla kullan›c›lar o tarihe kadar bitirdikleri
kurslar› ve kurslar ile ilgili geribildirimlere de ulaflabilmektedir. 

IHS Üniversitesi kendi kurmufl oldu¤u IHS Reference Library ile bu
hizmetleri kullanan kat›l›mc›lara dan›flma hizmeti de sunmaktad›r. Bu
kapsamda kat›l›mc›lara sadece kullan›c› e¤itimi ald›klar› veri tabanlar›nda
de¤il, gerekli olabilecek genel konularda da kaynak sa¤lama ve dan›flma
hizmeti vermektedir.
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