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Ulusal bir standart 
ve politika yok, 
proje ve 
uygulama çok…
Türkiye’de sayısal kütüphanecilikte 
uygulanan bir standart ve ulusal 
politika olmadığı, lider/öncü bir kurum 
bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar, 
“Sayısallaştırma Üst Kurulu” ve “Ulusal 
Sayısallaştırma Politikası” oluşturulmasını 
öneriyor. Mevcut durum Türkiye’nin 
görünürlüğünü ve işbirliği çalışmalarını 
engelleyip ulusal/uluslararası projelerde 
yer almamasına yol açıyor.
 
Aslıhan Bozkurt

Dünyada her yıl yaklaşık 2 Exabyte-100 katrilyon 
byte bilgi üretiliyor ve üretilen bilgi için de 1,5 milyar 
gigabyte’lık saklama ortamı gerekiyor. EMC Dijital 
Dünya Araştırması’na göre, 2013-2020 yılları arasında 
sayısal dünyanın, 4.4 trilyon gigabayttan 44 trilyon 
gigabayta çıkarak 10 kat büyümesi bekleniyor.
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Bilgisayar ve bilgi ağları, insanların bilgi 
erişim yöntemlerini değiştirirken sayısal 
(dijital) kütüphanelere olan ilgiyi de arttırdı. 
Geleneksel kütüphaneler, toplumda önemli 
bir rol almakla birlikte, bilgiye erişiminde 
özellikle zaman ve mekân anlamında bazı 
sıkıntıları barındırıyor. Bu noktada kaynağa 
erişimde zaman ve mekân sınırlamasını 
ortadan kaldıran sayısal kütüphaneler, daha 
etkin ve tercih edilir olmaya başladı. 
Dünyadaki birçok gelişmiş ülkede hem milli/
ulusal kütüphaneler hem de büyük üniversite 
ve yerel yönetimler, daha geniş kitlelerle 
buluşup erişilebilirliliğini kolaylaştırmak için 
kitaplarını sayısal ortama aktarıyorlar. Bu 
arada küresel ölçekte sayısal kitap sayısı, 
2013’te hızla artarken, İnternet’ten satın 
alınan ve kütüphane sistemleri üzerinden 
ödünç alınabilen sayısal kitap sayısının 1 
milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak HAZİRAN 2014 
sayımızda (166. Sayı), hızla yaygınlaşan 
“Sayısal kütüphane” konusunu ele 

alıyoruz.  “Dosya” sayfalarımıza, Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Bülent Yılmaz, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü’nden  Doç. Dr. Hakan 
Anameriç ile Dr. Nevzat Özel, “Türkiye’nin 
ilk yüzde 100 sayısal kütüphanesi” iddiasıyla 
2010’da açılan İstanbul Esenler Belediyesi 
Adnan Büyükdeniz Sayısal Kütüphanesi 
Müdürü Dr. Hasan Taşçı, kütüphane 
teknolojileri sağlayan Informascope 
Direktörü Kıvanç Çınar sorularımızı 
yanıtlayarak katkı verdi. Elektronik kitap 
konusunda TBD Genç’ten Erdem Lafçı ve 
Ahmet Özdemir ile kısa bir söyleşi yaptık. 
Doküman ve yayınların sayısallaştırılması 
konusunda görev üstlenip önemli projeler 
yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı 
kurumlardan Milli Kütüphane yetkileri ile bir 
iletişim sağlayamadık.   
Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye’de sayısal 
kütüphanecilikle ilgili bir standart ve 
politika bulunmadığına dikkat çekerken 

tüm sayısallaştırma çalışmalarını tek 
elden yürütecek bir “Sayısallaştırma 
Üst Kurulu” ve “Sayısal l Dijitalleştirme 
Politikası” oluşturulmasının 
önemini vurguladı. Yılmaz, “Kitapsız 
kütüphanenin”  Türkiye’de kısa bir 
sürede olamayacağına değinirken 
teknolojik olarak Türkiye’nin bu konudaki 
kapasitesinin hafife alınamayacağını 
söyledi. Sayısal kütüphanenin bir 
süre daha “pahalı” ve “zahmetli” bir 
uygulama olacağını belirten Doç. Dr. 
Anameriç, İnternet servis sağlayıcılarında 
sayısal kütüphane kurmasını önerdi.  
Dr. Özel, Türkiye’nin bilgi ve kültürel 
birikiminin uluslararası platformlarda 
görünürlüğünün sağlanmasını isterken 
Informascope Direktörü Çınar, “sayısal 
kuşağın” kütüphaneleri yoğun kullanması 
için teşvik edici uygulamalar sunulması 
gerektiğini söyledi. 

Kütüphanecilikte zaman ve 
mekân sınırlaması kalkıyor

Tüm bilgilerin sadece sayısal bir 
formatta yer aldığı, bilginin kendisinin 
elektronik bellek ya da disk gibi farklı 
bir depolama ortamında bulunduğu ve 
bilginin depolandığı ortamın gereği olarak 
geleneksel\basılı kaynakları içermeyen 
ortamlar olan “sayısal l kütüphane”, 
ezber bozuyor, kalıpları yıkıyor. Kaynağa 
erişimde zaman ve mekân sınırlamasını 
ortadan kaldıran sayısal kütüphaneler, 
bilginin çok daha hızlı yayılmasını 
sağlıyor.
Kütüphanelerin ev ve ofislere taşınarak 
daha etkin ve yoğun kullanılmasına 
olanak sağlayan sayısal kütüphane 
kullanıcıları, binlerce kitaba günün 24 
saati erişebiliyor. Zaman, mekân ve 
uzaklık kavramlarını ortadan kaldıran 
bu kütüphanelerde, herhangi bir kitaba 
eş zamanlı olarak sınırsız sayıda kişi 
ulaşabiliyor. 

“Sayısal (Dijital) kütüphane”, “elektronik 
kütüphane” veya “sanal kütüphane” 
olarak da ifade edilen kütüphaneler, 
geleneksel kütüphanelerle aynı amaç, 
fonksiyon ve hedefleri içeriyor. İyi 
koordine edilen bir sayısal kütüphanede, 
sayısal kütüphanelerin ortak çalışması 
ve kaynakların paylaşımı için bazı ortak 
standartlar önem kazanıyor.
1990’ların başında ABD Kongre 
Kütüphanesi, “Amerikan Memory” 
adlı bir çalışmayla, Amerikan tarihi 
açısından önem taşıyan bazı belgeleri 
sayısal ortama aktardı. Aynı yıllarda 
Fransız Ulusal Kütüphanesi de belli başlı 
kaynakları sayısal ortama aktarmak için 
önemli miktarlarda bütçe ayırdı. 1995’te 
Amerikan Ulusal Bilim Vakfı (National. 
Science Foundation-NSF) sayısal 
kütüphane kurma girişimlerini (Digital 
Library Initiative) destekleme kararı aldı. 
İlk aşamada altı üniversiteye parasal 
destek sağlanmasıyla birlikte bu alandaki 
çalışmalar büyük bir ivme kazandı. Çeşitli 
üniversiteler global değişim, çevre, 
uzay bilimleri vb. konularda “sayısal 
kütüphane” kurmak için gerekli altyapı 
konusunda araştırmalar yürütmeye 
başladı. Daha sonra İngiltere, Almanya 
gibi birçok ülkede önemli çalışma, proje 
ve uygulamalar başlatılıp belli aşamaya 
getirildi. 
Birleşmiş Milletler (BM) Arşivler 
ve Belge Yönetimi Birimi (Archives 
and Records Management Section 
-ARMS) tarafından 2006 yılında Belge 
Sayısallaştırma Rehberi yayımlandı. 
Rehbere göre sayısallaştırma, “kâğıt 
belge, fotoğraf, grafik malzemeler gibi 
fiziksel/analog materyallerin elektronik 
ortama ya da elektronik ortamda 
depolanan imajlara dönüştürülmesi 
işlemi” olarak tanımlandı. Sayısallaştırma 
genel olarak, bir analog dokümanın, 
tarayıcı ile taranması (Optical Character 
Recognition- OCR) işleminden sonra 
okunulabilir, düzeltilebilir forma 
dönüştürülmesiyle gerçekleştiriliyor.
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eser bulunan halk kütüphaneleri, Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Etnoğrafya 
Müzesi ve Ankara, İstanbul, İzmir’deki birçok 
üniversitenin (Hacettepe, Ankara, Bilkent 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi, vb) kütüphaneleri 
sayısallaştırma çalışmaları sürüyor. 
Bu arada geçtiğimiz yasama döneminde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı 
sayısal yayıncılıkta ortaya çıkan güncel 
sorunlara ilişkin çözümleri de içeren Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu yasa taslağının bir 
an önce yasalaşmasının Türkiye’de sayısal 
yayıncılığın geleceğine önemli olumlu katkı 
sağlayacağı belirtiliyor. 

Türkiye’de bilgi kaynaklarının sayısallaştırılması
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) İstanbul Şubesi’nin,  25-27 Şubat 2010’da 
düzenlediği “Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği 
Çalıştayı” sonuç raporunda genel çerçevede şu üç saptamaya yer veriliyor: 

1.Türkiye’de sayısallaştırma konusunda ulusal bir politika bulunmuyor. 
2.Yine, Türkiye’de sayısallaştırma çabalarına yol gösterecek, cesaretlendi-
recek, eşgüdüm sağlayacak ve standartlar oluşturacak öncü/lider bir kuruluş 
ortaya çıkmıyor. 
3. Türkiye’de, işbirliği ve proje temelli çabalar yerine, yalnız başına kurum-
sal çabaların yoğunlukta olduğu ve bunların da uluslararası platformları 
kullanamadıkları görülüyor.
Çalıştayın sonuç raporuna yansıyan sayısallaştırma ile ilgili bazı sorun ve 
tespitler şöyle ise sıralanıyor: 

* “Mevzuat ve Telif Hakları” ile ilgili sorunlar: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde depolama amaçlı bile olsa kütüphanelerin 
sayısallaştırma hakkı bulunmuyor. 

* “İşbirliği Olanakları” konusundaki sorunlar: Bu konuda tüm kurumlar hem 
genelde hem de Avrupa Birliği’ne (AB) dayalı projeler çerçevesinde işbirliğine 
istekli. Bir lider ya da eşgüdüm kurumuna gereksinim duyuluyor. 

* “Standartlar” konusunda sorunlar var. 

* Kullanıcı talepleri sayısallaştırma projelerinde öncelik nedeni olabiliyor. 

* Sayısallaştırma işlemi, belgelerin yıpranmasının temel nedenlerinden olan 
fotokopi işlemini ortadan kaldırdığı için yararlı projeler olarak görülüyor. 

* Aynı kaynakların farklı kurumlar tarafından, farklı projeler kapsamında 
sayısallaştırıldığı gözlemleniyor. 

* Belge görüntülerinin oluşturulmasında çekim ile ilgili herhangi bir standart 
kullanılmıyor. 

* Standartlara uyulmaması, kaynakların etkin kullanımını engelliyor. 

* Sayısallaştırılan malzemenin tanımlanmasında herhangi bir metadata 
standardı kullanılmıyor. Bu da paylaşımı zorlaştırıyor.

* Sayısallaştırılan malzemenin bir toplu kataloğu mevcut değil. 

* Sayısallaştırma çalışmalarında teknik şartname son derece önemli ancak bu 
konuda örnek alınacak referans ölçütler bulunmuyor. 
“Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı”nın 
sonuç raporunda şu öneriler getiriliyor: 

• Ülkemizdeki kütüphane, arşiv ve müze gibi bilgi merkezlerinde sürdürülen, 
planlanan ve düşünülen tüm sayısallaştırma çalışmalarına her açıdan yön 
verecek bir “Sayısallaştırma Üst Kurulu” oluşturulmalı. 

• Bilgi, belge ve müze yöneticileri arasında telif hakları konusunda (mevzuat, 
uygulama örnekleri vb.) bilinçlendirme çalışmaları başlatılmalı. 

• Kütüphane, arşiv ve müzelerde bugüne kadar sayısallaştırılmış bilgi 

Entegre e-Kütüphane 
Sistemi Projesi
2000’lerden sonra Türkiye’de 
de özellikle bazı büyük kamu 
kurumları ve üniversitelerin, 
sayısallaştırma ve sayısal 
verileri depolamaya 
yönelik önemli projeleri 
başlatıp yürüttüklerine 
tanık oluyoruz. Türkiye’de 
tek, öncü, lider bir kurum 
olmasa da kurumsal 
düzeyde oldukça kapsamlı 
sayısallaştırma çabaları 
bulunuyor ve belirli bir yol 
alındığı biliniyor. 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
(DPT) 2006’da hazırladığı 
Bilgi Toplumu Stratejisi 
(BTS) Eylem Planı’nda 
38. eylem olarak yer alan 
Entegre e-Kütüphane 
Sistemi Projesi, kütüphane 
hizmetlerinin, katalog 
tarama ve içeriğe erişim 
hizmetlerinin elektronik 
ortamda sunulur hale 
getirilmesini öngörüyordu.  
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı 
kuruluşlar, Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve 
Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile üniversiteler, 
projenin sahibi olarak belirlendi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı da projenin sorumluluğunu 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü’ne verdi. Bu kapsamda çeşitli 
çalışmalar başlatıldı ve bir noktaya getirildi. 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet 
Arşivi, Milli Kütüphane koleksiyonu, yazma 
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Sayısal kütüphanenin avantajları 

  Fiziksel sınırların kalkışı: Sayısal kütüphane kullanıcıları kütüphaneye gitmek 
zorunda değil. Dünyanın hemen her bölgesinden ilgili kullanıcı, İnternet bağlantısıyla 
veriye ulaşabiliyor.

  İstenilen zamanda ulaşılabilme: İnsanlar enformasyonu gece veya gündüz 
istedikleri zaman diliminde alabiliyor.

  Çoklu erişim: Aynı kaynaktan, aynı zaman diliminde pek çok kullanıcı 
yararlanabiliyor.

  Yapısal yaklaşım: Sayısal kütüphaneler çok daha zengin bir içeriğe ulaşabilme 
imkânı veriyor. 

  Enformasyona erişim: Kullanıcı herhangi bir terim veya ifadeyi kullanarak ve tek 
bir tuşla tüm bir kolleksiyona ulaşabiliyor.

  Saklama ve koruma: Orijinal kopya pek çok kullanımla niteliğini yitirebilir. Sayısal 
kütüphanelerde ise bilgi sayısallaştırıldığından bu tip bir sorunla karşı karşıya 
gelinmiyor.

  Mekân: Geleneksel kütüphaneler bilgi kaynakları için ne kadar geniş bir alana 
sahip olursa olsunlar sınırlı bir mekâna sahipken sayısal kütüphaneler sayısal ortamın 
avantajıyla çok daha fazla enformasyonu bulundurabiliyor.

  Network: Belirli bir sayısal kütüphane diğer sayısal kütüphanelerle kolaylıkla 
iletişim ağı kurabiliyor.

  Masraf: Teoride sayısal bir kütüphaneyi ayakta tutmak geleneksel bir 
kütüphaneden çok daha ucuz. 

kaynaklarının (kitap, dergi, yazma ve nadir eser, tutanaklar, arkeolojik obje 
vs.) toplu kataloğu hazırlanmalı. 

• Kütüphane, arşiv ve müzelerde “korumacı davranış”tan çok “kullanımı” 
önceleyen bir yaklaşım biçimine geçilmeli. 

• Yapılacak bir mevzuat düzenlemesinde söz konusu kuruluşların özel kurum-
lar olarak “ulusal kültür kurumları” ve “ulusal bellek kurumları” olduklarının 
altı çizilmeli. 

• Kütüphane, arşiv ve müzeler tarafından telif sahibi belli olmayan öksüz 
eserler (orphan works) konusunda çalışmalar yapılarak, bu şekildeki bilgi 
kaynakları sayısallaştırılmalı ve kullanıma sunulmalı.

• Telif hakkı sorunu çözülerek sayısallaştırılan tüm bilgi kaynakları bir an 
önce kullanıcılara sunulmalı.

• AB’nin sayısallaştırma çalışmalarından ziyade bu konudaki paylaşım 
ve işbirliği projelerine destek verdiği dikkate alınarak, bu tür projelerin 
oluşturulmasına çalışılmalı. 

• Avrupa Dijital Kütüphanesi’ne (EDLproject-Europeana) girme konusunda 
kurumsal ve işbirlikleri çerçevesinde projeler üretilmeli. 

• Sayısallaştırma çalışmaları konusunda çalışan Avrupa Çalıştayı’nın 
Türkiye’ye getirilmesi için girişimlerde bulunulmalı. 
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