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A.Ü. DTCF Dr. Nevzat Özel:

Türkiye’nin bilgi ve 
kültürel birikiminin 
uluslararası platformlarda 
görünürlüğü sağlanmalı “Dosya” sayfalarımız kapsamında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi (DTCF) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Dr. Nevzat Özel de 
sorularımızı yanıtladı. Türkiye’de dijital kütüphanecilikte uygulanan bir standart 
ve ulusal politika bulunmadığı, bu konuda lider/öncü bir kurum/kuruluştan 
söz edilemeyeceğine işaret eden Özel, bu durumun işbirliği çalışmalarının 
gerçekleştirilememesi ve ulusal/uluslararası projelerde yer elememe ve görünür 
olamama sorunlarına neden olduğunu belirtti.

Özel, kütüphane, arşiv ve müzelere yönelik dijitalleştirme çalışmalarını tek elden 
yürütecek Sayısallaştırma Üst Kurulu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulabileceğini söyledi. 

Bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir bilgi sistemiyle kurum/kuruluşların 
dijitalleştirdikleri içeriklerin tek bir platformda listelenip paylaşımların hızlı ve 
kolayca gerçekleştirilebileceğini anlatan Özel, kamudaki birçok kurumun dijital 
içeriklerini uluslararası üst veri tanımlama standartlarını kullanarak aktardıklarını 
anımsatıp “Buna rağmen içerikleriyle çeşitli projelere katkı sağlayacak kurum/
kuruluşların sayısının artırılması gerekiyor. Bu, Türkiye’nin bilgi ve kültürel 
birikiminin uluslararası platformlarda görünürlüğünün sağlanması açısından 
oldukça önemlidir” vurgusunda bulundu.

Dijitalleştirme çalışmalarını tek elden yürütecek Sayısallaştırma 
Üst Kurulu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulabileceğini bildiren Özel, dijital içeriklerini uluslararası 
standartları kullanarak çeşitli uluslar arası projelere katkı sağlayan 
kurum/kuruluş sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.  

- Görsel ya da işitsel öğelerin, bilgisayar 
tarafından tanınabilmesi, işlenebilmesi 
ve saklanabilmesi amacıyla sayısal 
kodlara dönüştürülmesi işlemi olan 
“Dijitalleştirme”, neden önemlidir? Amacı 
nedir? Dijitalleştirmenin planlanması nasıl 
yapılmalı?

-Dijitalleştirme, özgün kültürel miras 
öğelerinin çağın gerektirdiği şekillerde 
korunması, gelecek kuşaklara aktarılması 
ve içerdiği bilginin toplumların kullanıma 
ve erişimine sunulması açısından oldukça 
önemli. Bu kapsamda dijitalleştirme 
çalışmalarının kültürel miras öğelerinin 
asıllarının korunması, onların tahrip 
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edilmesinin ve yıpratılmasının önlenmesi, bilgiye 
erişim olanaklarının artırılması, bilginin yaygın 
kullanıma sunulması ve uzun vadede mali kâr 
elde edilmesi amaçlarıyla gerçekleştirildiği 
söylenebilir.

Dijitalleştirme çalışmaları, kurum/kuruluşlar için 
bir süreç yönetimini gerektiriyor. Dijitalleştirme 
projelerinin planlanması, öncelikle niçin 
dijitalleştirmenin uygun bulunduğu, hangi riskleri 
içereceği, dijitalleştirilecek içeriğin hangi hedef 
kitleye sunulacağı gibi analizlerle başlamalı. 
Dijitalleştirilecek kültürel miras öğelerinin belli 
seçim ölçütlerine göre belirlenmesi, özgün 
nüshaların temin edilmesi, telif haklarının 
güvence altına alınması, donanım ve yazılımların 
sağlanması, dijitalleştirme işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi, dijitalleştirilen içeriğin uygun 
ortamlara kaydedilmesi, bu içeriklere erişim 
sağlayabilmek için üst veri tanımlamalarının 
yapılması, bu içeriklerin erişime ve kullanıma 
sunulması süreçlerinin tamamı etkin bir şekilde 
yönetilmeli. Bu süreçlerin yanı sıra eğitim 
etkinlikleri ile ulusal/uluslararası işbirliği 
konuları da planlama çalışmalarında göz ardı 
edilmemeli.

 -Türkiye’de dijital kütüphanecilikte kullanılan 
bir standart, herhangi ulusal bir politikamız 
var mı? Bakanlığınız bu konuda lider/öncü bir 
kuruluş misyonu üstlenmiş midir? Bu sorun 
nelere yol açmaktadır?

-Türkiye’de dijital kütüphanecilik açısından 
uygulanan herhangi bir standart ve ulusal 
politika bulunmuyor. Bu konuda lider/öncü bir 
kurum/kuruluştan söz etmek de mümkün değil. 
Bu durum, dijitalleştirme çalışmaları yürüten 
kurum/kuruluşların birbirlerinden bağımsız 
olarak farklı uygulamalar gerçekleştirmesi, 
dijitalleştirme uygulamalarında standart 
sağlanamaması, işbirliği çalışmalarının 
gerçekleştirilememesi ve ulusal/uluslararası 
projelere dâhil edilememe ve görünür olamama 
sorunlarına neden oluyor. 

-Tek tek yürütülen kurumsal çabalara karşın 
işbirliği ve proje temelli çalışmalar var mı? 
Bunlar hakkında kısa bilgi verir misiniz?

-Türkiye’de dijital kütüphanecilik bağlamında 
daha çok kurum/kuruluşların kendi bünyelerinde 
gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan söz 
edilebilir. 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli 
Kütüphane, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İslam, Tarih, 
Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi 
Başkanlığı (İSAM) ve üniversite kütüphanelerinin 
dijitalleştirme çalışmaları, işbirliği temeline 
dayanmamasına rağmen örnek gösterilebilir.

-Ülkemizde kütüphane, arşiv ve müzelerde 
başlatılan, düşünülen ya da planlanan tüm 

dijitalleştirme çalışmalarını tek elden 
yürütecek bir “Sayısallaştırma Üst Kurulu” 
oluşturulabilir mi?

-Kütüphane, arşiv ve müzelere yönelik olarak 
gerçekleştirilen dijitalleştirme çalışmalarını 
tek elden yürütecek, kurum/kuruluşların 
farklılıklarını ve dijitalleştirilen öğelerin 
özelliklerini de dikkate alarak hareket edecek 
Sayısallaştırma Üst Kurulu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bünyesinde oluşturulabilir.

-Bugüne kadar dijitalleştirilmiş olan tüm 
eserleri içeren toplu katalog hazırlanmalı 
mı? Bunu kim yapmalı?

-Dijitalleştirme çalışmaları için Türkiye’de 
öncelikle bir politikanın oluşturulması, 
kurum/kuruluşların belli bir standarda göre 
dijitalleştirme çalışmalarını yürütebilmesi 
açısından oldukça gerekli. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir 
bilgi sistemi sayesinde ve dijitalleştirme 
politikasında belirlenecek uluslararası 
standartlara uyulması durumunda, kurum/
kuruluşların dijitalleştirdikleri içerikler 
tek bir platformda listelenebilir, kurumlar 
arasında içerik paylaşımları hızlı ve kolay bir 
biçimde gerçekleştirilebilir. Bu sistem, dijital 
içeriklerin toplu kataloğu olarak görülebilir.

-Telif sahibi belli olmayanlar konusunda 
nasıl bir çalışma yapılarak dijitalleştirilip 
kullanıma sunulmalı?

-Dijitalleştirme çalışmalarında telif hakları, 
en önemli unsurlardan biri. Türkiye’de 
gerçekleştirilen dijitalleştirme çalışmaları 
için telif hakları ile ilgili uluslararası çok 
taraflı anlaşmalar ve 5846 Sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu dikkate alınarak 
hareket edilmeli ve dijitalleştirilen öğeler 
erişime-kullanıma sunulmalı.
 
-AB ile bu konuda bütünleşme çabaları 
konusunda neler yapıldı? Yapılmalı?

-Dijitalleştirme konusunda AB bünyesinde 
gerçekleştirilen birçok uluslararası proje 
bulunmasına rağmen, Türkiye olarak bu 
projelere dâhil olma ve dijitalleştirilen 
nesnelerin bu projelerde geliştirilen 
sistemlere aktarılması maalesef istenilen 
düzeyde değil. Europeana, AccessIT, 
LoCoud, INDICATE ve benzeri projelere 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli 
Kütüphane, Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü gibi kurumlar dijital 
içeriklerini uluslararası üst veri tanımlama 
standartlarını kullanarak aktarmışlar. Bugün 
bu kurumların dijital içeriklerinin bir kısmı 
projeler kapsamında geliştirilen sistemlerde 
görüntülenebiliyor. Buna rağmen içerikleriyle 
çeşitli projelere katkı sağlayacak kurum/
kuruluşların sayısının artırılması gerekiyor. 
Bu, Türkiye’nin bilgi ve kültürel birikiminin 
uluslararası platformlarda görünürlüğünün 
sağlanması açısından oldukça önemlidir. 
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