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Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni On Yıllık Tahlili İndeksi; bir indeks 

denemesi.TKDB 10(3-4) sayıdan ayrı basım.Hazl:Adnan Ötüken.Ankara: Ordun 

Basımevi, 1962 

• Dizin:Türk Kütüphaneciliği(1952-1992) Hazl: Oya Gürdal ve diğerleri. 

Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1993 

• Dizin:Türk Kütüphaneciliği(1993-2000) Hazl: Oya Gürdal ve diğerleri. 

Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 2001 

• Dizin:Türk Kütüphaneciliği(2001-2007) Hazl: Oya Gürdal ve diğerleri. 

Ankara:TKD,2009 

Amaç:40 yıldır yayın yaşamını sürdüren Türk Kütüphaneciliği dergisinin içeriğine 

erişimi kolaylaştırmaktır. Bu alanın her yönünde uğraş veren tüm meslek mensupları 

ve öğrenciler için önemli bir erişim kaynağıdır. Aynı zamanda alanla ilgili terminoloji 

sorununu çözümlemeye yönelik bir çaba da gösterilmiştir (Burada 1993 basısı esas 

alınmıştır) 

Kapsam: 

– Konu :Kütüphanecilik, kütüphane ve enformasyon bilimleri, bilgi 

merkezleri, enformasyon teknolojileri vb, alanla ilgili tüm alt konular; 

– Dil: Türkçe; 

– Coğrafi Sınırlılık: Türkiye; 

– Materyal Türü: Türk Kütüphaneciliği dergisinde yer alan makale, 

tanıtma yazıları ve haberleri kapsar; 

– Zaman: 1952-1992; 1993-2000: 2001-2007  

Düzen: 

 a)Yazar, makale başlığı, konu erişimi sağlayan dizinleri vardır. Bunun yanı sıra 

haberler(kronolojik ve yayın adı), yayın tanıtımı(yayın adı ve tanıtan) dizinleri ile terim 

listesi(Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe) bulunmaktadır.  

 b) Göndermeler: Soyadı değişen bayan yazarlar için temel giriş öğesi olarak 

son aldığı soyad seçilmiş ancak önceki soyadından da giriş yapılarak gönderme 

yoluyla bağlantı gösterilmiştir. 

 Terim listelerinde bkz ve ayr.bkz göndermeleri kullanılmıştır. Bkz göndermesi 

Türkçe terimlerde seçilmeyen başlıktan seçilen başlığa yapılmış ve terimin İng 

karşılığı burada verilmiştir Yayın Tanıtım (Yayın adına göre), Yayın Tanıtımı 

(Tanıtana göre) ve Haberler Konu Dizini bölümleri bulunmaktadır. 
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c) Bibliyografik kimlikler, dizinler içinde giriş unsuruna göre alfabetik 

verilmiştir. Konu dizininde terimler alfabetik verilmiş ve bibliyografik kimlikler bu 

terimler altında alfabetik sıralanmıştır. 

 Notlar kısmında çeviri çalışmaların, bulunabildiği ölçüde orijinal kaynağı 

belirtilmiştir. 

ANAHTAR: Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon Enformasyon 

Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Derleme Kitaplar Dizin. 

Hazl:Coşkun Polat ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Alp Yayınları, 2005 

Amaç:  

Başlıkta belirtilen konu ve kaynaklardaki makalelere erişimi sağlamak. 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri öğrencilerinin, öğretim elemanlarının ve bu 

alandaki uygulamacıların araştırmalarında yardımcı bir erişim kaynağıdır.  

Kapsam 

Konu: Başlıkta belirtilen konular; 

Zaman: -2005; 

Dil: Türkçe; 

Coğrafi Sınırlılık: Türkiye; 

Materyal Türü: Sempozyum, konferans, kongre, kütüphane haftaları 

toplantıların bildiri kitapları; anı ve armağan kitaplar; derleme kitaplar(tek bir yazarın 

makalelerini veren veya konuyla ilgili çok az makale içerenler hariç) 

Düzen 

a) Kitap kodları, konu başlıkları dizini, başlık dizini ve yazar adları dizinlerinden 

oluşmaktadır.  

 Kitap kodları: Taranan kaynaklara birden başlayarak numaralar verilmiştir. 

Bibliyografik kimliklerde makalenin yer aldığı kaynak ve kaynağın kimliği yerine bu 

kodlar kullanılmıştır. 

Not: Göndermeler, bibliyografik kimliklerin verilişi ve kaynağı kullanış amacı ile ilgili 

bilgi öğrenci tarafından tamamlanacaktır.  

LİBRARY AND INFORMATION  SCİENCE  ABSTRACTS 

• İngiliz kütüphaneciler derneği (Library Association) tarafından 1950 yılında 

Library Science Abstracts adıyla yayınlanmaya başlamıştır. 
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• 1968’e kadar gönüllü çalışanlarca hazırlanan kaynak, 1969’da formatını ve 

artan, çeşitlenen literatürü yansıtmak için adını, LISA olarak değiştirdi. Bundan 

sonra tam zamanlı çalışan uzmanlar tarafından hazırlanmaya başladı. 

• 1976’da ASLIB ile uzlaşılarak kapsam bir kez daha genişletildi. İşbirliği 1980’e 

kadar sürdü. 

• 1976’da bilgisayara dayalı olarak üretilmeye başlandı. 

• ABD devlet raporları ile ulusal teknik enformasyon hizmeti raporları da 

kapsama dahil edildi. 

• LISA Kütüphane profesyonelleri ve diğer enformasyon uzmanları için 

tasarlanmış, uluslar arası bir dizinleme ve öz çıkarma hizmetidir. LISA, 

enformasyon bilimi, kütüphanecilik, çevrimiçi erişim, yayıncılık ve enformasyon 

teknolojilerindeki geçmiş ve güncel gelişmeler hakkında bibliyografik bilgi 

sağlar. Bu veritabanı, 60 ülkeden yaklaşık 500 süreli yayını kapsar. Aynı 

zamanda IRWI - Information Research Watch International database’den 

yayınlanmamış akademik ve kurumsal araştırmaları içerir.  

Library management Collection development 

Cataloguing and classification Library technology 

Information retrieval Digital libraries 

Evidence based librarianship E-learning 

Knowledge management Information literacy 

Freedom of information Electronic publishing 

E-government Taxonomies and ontologies 

The semantic web Scholarly communication 

Open access Digital preservation 

Search engines Social inclusion 

E-commerce Copyright 

Digital rights management Consumer health information 

Intelligence and national security Professional development 

 

Languagees/ Diller  

• LISA’da 36 dildeki bilgi kaynakları dizinlenmektedir.   

Afrikaans Arabic Bulgarian Catalan Croatian 

Czech Chinese Danish Dutch English 

Finnish French Gaelic German Hebrew 

Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese 

Malay Norwegian Persian Polish Portuguese 

Rumanian Russian Serbian Slovak Slovenian 

Spanish Swedish Turkish Urdu Yugoslav 

Welsh         
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SORTING/SIRALAMA  

• Sıralama özellikleri sonuçlarınızı yayın tarihi (publication date) ve ilgililik 

(relevancy) oranına göre görüntülemenizi sağlar.    

• Most Recent First en güncel olan yayından başlayarak sonuçları sıralar ve 

görüntüler.  

• Relevance Rank ilgililik oranına göre sıralar; İlgililik, bir derecelendirme sistemi 

olup terimlerin kayıtta kaç kez göründüğünü belirlemeye yarayan bir ağırlık 

hesaplamasına göre belirlenir. 

LIBRARY LITERATURE & INFORMATION SCIENCE 

• Kütüphaneciler tarafından yine kütüphaneciler için yaratılmış özgün bir 

çalışma ve öğretim aracıdır.  

• Hızla gelişen bir alanda en son eğilimleri yansıtır. Bu veritabanı İngilizce ve 

yabancı dillerdeki süreli yayınları, seçilmiş devlet dergilerini, konferans 

bildirilerini, broşürleri, kitapları ve kütüphane okullarında yapılan tezleri 

dizinler. Bunun yanı sıra yılda 300’ün üzerinde kitabı dizinler. Bu kaynak, 

yaklaşık 100 kadar seçilmiş yayını tam metin olarak verir. Tam metin 

makalelerin PDF görüntüleri, araştırmacılara çizim, grafik, fotoğraf ve diğer 

grafik unsurları görme olanağı sunar. Aynı zamanda makalelerde verilen 

sitelere yapılan bağlantılar aracılığı ile web’deki bilgiye de ulaşımı kolaylaştırır.  

• Çoğu hakemli, 400 süreli yayının (1984- ) dizinlemesini yapar.  

• 1997- sonrası 155’in üzerinde dergiden tam metin makaleleri verir.  

• Veritabanının taradığı dergilerin listesi, Journal Directory ‘den  

• Özellikle bu veritabanı için geliştirilmiş olan Wilson subject thesaurus kullanılır. 

• Wilson Library Bulletin’ın tüm makalelerine tam metin ve PDF olarak 

ulaşılabilir. (See Sample Articles)  

• PDF sayfa görüntüleri, hem sözcük hem görüntü hem de tam metin 

makalelere eşlik eder 

• Güncellenen konu başlıkları ile kütüphanecilikteki en son eğilimleri 

izlemek mümkündür.  

• Anahtar sözcük, konu, kişi adları, başlık sözcükleri, yayın, yıl, makale türü 

veya bunların kombinasyonundan arama yapılabilir.  

• Kütüphane yer belirteci sizin OPAC’ğınıza bağlanarak, ilgili sayıların 

kütüphanede olup olmadığı bilgisini verir.  

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/Journals/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/Journals/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/Journals/
http://www.hwwilson.com/databases/samples_wlb.htm
http://www.hwwilson.com/databases/samples_wlb.htm
http://www.hwwilson.com/databases/samples_wlb.htm
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• Web sayfalarına bağlantı makalelerde atıf olarak verilen URL adresleri ile 

ilgili diğer bilgi ve görüntülere ulaşma olanağı sunar. Bağlantılar aracılığı ile 

doğrudan vt’ndaki diğer makalelere ulaşım sağlar.  

• Günlük güncellemeler en güncel bilgiyi kullanıcılara sunar 

Library Literature & Information Science Full Text’in çok geniş bir konu yelpazesi 

vardır: 

      Automation  
 Care & 

Restoration of 
Books  

 Cataloging   Censorship  

 Circulation 
Procedures  

 Classification   Copyright  
 Education for 
Librarianship  

 Electronic 
Searching  

 Government Aid   Indexing  
 Information 

Brokers  

 Internet Software  
 Library 

Associations & 
Conferences  

 Library 
Equipment & 

Supplies  

 Literature for 
Children & Young 

Adults  

 Personnel 
Administration  

 Preservation of 
Materials  

 Public Relations   Publishing  

 Rare Books  
 Reference 
Services  

 Web Sites    

 

• Library Literature’ın geriye dönük vt ile kütüphanecilikteki yenilikçilerin 

deneyim ve bilgisine daha kolay ulaşma olanağı sunar. Yaklaşık 80 yıllık 

atıflar, modern kütüphaneciliği inşaa etmiş kişiler ve bütün yenilikçi ve karşıt 

görüşleri belgeliyor. Yüzlerce süreli yayına ilaveten kitapları, kitap bölümlerini 

ve kütüphane okullarında yapılan tezleri tarıyor.  

Alıştırmalar 

1-Hocalarınızın üzerinde çalıştıkları araştırma konularına ilişkin anahtar sözcükleri 

saptayınız ve Türk Kütüphaneciliği Dergisinin dizinini kullanarak ilgili makale 

kimliklerini belirleyiniz. 

2-Hocalarınızın bugüne kadar Türk Kütüphaneciliği Dergisinde çıkmış tüm 

makalelerinin kimliklerini belirleyiniz 

3- Çevrimiçi kaynakları kullanarak LISA ve LL’nin düzeni ve kapsamı hakkında bilgi 

derleyiniz. 
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###################################################################  

UADMK - Açık Lisans Bilgisi  

Bu ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans kapsamında 

ücretsiz olarak kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu bölümdeki, bilgilerde 

değiştirme ve silme yapılmadan kullanım ve geliştirme gerçekleştirilmelidir. İçerikte 

geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar bölümüne sadece ekleme yapılabilir. 

Açık lisans kapsamındaki malzemeler doğrudan ya da türevleri kullanılarak gelir 

getirici faaliyetlerde bulunulamaz. Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans 

tanımına aykırı olduğundan kullanım yasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans 

sahiplerinin ve kamunun tazminat hakkı doğması söz konusudur.  

Katkılar: 

Doç. Dr. Tülay Fenerci, AÜ, 17/6/2011, Metnin hazırlanması  

Rıza Burak Göksoy, AÜ, 26/6/2011, Metnin düzenlenmesi  

################################################################### 

  

 

 

 

 

 


