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TEKNOLOJĐK GELĐŞMELERĐN BĐLGĐ MERKEZLERĐNE ETKĐSĐ ve 
ELEKTRONĐK YAYINLAR 

Hüseyin Odabaş1 

Bilgi ve bilgiye dayalı gelişmeler, tarihin her döneminde toplumları birbirinden üstün ve ayrı 
tutan en önemli nedenlerden sayılmıştır. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi, 
toplumun sosyal sınıfları arasındaki bütün hizmet ve ürünlerin temelini oluşturmuş, insan 
hayatının vazgeçilemez bir ögesi durumuna gelmiştir. Sanayi toplumu olma sürecini 
tamamlamış olan toplumlarda bilgi üretiminin hızlı artışı, yeni bir kavram olan "bilgi çağı" 
kavramının doğmasına neden olmuştur. Doğan bu çağa "bilgi çağı", oluşan bu topluma da 
"bilgi toplumu" adı verilmiştir.  

1950 'lı yıllarda tranzistörün bulunması ile ivme kazanan teknolojik gelişme hızı, 1980'li 
yıllarda mikro-elektronikteki büyük buluşlarla devam etmiş ve günümüze dek devam 
edegelmiştir. Elektronik ortamla optiğin birlikte çalıştırılabilmesi, bilgi depolama ve 
iletişimde anolog sistemlerden sayısal sistemlere geçilmesi, bilgisayar yazılımlarında grafik 
tabanlı çoklu ortamların yaygınlaşması, kablolu ve kablosuz iletişimin gelişimi ve hızının 
artması gibi faktörler, bu yıllarda meydana gelen köklü değişimlerden sadece bir kaçıdır. 

Delikli kartların kullanımının yaygınlaştığı 1960 'lı yıllarda, kütüphanelerde de teknolojinin 
ilk ürünleri kullanılmaya başlanmış, bu değişim süreci manyetik ve optik teknolojilerin 
kullanımı ile günümüze dek süre gelmiştir. Bütün bunların yanısıra son derece gelişmiş, 
yüksek kapasiteli bilgisayarlar, bilgisayar ağları, bilgi saklama ve işleme üniteleri, bilgi 
merkezlerinde yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bu teknolojilerin tümüne, 
"enformasyon teknolojisi" adı verilmektedir. Bir başka ifade ile enformasyon teknolojisi, 
bilginin toplanması, işlenmesi, kullanıma sunulması ve saklanması, enformasyonu veren ve 
alan kaynak arasındaki iletişim teknolojilerinin toplamı ve tümleşimi olarak tanımlanabilir. 
Bu teknolojiler, bilgi merkezleri adı verilen kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon 
merkezlerinin yapısını ve işlevlerini temelden değiştirebilecek güce sahiptir. Klasik anlamda 
fiziksel bir materyal üzerinde sunulan bilgi, günümüzde çıplak gözle görülemeyen, okunup 
kullanılabilmesi için yeni bir takım donanımların gerektiği, teknolojik ortamlarda kullanıma 
sunulmaktadır.  

Bilgi merkezlerinde Internet'in yaygın olarak kullanımı ve buna bağlı olarak Internet 
üzerinden veri tabanlarının kullanıma açılması, klasik bilgi hizmetlerinin kökten değişmesine 
neden olmuştur. "Fiziksel ortamda kayıtlı, depolanmış, durağan bilgi ve bilgiye erişim 
serüveninde devingen araştırmacı yerini, elektronik ortamda ağlar üzerinde akan, devingen 
bilgiye ve evinde, bürosunda, ekran karşısındaki durağan araştırmacıya bırakmaktadır." 
Bilginin yönetim ve denetiminde köklü değişiklikler meydana gelmiş, araştırmacı için 
uyulması gereken kütüphane kuralları olmaksızın, günün her saatinde, bulunduğu yerden 
ayrılmadan sınırsız bilgiye erişim imkanı doğmuştur. 

Enformasyon teknolojisi genel anlamda bilgi merkezlerindeki geleneksel işlemleri 
hızlandırmayı ve bilginin yayımını modern araçlarla gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 
Enformasyon teknolojisinin bilgi yayımı üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
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bilgi merkezlerindeki temel işlev ve fonksiyonların bilinmesi gerekir. Bu bağlamda bilgi 
merkezleri, işlevleri ve fonksiyonları bakımından beş temel öge altında incelenmektedir.  

Bunlar: 
-- Bilgi merkezine sağlanan kitap, dergi vb. yayınlar, 
-- Bu kaynaklardan yararlanacak olan kullanıcılar, 
-- Bilgi merkezini yönetmekle sorumlu olan personel, 
-- Bu merkezlerin gelir ve gider dengesinin sağlandığı bütçe ve 
-- Bilgi hizmeti verilen yer veya bina olarak sınıflandırılmaktadır.  

Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerini büyük ölçüde etkileyen bilgisayar ve 
iletişim teknolojisindeki gelişmeler, bu merkezlerin temel ögeleri üzerinde de farklı oranlarda 
etkileşimde bulunmuştur. Bilgi merkezlerindeki klasik hizmet yapısından modern hizmet 
anlayışına geçişte, en çok etkilenen ve yapısal değişikli ğe uğrayan bilgi kullanıcıları ögesi 
olmuştur. Klasik bilgiye erişimde kullanıcılar kütüphane, arşiv veya dokümansasyon 
merkezlerine giderken, günümüzün bilgi kullanıcıları, gereksinim duyduğu bilgiye, bilgi 
ağlarıyla desteklenmiş bilgisayarlar aracılığıyla ulaşabilmektedir. Kullanıcılar sadece ulusal 
kaynaklara değil, sanal kulanıma açılan uluslararası bütün kaynaklara erişim imkanı 
bulabilmektedir. Aranan herhangi bir kaynağa erişebilmek için, bir şehirden başka bir şehire 
gitme zorunluluğu ortadan kalkmakta, dakikalar geçmeden bir başka elektronik ortamdan 
erişim sağlanabilmektedir. Bilgi merkezlerinde, "bilgi teknolojisi" denilen bilgisayar ve 
iletişim teknolojilerine yönelik altyapıların tamamlanması halinde, istenilen bütün kaynaklar 
çok kısa bir sürede bilgisayar ekranından okunabilecek ve çıktısı alınabilecektir. Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki bir kaç üniversite kütüphanesinde, kullanıcı tarafından istenilen 
yayın tümüyle optik ortama aktarılmakta, kısa bir süre sonra da Internet aracılığıyla hizmete 
sunulmaktadır.  
 
Bilgi teknolojilerindeki gelişimin bilgi merkezlerini işletemekle görevli olan personel 
üzerinde de bir takım etkileri gözlenmiştir. 1950'li yıllarla birlikte bilgisayarların 
kütüphanelerde kullanımının bir sonucu olarak, bibliyografik bilgiler elektronik ortama 
aktarılmış ve zamanla elektronik kütüphanelerin oluşmasına neden olunmuştur. Sadece metin 
bigisinden oluşan elektronik kütüphaneler, 'çoklu ortam' denilen görüntü, ses ve metinin aynı 
ortamda çalıştırılabilmesi ve kaydedilen bilgiye özel bir indeksleme yapılmaksızın rastgele 
erişimin sağlanabilmesi ile de "dijital kütüphaneler" ortaya çıkmıştır. Dijital ve elektronik 
kütüphanelerin Internet yoluşla herkesin kullanımına açılması, bir başka ifade ile kullanıcılara 
gerçek olmayan bilgisayar ortamında gerçek bir kütüphane hizmeti sunulmasıyla da "sanal 
kütüphane" kavramı doğmuştur. Bütün bu gelişim süreci, bilgi merkezlerini yöneten bilgi 
uzmanlarının da elektronik, dijital ve sanal ortamlar konusunda bilgi sahibi olmalarını zorunlu 
kılmaktadır. Bilgi uzmanları, bilgisayar teknolojisi ile sunulan her türlü bilgi hizmetini, veri 
tabanlarının kullanımını, iletişim ortamlarını, yayın tarama vb. enformasyon hizmetlerini, 
elektronik, dijital ve sanal kütüphane oluşturma işlerini çok iyi bilmek durumundadır. 

Teknolojik gelişim süreci bilgi merkezlerinin sahip olduğu yayınları da etkilemiş, gelişen 
teknoloji ile, özellikle danışma kaynaklarında biçimsel değişiklikler meydana gelmiştir. 
Danışma kaynakları, yüksek kapasiteli optik gereçlerden olan cd-rom, dvd-rom vb. ortamlara 
aktarılmak veya on-line veri tabanları şeklinde kullanıma sunulmak suretiyle, basılı format 
biçimini kaybetmeye başlamıştır. Internet aracılığıyla kullanıma açılan elektronik gazete ve 
dergiler, fiziksel formatı değişen yayın türlerinden sadece bir kaçıdır. 
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Bilgi teknolojisinde meydana gelen yenilikler, bilgi merkezlerine mali açıdan ek bir yük 
getirmiş gibi gözükse de, bu merkezler arasında yapılabilecek iyi bir planlama ve 
koordinasyon ile teknolojiye ayrılan masrafların azaltılması yolu bulunabilecektir. Bilgisayar 
donanım ve yazılımı için harcanması gereken parasal kaynakların, yapılacak işlerin 
otomatikleşmesinden doğan işgücü karı, satın alınacak elektronik yayınların kütüphaneler 
arası işbirliği ile paylaşımı gibi uzun vadeli çözümlerle telafi edilmesi mümkün olabilecektir. 
Klasik bilgi hizmetlerinde bütçenin büyük bir kısmı kitap, dergi vb. yayınların alımına 
ayrılırken, modern hizmetlerde bilgisayar ve yan ürünleri, cd-rom veya on-line veri tabanı 
aboneliği ile iletişim giderlerine ayrılmaktadır. 

Sanal kütüphane kavramı ile klasik anlamda var olan bilgi merkezi binalarının da sayıca 
azalacağı varsayılmatadır. Ancak bu varsayımın gelişmekte olan ülkelerde kısa bir sürede 
gerçekleşebileceğini söylemek iyimser bir yaklaşımdan öteye gitmeyecektir. Çünkü sanal 
kütüphanelerin yoğun olarak kullanılıyor olması, o ülkenin iletişim ve bilgi teknolojisi 
altyapısının çok iyi durumda olmasını gerektirmektedir. Bu teknolojilerin ulusal bilgi 
politikaları ile ele alınıp, üretiminden kullanımına kadar bütün aşamalarının sistematik 
yaklaşımlarla kontrol altında tutulması ve kullanımlarının yaygınlaştırılması bilgi toplumu 
olma yolunda en önemli süreç olacaktır. Bu süreç içerisinde basılı materyallerin yerini de 
elektronik yayınların alması kaçınılmazdır. 

Elektronik yayınlar: 

Genel bir tanıma göre elektronik yayınlar, bilgisayar sistemi ile üretilen, işlenen, saklanan ve 
kullanıma sunulan bilgilerden oluşmaktadır. Bir başka ifade ile elektronik yayıncılık, 'mesleki 
makalelerin tam metinlerinin bilgisayara dayalı depolama aracılığıyla dağıtımı ve 
arşivlenmesi araçları (örneğin, manyetik ya da optik diskler)' olarak tanımlanmaktadır. 

Elektronik yayınlar, hem bu yayınları üreten hem de kullananlar için pek çok avantajlar 
sunmaktadır. Sözkonusu avantajlar şu şekilde açıklanabilir: 

1. Elektronik yayınlar hareketlidir. Elektronik yayınlar ile, dağınık durumdaki kullanıcılara, 
coğrafik uzaklık engeli olmadan, iletişim kanalları aracılığıyla hizmet verebilmektedir. Bu tür 
hizmetler, kütüphanelerin açık olduğu gün ve saatlere uyma mecburiyetini, kulanıcıların bilgi 
merkezlerine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Kullanıcı, istediği bilgiyi, Internet 
üzerinde belirlenen adresler aracılığıyla bulabilmekte, coğaltıp kullanabilmektedir. 

2. Elektronik yayına ulaşım kolaydır. Elektronik yayınlara, gelişen bilgisayar teknolojisi ve 
yazılımı ile özel bir indeksleme yöntemine gerek duyulmadan kolayca ulaşılabilmektedir. 
Đstenilen yayın, milyonlarca bilgi ve belge arasından bir kaç saniye içerisinde 
bulunabilmektedir.  

3. Depolama için yer sıkıntısı yoktur. Genellikle optik ortamlarda kayıtlı tutulan elektronik 
belgeler, klasik yayın ve belge depoları gibi çok büyük fiziksel ortamlara gerek duyulmadan, 
çelik kasalar veya küçük fiziksel depolama ünitelerinde saklanabilmektedir. Bu bağlamda 
elektronik yayınların klasik yayınlara oranla büyük getiri ve üstünlükleri bulunmaktadır.  

4. Elektronik yayınlar kolayca çoğaltılabilmektedir. Bilgisayar ortamında kayıtlı bulunan 
elektronik yayınlar, kopyalanarak farklı ortamlara taşınabilmekte, biçimsel değişiklik 
yapılabilmekte ve istenilen sayıda çoğaltılabilmektedir.  
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Genel olarak bakıldığında, kullanıcılar ve bilgi uzmanları açısından çok önemli avantajları 
bulunan elektronik yayınların, tarihi değeri yüksek olan belgelerin hizmete sunumunda da 
büyük yararları olduğu görülmektedir. Elektronik yayınların avantajlarından bir diğeri ise 
sürekli kullanım sonucunda zarar gören tarihi eser veya belgelerle ilgilidir. Tarihi değeri 
yüksek olan eser veya belgelerin elektronik ortama yüklenmesi ile, orjinal eserlerin tahrip 
olmasının başlıca nedenlerinden biri olan fiziksel temas önlenebilecek veya azaltılabilecektir. 
Özellikle Osmanlı Arşivleri gibi zengin tarihi mirasın gelecek kuşaklara sağlıklı koşullarda 
aktarılması için, elektronik yayıncılığın sunduğu bu imkandan yararlanmak kaçınılmazdır. 

 
Elektronik yayınların yukarıda sıraladığımız avantajlarının yanısıra daha henüz 
çözümlenememiş olan bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Sözkonusu sorun ya da 
dezavantajları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Elektronik yayınlarda telif hakkı sorunu: Elektronik bilginin değiştirilmesi, farklı şekillerde 
kaydedilmesi veya yayınlayanın bilgisi dahilinde olmadan tümüyle başka kişi veya kişilerce 
kullanılması, bu tür yayıncılığın henüz çözümlenememiş olan sorunlarından biridir. 
Elektronik bilgi ve belgelerin kolayca kopyalanıp başka bir ortama aktarılmabilmesi, telif 
hakkı yasasının uygulanabilmesini zorlaştırmaktadır.  

2. Elektronik yayınların doğruluğu ve güvenilirliği: Elektronik bilgilerin kullanımından 
doğan, bilginin kolayca değiştirilebilir olması, kullanıma açılan verilerin aslına uygunluğu 
veya veri güncelliğinin sağlanıp sağlanamaması gibi önemli bir takım sorunları 
bulunmaktadır. Ayrıca elektronik ortama kaydedilen verilerin bir kaç saniyede imha 
edilebileceği veya kaybolabileceği gerçeği de çözümlenmesi gereken diğer bir sorundur. 

3. Bilgisayar ve iletişim sistemi bağımlılığı: Elektronik yayınlar, elektrik sinyalleri biçiminde 
korunmakta, bir yerden başka bir yere taşınmakta ve bu sinyallerin çözümlenmesi şeklinde 
kullanıma açılmaktadır. Bu bilgilerin kullanıma sunulmasında, bilgisayar donanımına, bu 
donanım üzerinde çalışabilecek yazılıma ve veri transferi sağlayacak olan iletişim sistemine 
gereksinim duyulmaktadır.  

4. Ekonomik sorunlar: Elektronik yayıncılığın sunulmasını sağlayan donanım ve yazılım 
sistemleri, mali açıdan çok büyük miktarlarda parasal kaynak gerektirmektedir. Teknolojiyi 
üretmeyip yurt dışından satın alan veya gelişmekte olan ülkeler için elektronik yayıncılığın 
ekonomik boyutu bir hayli kabarık gözükmektedir. Đletişim altyapısı, modern bilgi 
hizmetlerinin verilmesine uygun olmayan ülkelerde, parasal yükün biraz daha artacağı 
söylenebilir.  

5. Elektronik bilginin saklama sorunu: Optik teknolojilerdeki kapasite yüksekliği ne kadar 
olursa olsun, sadece gerekli görülen bilgi ve belgelerin kaydedilebilmesi için bile gereksinim 
duyulan optik belleke tam olarak ulaşılamamıştır. Bu nedenle her geçen gün katlanarak 
büyüyen bilgi miktarının, bilgisayar ortamında hangi gereç üzerine kaydedileceği ve 
kullanıma sunulacağı tam olarak kesinlik kazanmış değildir. Bunun yanısıra optik , manyetik 
disk ve mikroformların genel özelliklerinden biri toz, isi ve neme karşı çok hassas olmalarıdır. 
Bu nedenle bu tür ortamlara kaydedilen verilerin, diğer bir ortamda da yedek olarak tutulması 
güvenlik açısından önem taşımaktadır.  
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Bilgilerin, elektronik, dijital ve sanal kütüphanelerde arşivlenmesi, düzenlenmesi, kullanıma 
sunulması ve korunması, yakın bir gelecekte pek çok kütüphanenin vazgeçilemez 
işlevlerinden biri haline gelecektir. Ülkemizde de elektronik kütüphaneciliğin yapıldığı bir 
çok üniversite kütüphanesi bulunmaktadır. Ancak, elektronik bilimsel iletişimin yoğun olarak 
yapılabilmesi, toplumun her kademe ve sosyal sınıflarına bu türde hizmetin verilebilmesi için 
iletişim ve teknoloji altyapı sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 
Aksi taktirde araştırmaların kısıtlı kaynaklarla sürdürülmesi ve güncel duyuru hizmetlerinin 
yetersizliği sorunları, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşımıza çıkmaya devam 
edecektir.  
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