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OCLC ?OCLC ?

♦ 1967 yılında Ohio College Library Center 
adı ile kütüphaneciler tarafından kuruldu.p

♦ 1981 yılında Online Computer Library 
Center adını aldıCenter adını aldı.

♦Bugün 66 ülkeden 30000 den fazla 
kütüphanenin abone olduğu uluslararası 
bilgi-belge sağlama-dağıtma ve paylaşmabilgi belge sağlama dağıtma ve paylaşma 
merkezine dönüştü.



ÜNAK-OCLC İŞBİRLİĞİŞ
♦OCLC Türkiye’de bir konsorsiyum 

kurulabilmesi amacıyla derneğimizi (body) 
olarak seçti.

♦Tanıtım Seminerleri:
♦ 19 Eylül 2000 de Ankara♦ 19 Eylül 2000 de Ankara,
♦ 21 Eylül 2000 de İstanbul,
♦ Semineri takiben isteyen 39 Kuruma OCLC 

FirstSearch Base Package+Wilson Select g
Plus
16 Ekim-17 Kasım 2000 tarihlerinde16 Ekim 17 Kasım 2000 tarihlerinde 
deneme erişimine açıldı.



ÜNAK-OCLC 
KONSORSİYUMU

OCLC’d l ifli fi klifl i l d♦ OCLC’den alternatifli fiyat teklifleri alındı.
♦ Deneme erişimi kullanan 39 kütüphaneden 

k i k l k i l l 24 K ’dkonsorsiyuma katılmak isteyenlerle 24 Kasım’da 
toplantı yapıldı ve fiyatlandırma, alınacak veri 
tabanları ve port sayısında karar verilditabanları ve port sayısında karar verildi.

♦ Toplantı sonuçları OCLC’ye bildirildi.
S 14 k 10 i i il 4 A l k♦ Sonuçta 14 kurum 10 erişim sayısı ile 4 Aralık 
2000 ‘de konsorsiyum kuruldu ve üyeler kesintisiz 
veri tabanlarına erişmeye devem ettilerveri tabanlarına erişmeye devem ettiler.
(Daha sonra 2 üniversitenin daha katılımıyla üye 
sayısı 16ya erişim sayısı da 13’e çıktı )sayısı 16ya erişim sayısı da 13 e çıktı.)   



I.ÜNAK-OCLC TOPLANTISI
18-19 Mayıs 2001-Kapadokya

♦Üye 16 kurum ve ilgilenen diğer 
k l d bi il i i k ld ğkurumlardan birer temsilcinin katıldığı 
toplantı yapıldı.

♦OCLC’nin olanakları, İngiltere’den gelen 2 
uzman tarafından detaylı olarak anlatıldı:uzman tarafından detaylı olarak anlatıldı:

♦ FirstSearch Base Package
♦ECO’ya erişime tam metinlerin ilavesi
♦CatME (Online Cataloging)♦CatME (Online Cataloging)



YENİ OLANAKLARYENİ OLANAKLAR

♦ Seminer sonrası üyelerin yaptığı toplantıda 
aşağıdaki yeni olanakları deneme kararı ş ğ y
alındı:

♦ FirstSearch’de bulunan ECO’da♦ FirstSearch de bulunan ECO da 
bibliyografik kayıt olarak ulaştıkları 3600 
dergiye tam metin erişim,

♦CatME♦CatME 



DENEME ERİŞİMLERİDENEME ERİŞİMLERİ
k ki ldECO 29 kuruma 1-31 Ekim 2001 açıldı.

(16 üye kuruma 10 gün önce açıldı.)( y g ç )
CatME  için erişim isteyen kurumların 

katologlama uzmanlarına 3-4 Eylül 2001’dekatologlama uzmanlarına 3 4 Eylül 2001 de 
OCLC eğitim semineri verdi.
C tME 10 E lül 12 Eki 2001 t ihl iCatME, 10 Eylül-12 Ekim 2001 tarihleri 
arasında erişime açıldı.
OCLC ailesine katılan PAIS, isteyen 16 
kuruma 1-31 Ekim 2001 tarihlerinde açıldı.



2001 l Konsorsi m Ü eleri2001 yılı Konsorsiyum Üyeleri
ANKARA ÜNİVERSİTESİ♦ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

♦ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
♦ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Ü Ü İ İ İ♦ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
♦ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
♦ EGE ÜNİVERSİTESİ
♦ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
♦ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
♦ MERSİN ÜNİVERSİTESİ
♦ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
♦ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
♦ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ♦ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
♦ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
♦ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
♦ GATA♦ GATA
♦ ULAKBİM



2002 l Konsorsi m Ü eleri2002 yılı Konsorsiyum Üyeleri
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ♦ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

♦ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
♦ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Ğ İ Ü İ İ İ♦ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
♦ EGE ÜNİVERSİTESİ
♦ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
♦ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
♦ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
♦ MERSİN ÜNİVERSİTESİ
♦ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
♦ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
♦ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ♦ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
♦ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
♦ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
♦ GATA♦ GATA
♦ ULAKBİM



Ve Aramıza Yeni Katılanlar:
UNAK/CULNOC 
KonsorsiyumuKonsorsiyumu

♦Lefke Amerikan Üniversitesi
C I i l♦Cyprus International

♦Bu iki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti y
Üniversitelerinin katılması ile 18 kurumdan 
oluşan büyük bir konsorsiyum olmuşturoluşan büyük bir konsorsiyum olmuştur.



OCLC Veri Tabanları
FirstSearch: Web tabanlı çevrim içi danışma
hizmetidir. Önemli bibliyografik ve tam metin
veri tabanlari ile danışma kaynaklarını aynı ara

ü l l k l l k lyüzle tarama, yerel katalog veya toplu kataloga
bağlantı, dünyadaki üye kütüphanelerin
koleksiyonunu izleme ve belge sağlama olanağıkoleksiyonunu izleme ve belge sağlama olanağı
sunmaktadır.
ArticleFirst: Bilim teknoloji tıp sosyal veArticleFirst: Bilim, teknoloji, tıp, sosyal ve
beşeri bilimler, ekonomi gibi her konuda 13 bin
süreli yayından 12 7 milyon makale bilgisi içerirsüreli yayından 12.7 milyon makale bilgisi içerir
ve her gün güncellenir. Tarama sonuçlarından
tam metin erişimi olan veri tabanlarındakiş
makalelere bağlantılar erişim kolaylığı sağlar.



OCLC Veri Tabanları
ContentsFirst: ArticleFirst içindeki dergilerinç g
içindekiler sayfalarını içermekte idi, 2002
yılında ArticleFirst ile birleştirilerek ayrı bir veriy ş y
tabanı olarak sunulmasından vazgeçildi.
ECO-Electronic Collections Online: Kulla-ECO Electronic Collections Online: Kulla
nıcılar, 63 yayın evinden 3950 dergideki bir
milyondan fazla makalenin bibliyografikmilyondan fazla makalenin bibliyografik
bilgilerini ve özetini görebilirler ve kurumları
abone ise bu dergilerin içindeki makalelere tamabone ise bu dergilerin içindeki makalelere tam
metin olarak erişebilirler.



OCLC Veri Tabanları
NetFirst: İnternet üzerindeki 175.000 nitelikli bilgi
kaynağının URL’lerini içerir Bir tarama motorukaynağının URL lerini içerir. Bir tarama motoru
niteliğindedir. Web sayfaları, e-tartışma grupları,
video katalogları, FTP siteleri, bültenler, e-dergilervideo katalogları, FTP siteleri, bültenler, e dergiler
gibi kaynakları LC konu başlıkları ve DOS’ya göre
taramaya olanak tanır ve bağlantı sağlar.
PapersFirst: British Library Document Center
tarafından 1993’den bu yana toplanan butün
d d k f l d l ildünyadan konferanslarda sunulmuş 3.7 milyon
bildirinin bibliyografik bilgilerine erişim sağlar.
Kullanıcılar istedikleri bildirilere tam metin olarakKullanıcılar, istedikleri bildirilere tam metin olarak
erişmek istediklerinde FirstSearch içindeki sipariş
servisi aracılığı ile BLDSC’dan sağlaya-servisi aracılığı ile BLDSC dan sağlaya
bilmektedir.



OCLC Veri Tabanları
ProceedingsFirst: British Library Document
Center tarafından 1993 ılından b ana toplananCenter tarafından 1993 yılından bu yana toplanan
butün dünyadaki 75.000 kadar konferans ve
bildirilerine ait bilgilere erişim sağlarbildirilerine ait bilgilere erişim sağlar.
Kullanıcılara, istedikleri bilgileri British Library
Document Center’den sipariş edebilme olanağıp ş ğ
vermektedir.
Union Lists of Periodicals (Union Lists) : OCLCf ( )
üye kütüphanelerine ait süreli yayın toplu
katalogudur. WorldCat içinde bulunan 750.000
üzerindeki süreli yayın kaydına ait 8 milyonun
üzerindeki dergi mevcuduna ait bibliyografik kayıt

l k tl i k ü kü düve yerel kayıtlarına erişmek mümkündür.



OCLC Veri TabanlarıOCLC Veri Tabanları
( h lWorldCat (The OCLC Online Union

Catalogue) : Bütün dünyadaki OCLC üyesi
kütüphanelerin koleksiyonlarındaki 400
dilde, kitap, video, ses kayıtları, haritalar,
notalar, el yazmaları, arşivler vb. ile CORC
(Cooperative Online Resources Catalogue)
kayıtlarını -49 milyonu aşmıştır- içerir.
Gelişim hızı, her 15 dakikada eklenen bir
kayıtla her 6 ayda bir milyon kayıt artarak
devam etmektedir.



Tam Metin Veri TabanlarıTam Metin Veri Tabanları

♦Wilson Select Plus
♦World Almanac♦World Almanac
♦BioOne



Wilson Select Pl sWilson Select Plus

♦Disiplinler arası konularda, General Science 
Abstracts, Reader’s Guide Abstracts , , ,
Wilson Business Abstracts ve H.W. Wilson 
tarafından üretilen diğer veri tabanlarındakitarafından üretilen diğer veri tabanlarındaki 
bibliyografik bilgilerin yanı sıra makalelere 
d t ti i i l ğ ğl bide tam metin erişim olanağı sağlayan bir 
veri tabanıdır. 

♦ 1400’den çok tam metin dergi içermektedir.



BioOneBioOne

♦Biyoloji, tıp çevre ve ekoloji ile ilgili 
konularda önemli bilimsel dergilerden g
oluşan elektronik bir koleksiyondur.

♦ 49 tam metin dergi içerir♦ 49 tam metin dergi içerir.
♦ECO içinde yer alan veri tabanı için 7 

Üniversitenin katıldığı  bir alt konsorsiyum 
oluşmuştur.oluşmuştur.



World AlmanacWorld Almanac
ik bil i♦Amerikan yaşamı, sanat, bilgisayar, 

ekonomi, bilim ve teknoloji, spor, nüfus 
istatistikleri ve diğer konularda bilgi veren 
bir veri tabanıdır. 1998 den günümüze yıllık 
olarak yayınlanan; The World Almanac and 
Book of Facts, The World Almanac of the 
U.S.A., The World Almanac of U.S. 
Politics, The World Almanac for Kids, The 
World Almanac Knowledge Source adlı 
kaynakları kapsamaktadır. y p



OCLC – ECO ve Özellikleri:
♦ Dergilere tam metin erişimde, abone olunan yıllara ait

erişim hakkının kaybolmamasıerişim hakkının kaybolmaması.
♦ Hiçbir dergide ambargo uygulanmaması (5 yayın evi

hariç tüm dergiler kendi sunucu üzerinden hizmeteg
sunulmaktadır)

♦ ECO’da bibliyografik künyesine FirstSearch icinden
erişilen makalelerin çok kısa sürede ve uygun fiyataerişilen makalelerin çok kısa sürede ve uygun fiyata
temini,

♦ Şifre ve yetki numaraları ile istenilen her türlü♦ Şifre ve yetki numaraları ile istenilen her türlü
istatistiğin alınabilmesi,

♦ Erişilen makalenin isteyen kişiye, istenilen şekilde
gönderilmesi için hiçbir kısıtlamanın olmaması,

♦ PSP-Print Subscription Program: ECO içinde bulunan
ve kurumların basılılarına abone oldukları dergilerinve kurumların basılılarına abone oldukları dergilerin
elektronik kopyalarına ücretsiz erişim programı.



ÜII.ÜNAK/OCLC Toplantısı
5 7 M 20025-7 Mayıs 2002 

Pamukkale Üniversitesi



OCLC Interlibrary LoanOCLC Interlibrary Loan

WorldCat: Technical Platform

OCLC CatalogingOCLC CatalogingOCLC CatalogingOCLC Cataloging



Building Upon ECOg p
(Adding Electronic Journals)

WorldCat OCLC
ArticleFirst

PapersFirst

OCLC
ContentsFirst

ECO NetFirstGPO

ContentsFirst

Union List
of

P i di lProceedingsFirst

MEDLINE World
Almanac

PeriodicalsProceedingsFirst ERIC

63 Publishers
Over 4,000 Journals
1,004,003 Articles (March 2002)



NetLibrarNetLibrary

netLibrarynetLibrary
Joins the OCLC Cooperative



Kullanım İstatistikleri-GenelKullanım İstatistikleri Genel



Veri Tabanlarına GöreVeri Tabanlarına Göre



ECO Tam Metin K llanımıECO Tam Metin Kullanımı



İstatistiklere Erişimİstatistiklere Erişim
♦ http://www.stats.oclc.org



OCLC’nin Aylık Deneme Veri y
Tabanları

h bi i b il bi d i i♦OCLC her ay bir veri tabanı ile bir dergiyi 
tam metin olarak serbest erişime 
açmaktadır.

♦URL adresi:
♦ http://www.oclc.org/cgi-

oclc/featuredb scr cgioclc/featuredb.scr.cgi
♦Bu bağlantıyı kurduktan sonra her ay 

i i l i t b i i ierişime açılan veri tabanının ismini 
değiştirmeniz yeterli olacaktır.



2003 Y l i i Fi l d2003 Yılı için Fiyatlandırma

•15 logon $ 146.800 

ÜÜNAK/CULNOC için   $ 130.300 

•17 logon $ 165 300•17 logon $ 165.300 

ÜNAK/CULNOC için $ 149.800 USDÜNAK/CULNOC için   $ 149.800 USD

Fiyat, logon sayısına göre değişeceky g y g ğ

Ancak ÜNAK/CULNOC için 2 ücretsiz  
logon her zaman olacaktır



Dinlediğiniz İçin Teşekkürlerğ


