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Tanım

Bu bildiri başlığındaki entegrasyon terimi İstanbulBu bildiri başlığındaki entegrasyon terimi, İstanbul
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve ona bağlı Fakülte
Kütüphanelerinin süreli yayın kayıtlarının, tek bir
veritabanı üzerinde toplanması amacına yönelik olarak
kullanılmıştır. İrili ufaklı birçok kütüphanenin süreli
yayın kayıtlarının ortak hale getirilmesini ifade
etmektedir.
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Amaç

Süreli yayın kayıtlarının entegrasyonu sırasında ortaya
çıkan sorunları belirlemek; bunlara bulunan çözüm
yollarını göstermek; çözülemeyen sorunların niçin
çözülemediğini bulmaktır.
Böylece ilerde ortaya çıkarılacak olan yeni entegrasyonBöylece ilerde ortaya çıkarılacak olan yeni entegrasyon
projelerinde yardımcı olabilecek ipucu vermek üzere
deneyimlerimizi aktarmak

Tarihsel süreç;

İstanbul Üniversitesi,  Kütüphaneler konusunda nasıl sta bu Ü ve s tes , ütüp a e e o usu da as
örgütleneceğini,  2547 sayılı kanun uyarınca 1988 
yılında, 19990 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 
İstanbul Üniversitesi Kütüphaneleri yönetmeliği ile 
belirlemiştir.
İ.Ü. Kütüphaneleri Yönetmeliği içinde, Merkez 
Kütüphanesinin, Fakülteler ve diğer bağlı birimlerle 
birlikte çalışması gerektiği ifade edilmektedirbirlikte çalışması gerektiği ifade edilmektedir. 
Hazırlanan bu yönetmelikte, oluşacak bir işbirliğinin 
gerekleri ifadesini bulur. Bu yönetmelikte, Bağlı 
Birimler Şube Müdürlüğünün görevleri arasında toplu 
katalog hazırlamak da vardır.  Bundan sonra, yayın 
alımında bağlı birimler, Merkez Kütüphane ile birlikte 
hareket etmeye başlamıştır.
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Nitekim, 1995-1997 tarihlerinde benim de içinde görevN te , 995 997 ta e de be de ç de gö ev
alma fırsatı bulduğum, “ İ.Ü. Kütüphaneleri Yabancı
Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu ” yapılmıştır.

Üniversitemizde son on yılda aynı adı taşıyan birçok
bölüm, ait oldukları Fakülteler içinde bir araya getirilerek,
tek’e indirilmiştir. Bizi yakından ilgilendiren bir gelişme
d Ed bi t F kült i d Kütü h ilik Bölü ü lde Edebiyat Fakültemizde Kütüphanecilik Bölümüyle,
Arşivcilik Bölümünün, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
adı altında birleştirilmeleri, yani entegre edilmeleri
olmuştur. Bu birleştirme eylemi kütüphaneler arasında, az
önce adını verdiğim güdümlü projeyle yürütülmektedir.

Sorunun Belirlenmesi:

Entegrasyona ilk adım, aslında İstanbul Üniversitesi teg asyo a ad , as da sta bu Ü ve s tes
Kütüphaneleri Yabancı Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu 
Projesi’yle ortaya çıkarılmış olan, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphaneleri Yabancı Süreli Yayınlar Toplu 
Kataloğu’dur. Bu toplu katalogla birlikte, Merkeze bağlı 
Fakültelerin, yabancı süreli yayınları denetim altına 
alındı. Toplam 13.000 süreli yayın dermesini,  9947 
bibliyografik kayıtla sunan bu toplubibliyografik kayıtla sunan bu toplu 
katalog(Keseroğlu:2003), ne yazık ki bu gün tek nüsha 
olarak yalnızca Merkez Kütüphanemizde mevcuttur. Bu 
nedenle, tüm yabancı süreli yayınlarla ilgili bilgilendirme, 
yalnız Merkez Kütüphanede yapılabilmektedir.
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Hemen bu toplu kataloğun ardında, İstanbul Üniveristesi 
sınırları içinde bulunan tüm kütüphanelerde, kitap ve 
süreli yayınların ortak veri tabanını hazırlamak üzere, 
UFUK Kütüphane programı, SQL(Structured Query 
Language) ile yeniden yazılmaya 
başlandı.(Süzmetaş:2003). Ben bu yazılımın oluşmasındabaşlandı.(Süzmetaş:2003). Ben bu yazılımın oluşmasında 
hep ekip içindeydim. Süreli yayınlara ilişkin sorunları ve 
çözümlerini bulmada yardımcı oluyordum.

2003 yılında “Kütüphaneler Sisteminin Yeniden
Y l d l ” d lt d i bi j k b l dildiYapılandırılması” adı altında yeni bir proje kabul edildi.
Bu projenin kabul edilmesiyle birlikte ‘Ufuk’ Kütüphane
Programı Fakülte Kütüphanelerinin bilgisayarlarına
kurulmuş, Merkez Kütüphane ile Fakülte Kütüphane
dermelerinin ortak veritabanı hızlanmıştır. Tamamı
Türkçe olan UFUK Kütüphane Programının
geliştirilmesiyle birlikte, verilerin Merkez Kütüphanede

l l k ğl d (İ Ü K 2003 )toplanmasına olanak sağlandı(İ.Ü.K. 2003 raporu).
AAKK2’nin 2003 yılı baskısı elde edildi ve kurallara
göre belirlenen alanlar, en son değişikliklerle veri
tabanına hemen yansıtıldı. Geliştirilen süreli yayınlar
modülü ile birlikte, mevcut sayı bildirimi yanında, toplu
sayı ve eksik sayı oluşturma özellikleri de programa
eklenmiş oldu
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Bu projenin bir öncekinden farklı ve önemli yanı yalnızBu projenin bir öncekinden farklı ve önemli yanı, yalnız 
yabancı süreli yayınların değil, yerli ve yabancı, kitap ve 
süreli yayın, tüm dermelerin kayıtlarını bir araya getirip 
herkes için kullanılır kılmaktır.

2003 yılındaki projeye girişilirken bazı Fakülte2003 yılındaki projeye girişilirken, bazı Fakülte 
Kütüphaneleri, kayıtlarını Merkez Kütüphane dışında 
elde etmiş oldukları programlara yüklemişlerdi. 
Bunlardan bir kaçı, ilk başta, bulundukları durumdan 
vazgeçmek istememişlerdi. Ancak bu programlardaki 
verilerin aktarılması mümkündü. Çünkü, Merkezin 
kullandığı programda, standard katalog kuralları için ğ p g g ç
gerekli tüm bibliyografik alanlar mevcuttu. Eğer diğer 
birimler, kayıtları için gerekli bibliyografik verileri 
girmişlerse, aktarma sırasında Merkezin işi 
kolaylaşacaktı. 
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Buna karşın diğer birimlerden birçoğunun girdiği verilerBuna karşın diğer birimlerden birçoğunun girdiği veriler 
eksikti. Bu eksikleri tamamlama işinde sorun çıktığında, 
çözümü için danışılacak kişiler, Merkez Kütüphane 
elemanları oldu.

Bugün İstanbul Üniversitesi’nde, 16 Fakülte, her biri ugü sta bu Ü ve s tes de, 6 a ü te, e b
bünyesinde topladığı bölüm ve seminer kitaplıklarının 
yayınları ile birlikte, bu proje kapsamında çalışmaya 
başladı.Yaklaşık 26937 süreli yayın bibliyografik 
künyesinin, Merkez Kütüphane veri tabanında toplanması 
gerekiyordu. Her Fakültede süreli yayınlar için personel 
tahsis edilmemişti. Bu iş için ayrı elemanı olan 
kütüphaneler, kayıt işlemini gerçekleştirmeye başlamıştı.kütüphaneler, kayıt işlemini gerçekleştirmeye başlamıştı. 
Yeterli elemanı olmayan kütüphaneler, kitapların işlemi 
tamamlandıktan sonra bu işi yapmayı tercih ediyordu. Bir 
çok durumda işler, yardımcı personel olarak alınan 
öğrenci desteğiyle sürdürülmüştür.
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Bugün, İstanbul Üniversitesi Kütüphanelerinin ugü , sta bu Ü ve s tes ütüp a e e
tamamında, erişilen 1800 elektronik dergi yanında, yerli 
ve yabancı toplam 23836 süreli yayının bibliyografik 
künyesinin 16147’si Merkez Kütüphane veri tabanı 
üzerinden taranmaktadır.  Yaklaşık 7454 bibliyografik 
künyenin ise kayıt işlemi devam etmektedir. Merkez 
Kütüphane dışında olan  3076 kayıt, başka programlar 
üzerinde ve yine internet ortamında taranmaktadır. Buüzerinde ve yine internet ortamında taranmaktadır. Bu 
kayıtların bulunduğu Fakültelerden, Cerrahpaşa Tıp, 
İktisat İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri, süreli yayın 
kayıtlarını Merkezden bağımsız olarak edindikleri, başka 
programa yüklemişlerdir. Diğer programlardaki kayıtlar 
Merkez’deki veri tabanına, en kısa zamanda entegre 
edilecektir. Şu anda, süreli yayın kayıtlarını, merkezle 
aynı veritabanına giren Fakülte Kütüphaneleri Tablo 1’

Tablo 1. Süreli yayın kayıtları Merkez Kütüphane veritabanı üzerinde toplanan Fakülte 
Kütüphaneleri(19.07.2004).

FAKÜLTE 
KÜTÜPHANELERİ 

GİRİLEN 
KAYIT 
SAYISI 

GİRİLMEYEN 
KAYIT SAYISI 

TOPLAM

Merkez               15200                             0               15200 
İstanbul Tıp Fakültesi                   145                       2855                 3000 
Su Ürünleri Fakültesi                       0                       2245                 2245 
Fen Fakültesi                     300                         551                   851 
Mühendislik Fakültesi K.                   405                         195                   600 
Orman Fakültesi 0 600 600Orman Fakültesi                      0                        600                  600 
Edebiyat Fakültesi                       0                         300                   300 
Hukuk  “                    269                             0                   269 
İletişim Fakültesi                       0                         200                   200 
Veterinerlik                       0                         196                   196 
Eczacılık Fakültesi                       0                         150                   150 
Diş Hekimliği                        0                        130                    130 
Hasan Ali Yücel Eğitim 
Fakültesi   

                    68                           32                   100 

TOPLAM               16387                       7454           23841 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi hiç kayıt girmeyen kütüphaneTablo 1 de görüldüğü gibi, hiç kayıt girmeyen kütüphane 
sayısı 7’dir. En az süreli yayını olan Fakülte, en son 
kurulan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’dir. Bu tabloya 
baktığımızda, toplam kayıtların üçte ikisinin Merkez 
Kütüphane havuzunda olduğunu görüyoruz. Bilgisayar 
ortamına aktarılmayan, 7454 adet süreli yayın olduğu 
görülüyor. Sıkı bir çalışmayla, kalan iş 3 ayda g y ç ş y ş y
tamamlanabilir.
Süreli yayın kayıtları, Merkezden ayrı programlar 
üzerinde bulunan kütüphaneler tablo 2’de 
gösterilmektedir

Tablo 2. Kayıtları, başka program üzerinde bulunan, ancak internet 

FAKÜLTE 
KÜTÜPHANELERİ 

GİRİLEN 
KAYIT 
SAYISI 

GİRİLMEYEN 
KAYIT SAYISI 

TOPLAM

Cerrahpaşa Tıp                 2223                             0                 2223
İktisat                   617                             0                   617
İşletme                   176                             0                   176
Siyasal Bilgiler                    60                          20                    80

y , ş p g ,
üzerinde erişilen Fakülte Kütüphaneleri(19.07.2004).

y g
TOPLAM                 3076                           20                 3096
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ab o de gö ü düğü g b , S yasa g e a ü tes
Kütüphanesinin 20 girilmeyen süreli yayını hariç, diğer 
tüm Fakülteler, tüm kayıtlarını bilgisayar ortamına 
aktarmış durumdadırlar. Süreli yayın sayısı 
diğerlerinkinden daha fazla olmasına karşılık, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Kütüphanesi, tüm süreli yayın kayıtlarını 
bilgisayar ortamına aktarmış durumdadır. Süreli yayın 
sayısı az olan Siyasal Bilgiler ve İşletme Fakültelerindekisayısı az olan Siyasal Bilgiler ve İşletme Fakültelerindeki 
bibliyografik kayıtlar, kısa zamanda manuel olarak 
Merkez veri tabanına aktarılabilir. Ancak, süreli yayın 
sayısı fazla olan, diğer iki Fakültenin kayıtlarının, 
programlar arası  aktarımı daha kazançlı görünmektedir.

Bu durumda karşılaşılacak en önemli sorunBu durumda karşılaşılacak en önemli sorun, 
kayıtların doğruluğu ve standart olmaması 
olacaktır. Aşağı yukarı herkes okur için gerekli 
bilgiyi veriyor elbet. Ancak tek biçimlilik her 
zaman görünmüyor. Bu açıdan standard kurallar 
içinde kalınarak, girilen kayıtlar düzeltilmek g y
durumundadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER:

Görüldüğü gibi önce toplu katalog olarak başlatılmış Gö ü düğü g b ö ce top u ata og o a a baş at ş
olan,  “süreli yayın kayıtlarının bir havuzda toplanması” 
işi için daha sonra bir kütüphane programı yazdırılarak 
Merkezle Fakülte Kütüphaneleri arasında çevrimiçi(on-
line) bağlantılar kurulmuştur. Daha önce, Merkez 
Kütüphane süreli yayın  kayıtları ortak veri tabanına 
aktarılmıştır. Bunun yanında, kurulu bağlanılar içinde 
bulunan tüm bağlı birimlerin kayıtları da Merkezbulunan tüm bağlı birimlerin kayıtları da Merkez 
kütüphanede toplanmaya başlamıştır.. Merkeze bağlı 
birimlerden yalnız Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, süreli 
yayın kayıtlarını tamamen aktarmıştır. Başka program 
kullanan Üç Fakülte dışında diğer tüm birimler kayıt 
girmeye devam etmektedirler. 

Entegrasyonun gerçekleşmesinin çabuklaştırılması içinEntegrasyonun gerçekleşmesinin çabuklaştırılması için, 
mutlaka Fakülte Kütüphanelerinde çalışanların ve Fakülte 
idarecilerinin  “yasal görevleri” konusunda sürekli 
bilgilendirilmeleri gerekir, çünkü günlük işler ve eski 
kütüphane alışkanlıkları entegrasyon için kayıt girilmesini 
yavaşlatmaktadır.
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Entegrasyon tamamlandıktan sonra İstanbul ÜniversitesiEntegrasyon tamamlandıktan sonra, İstanbul Üniversitesi 
Fakülte Kütüphaneleri, ağırlıklı olarak yararlandırma 
hizmetlerini yapacak, çeşitlendirecek şekilde 
örgütlenmelidir.

Fakültelerden girilen kayıtların kontrolü ve düzeltmeFakültelerden girilen kayıtların kontrolü ve düzeltme 
işlemi, tüm kayıtlar girildikten sonra da yapılabilir. Bu 
konuda Merkez kütüphane ile koordinasyon içinde 
bulunulmalıdır. 


