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Web keşif araçları?
Tüm kaynaklara tek ara yüzden tarama ve erişim
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Kaynak: https://tr.depositphotos.com/2781244/stock-illustration-icon-of-document-and-lens.html

Sunan
Sunum Notları
Kütüphanenin sahip olduğu ve abone olduğu tüm kaynaklara tek bir ara yüzden tarama ve erişim imkânı sağlar



4
Kaynaklar: https://kutuphane.marmara.edu.tr/
http://www.library.boun.edu.tr/
http://library.hacettepe.edu.tr/
https://lib.metu.edu.tr/tr

Sunan
Sunum Notları
Kütüphanenin sahip olduğu ve abone olduğu tüm kaynaklara tek bir ara yüzden tarama ve erişim imkânı sağlarGoogle tarzı bir yaklaşımla
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Kaynak: http://karabuk.summon.serialssolutions.com/
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Kaynak: http://kutuphane.sinop.edu.tr/



Ortaya çıkış nedenleri

▰Kullanıcı beklentilerindeki artış
▻Google, Google Scholar ve Amazon
▻İstenen bilgiye kolay ve hızlı erişim
▻Kalite ve güvenirlik ikinci planda

▰Kütüphanenin araştırmaya başlama noktası 
olma özelliğini hızla kaybetmesi

7Kaynaklar: Bates, 2003, s. 4; Breeding, 2005; Luther, 2003; Vaughan, 2011, s. 7; Schonfeld
and Housewright, 2010, ss. 4-5; OCLC, 2009, s. 14; Tallent, 2010; Warren, 2007, s. 258

Sunan
Sunum Notları
100 civarı bireysel abonelik
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2007
• OCLC WorldCat

2009
• Summon

2010

• Ebsco DiscoveryService (EDS)
• Encore
• Primo

2014
• Open Discovery Initiative - NISO

Sunan
Sunum Notları
Web keşif araçlarından ilki 2007 yılında ortaya çıkmış olan OCLC WorldCat Discovery Tools (önceki adıyla OCLC WorldCat Local) olmuştur.2009 yılında Proquest Summon (önceki adıyla Serials Solutions Summon), 2010 yılında Ebsco Discovery Service (EDS), Encore Synergy ve Exlibris Primo ve 2014 yılında NISO tarafından çıkarılan Open Discovery Initiative (ODI) ile web keşif araçları konusundaki farkındalık artmış ve bu araçların kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır. 



9
Kaynaklar: http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/15232/NISO%20ODI%20brochure.pdf

Sunan
Sunum Notları
ODI – National Information Standarts Organizationhttp://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/#/administrators-and-librarians/discovery-serviceshttp://www.niso.org/apps/group_public/download.php/14820/rp-19-2014_ODI.pdf



10Kaynaklar: http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/15232/NISO%20ODI%20brochure.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/14820/rp-19-2014_ODI.pdf

▰Veri sağlayıcı 
uyum kontrol 
listesi

▰Keşif aracı 
sağlayıcı uyum 
kontrol listesi

Sunan
Sunum Notları
ODI – National Information Standarts Organizationhttp://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/#/administrators-and-librarians/discovery-services



Neler tercihte etkili ?

▰İçeriğin kapsamı/derinliği
▰Üstveri zenginliği/çeşitliliği
▰Arayüzün basitliği/sadeliği
▰Arayüzü özelleştirme imkanı
▰Mobil erişim desteği
▰Ücret

11
Kaynaklar: Hawkins, 2011

Sunan
Sunum Notları
100 civarı bireysel abonelik



Web keşif araçlarının Türkiye’deki 
üniversite kütüphanelerinde kullanımı

- Kullanım oranı nedir?
- Hangi web keşif araçları tercih ediliyor? 
- Kullanım oranında ve tercihlerinde 2012 yılına göre 

değişiklik var mı?

12

Sunan
Sunum Notları
Bu çalışmanın amacı, web keşif araçlarının Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kullanımı üzerine genel bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmada, “Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde web keşif araçlarının kullanım oranı nedir?”, “Türkiye’deki üniversite kütüphaneleri hangi web keşif araçlarını tercih etmektedir?” ve “Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin web keşif araçlarını kullanım oranlarında ve web keşif aracı tercihlerinde değişiklik olmuş mudur?” sorularına cevap aranmıştır. 



Veriler

13

183 üniversite
- Web sayfaları
- Firmalarla iletişim
- IEEE listeleri

Kaynaklar: http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz
http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumsal-logo

Sunan
Sunum Notları
Şu an sayı 184, çalışma yapıldığında (Haziran-Temmuz) 183 idi.Verilerin toplanması için Yükseköğretim Kurulu’nun web sayfasında listelediği 183 üniversitenin kütüphane web sayfaları incelenerek kullandıkları web keşif aracı/araçları belirlenmiştir.



En yaygın kullanılan EDS

▰139 üniversite kütüphanesi
▻Bireysel abonelik
▻EKUAL kapsamında

14

Sunan
Sunum Notları
100 civarı bireysel abonelik



Diğer web keşif araçları

15

Kaynaklar: http://lisresearch.weebly.com/
https://aci.info/2016/12/07/aci-scholarly-blog-index-now-available-in-ex-libris-primo-discovery-delivery-service/
https://www.iii.com/wp-content/uploads/2017/01/Encore_Discovery_fact_sheet.pdf
https://www.oclc.org/support/services/discovery/documentation/config.en.html
http://www.niso.org/workrooms/odi/

15

1

Sunan
Sunum Notları
EDS’ye göre oldukça düşük kullanım oranına sahip olan Summon 15 üniversite tarafından tercih edilmiştir. Primo ve Encore keşif araçlarını kullanan birer üniversite bulunmaktadır. Bazı üniversitelerin birden fazla keşif aracını aynı anda kullandıkları gözlenmiştir.



İki web keşif aracı kullanımı

▰EDS ve Summon
▻Abant İzzet Baysal Üniversitesi
▻Adnan Menderes Üniversitesi 
▻Dicle Üniversitesi
▻Karabük Üniversitesi
▻Süleyman Demirel          

Üniversitesi
16

Kaynak: http://kddb.ibu.edu.tr/

Özyeğin Üniversitesi 
EDS ve Encore

Sunan
Sunum Notları
Bu gibi başlıkları içerir.



2012 yılında 
durum nasıldı?

17Kaynak: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/guledaduzyoldogan/file/Evaluation-of-web-
discovery-services_Reflections-from-Turkey.pdf

▰49 kullanıcı
▻31 EDS
▻17 Summon
▻1 OCLC

Sunan
Sunum Notları
Kütüphanenin sahip olduğu ve abone olduğu tüm kaynaklara tek bir ara yüzden tarama ve erişim imkânı sağlar



5 yılda nasıl değişti?
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Sunan
Sunum Notları
Bu gibi başlıkları içerir.



Son söz

▰EDS liderliği
▰OCLC WorldCat Discovery
▻Türkiye’den üniversite yok
▰ODI uyumu
▻Veri sağlayıcılar
▻Keşif aracı sağlayıcılar

19

İletişim için
gduzyol@hacettepe.edu.tr 
ztaskin@hacettepe.edu.tr

Zhu.j@ieee.org

Sunan
Sunum Notları
Bu gibi başlıkları içerir.
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