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Öz
Bilgi ça¤› ile birlikte insano¤lunun deneyimledi¤i son
toplumsal evrim olan bilgi toplumu, bireyler kadar kurum
ve organizasyonlar› da baﬂkalaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂim ye
yenilenme çark›na dâhil olan organizasyonlardan biri de
söz konusu de¤iﬂimi ve yenilenmeyi yerellik özelli¤i
çerçevesinde içselleﬂtirmeye çal›ﬂan belediyelerdir. Yerel
yönetimler günümüzde vatandaﬂlar›n›n toplumsal yaﬂama
iliﬂkin gereksinimlerini gidermenin yan› s›ra olanaklar
ölçüsünde kent sakinlerine bilgi hizmeti vermeyi de
amaçlamaktad›rlar. Hatta, seçmenine bilgi hizmeti vermek
belediyelerin asli vazifelerinden biri haline gelmiﬂtir.
Vatandaﬂa bilgi hizmeti sunman›n arac› olarak ise
kütüphaneler, arﬂivle ve müzelerden yararlan›rlar. Bu hizmet
çeﬂitlili¤i ayn› zamanda bilginin anlam ve önemini de
zenginleﬂtirmektedir. Bu çal›ﬂmada bilgi ve belge yönetimi
alan yaz›n›nda belediyelerin bilgi hizmetlerinin hangi
yönleriyle ve yo¤unlukta ele al›nd›¤›n›n ve bu ele al›ﬂ›n daha
çok alan›m›z›n temel kavramlar›ndan hangileri ile birlikte
kullan›ld›¤›n›n ortaya konulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Kavramlar
üzerinden yap›lan analizin kapsam›n› alan dergileri,
sempozyum ve an› kitaplar›nda yay›nlanm›ﬂ hakemli
yaz›lar›n baﬂl›k, varsa öz ve anahtar kelimelerinin verildi¤i
bölümler oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rma verilerinin iﬂlenmesinde
metin madencili¤i tekni¤i, bilgi ç›karmada kelime birlikteli¤i
ve a¤ analizi yöntemi, haritalama iﬂleminde ise metin
görselleﬂtirme teknikleri kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada yürütülen
analizler sonunda yerel yönetim eliyle yürütülen bilgi
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hizmetlerine iliﬂkin literatürün henüz çok yeni oldu¤unu,
s›n›rl› say›da araﬂt›rmac›lar d›ﬂ›nda konunun genellikle tek
bir bilimsel çal›ﬂma ile ele al›nd›¤› ve belediyelerin bilgi
hizmeti say›s› ve çeﬂitlili¤inin artmas›na paralel olarak bu
alanda kaleme al›nan araﬂt›rmalar›n say›s›n›n da artt›¤›
gözlenmiﬂtir. Belediyelerin Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetleri
Sempozyumuna kat›lan bildirilerin özetleri göstermiﬂtir ki
konuyu farkl› yönleri ve geniﬂ kat›l›mc› düzeyi ile ele alan
bilimsel etkinlikler, alan yaz›n›n› ivmelendirecek en önemli
organizasyonlard›r.
Anahtar Kelimeler: Bilgi hizmeti, yerel yönetimler, metin
madencili¤i, kelime birlikteli¤i, görselleﬂtirme.
Giriﬂ
Demokrasinin seçen ve seçilen bak›m›ndan yerel kat›l›ml›
yönetim biçimi olan belediyelerin asli vazifesi vatandaﬂlar›na
söz konusu yerellik çerçevesinde hizmet sunmakt›r. Disiplinler
üstü bir anlam ve derinli¤i olan bilgi kavram› üzerine inﬂa
edilen arﬂiv ve kütüphane hizmetlerinin de bilginin bu anlam
ve derinli¤i ile örtüﬂmesi beklenir. Ancak, bilginin ve bilgi
hizmetlerinin yerel sosyal ve idari yap›lanmalar dikkate
al›narak düzenlenmesi ve kullan›ma sunulmas› günümüzde
bilginin de¤erini ve önemini artt›ran temel uygulama
biçimlerindendir. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde bilginin
kullan›ma sunulmas›nda yerel olana gösterilen/gösterilmesi
gereken özen bilgi hizmetleri ile belediyecili¤i ayn› paydada
birleﬂtirmektedir. Yaﬂanan etkileﬂimin bir sonucu olarak da
bilgi hizmetleri belediyelerin asli vazifeleri aras›nda
say›lmaktad›r.
Belediyelerin yürütücülü¤ündeki yerel bilgi hizmetlerinin
kapsam›, yap›land›r›lmas› ve yürütülmesine iliﬂkin incelemelere,
araﬂt›rmalara, eleﬂtirilere ve önerilere yönelik akademik
çal›ﬂmalar›n ve görüﬂlerin muhatab› bilgi ve belge
yöneticileridir. Bilgi ve Belge Yönetimi yaz›n›nda konunun
hangi yaklaﬂ›mlarla ve yönleriyle ele al›nd›¤›n› belirlemek
için kapsaml› bir kavramsal ele al›ﬂ analizi kaç›n›lmazd›r. Bu
analiz; ülkemizde belediyeler düzeyinde bilgi hizmetlerinin,
alan›n paydaﬂlar› taraf›ndan hangi boyutlar›yla ele al›nd›¤›n›
anlama ve olas› tart›ﬂ›lmas› gereken konular› saptamada yol
gösterici politikalar ve stratejiler için bir durum tespiti ve yol
haritas› olarak kabul edilebilir.
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Bu do¤rultuda, yerel bilgi hizmetlerinin günümüze kadar
Bilgi ve Belge Yönetimi literatüründe hangi boyutlar›yla ele
al›nd›¤›n›, hangi yaklaﬂ›mlarla de¤erlendirildi¤ini ve tart›ﬂ›ld›¤›n›
tespit etmek bu çal›ﬂman›n birincil amac›n› oluﬂturmaktad›r.
Buna ba¤l› olarak, bilgi hizmetlerinin yerel düzeyde
tart›ﬂ›lmayan boyutlar›n› irdelemek de çal›ﬂman›n ikincil
amac› olarak belirlenmiﬂtir.
Çal›ﬂmada alan yaz›lar›n kapsam›na iliﬂkin aﬂa¤›daki sorular›n
cevab› aranmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r;
• Yerel düzeyde bilgi hizmetleri hangi boyutlarda
ele al›nm›ﬂt›r?
• Yerel düzeyde bilgi hizmetleri temas›nda bir de¤iﬂim
var m›d›r?
• Konuyu temsil eden kavramlar›n de¤erinde y›llara
göre nas›l bir de¤iﬂme olmuﬂtur?
• Konuyu temsil eden kelimelerin benzerli¤i, s›kl›¤›,
yo¤unlu¤u ve y›llara göre de¤eri aç›s›nda nas›l bir
görsel oluﬂturmaktad›r?
Araﬂt›rman›n kapsam›; Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi
alan yaz›n›n› oluﬂturan bildiri, arma¤an, toplant› ve an›
kitaplar›nda yay›mlanan yaz›lar ile Türk Kütüphanecili¤i ve
Bilgi Dünyas› dergilerinde yer alan çal›ﬂmalard›r. Yay›nlar›n
baﬂl›k, varsa öz ve anahtar kelimelerine odaklan›larak çal›ﬂma
kapsam›nda belirlenen sorular›n yan›tlar› aranmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma verilerinin toplanmas›nda çal›ﬂma kapsam›nda
belirlenen kaynaklarda yer alan konu ile ilgili yay›nlardan
yararlan›lm›ﬂt›r. Verilerin iﬂlenmesinde metin madencili¤i
tekni¤i, bilgi ç›karmada kelime birlikteli¤i ve a¤ analizi
yöntemi, haritalama iﬂleminde ise metin görselleﬂtirme
teknikleri kullan›lm›ﬂt›r. Uygulanan bu karma yöntem ile
yerel düzeyde bilgi hizmetlerinin alan yaz›lar›nda tematik
yap›s› irdelenmiﬂ, y›llara göre tema ve terimlerdeki de¤iﬂim
izlenmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n sonunda; Türkçe alan yaz›lar›nda y›l faktörü de
dikkate al›narak bilgi hizmetlerinin iﬂleniﬂi tematik bir yap›da
görselleﬂtirilerek özetlenmiﬂ ve bu sayede alan yaz›lar›nda
konunun hangi kapsam ve yönleriyle ele al›nd›¤› ortaya
konmuﬂtur. Elde edilen sonuçlar hem belediyelerin yerel
bilgi hizmetleri ile ilgili olas› tart›ﬂ›lmas› gereken konulara
›ﬂ›k tutacak, hem de konuya iliﬂkin politika ve strateji
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oluﬂturma aﬂamalar›nda karar verici ve kanaat önderi
konumunda olan yöneticiler için sürecin baﬂar›s›n› etkileyecek
veri oluﬂturacakt›r.
Tema analizi
Tema analizi kullan›larak belli bir disiplin, alan, konu, kaynak
veya dergideki yay›nlar›n-literatürün temel motiflerini ortaya
ç›karmak mümkündür. Teknolojinin geliﬂtirdi¤i yenilikler ile
bilginin görselleﬂtirilme iﬂlemi çok daha kolay ve anlaﬂ›l›r
olmaktad›r. Görselleﬂtirme ile desteklenecek bir tema analizinde
konu boyutunun çizilmesi, ana konunun aç›klanmas›,
yorumlanmas› ve de¤erlendirilmesinde büyük kolayl›klar
sa¤layaca¤› gibi, daha net veriler elde edilecektir. Sadece
araﬂt›rmac› için de¤il okuyucu için de görselleﬂtirme avantaj
sa¤layacakt›r. Ayr›ca verilerin görselleﬂtirildi¤i bir çal›ﬂmada
araﬂt›rmac›n›n sübjektif yaklaﬂ›m sergiledi¤i durumlarda, ayn›
görsel okuyucu için daha objektif bir bak›ﬂ aç›s› sunabilecektir.
Daha baﬂka bir ifade ile araﬂt›rmada elde edilen görseller
objektif bir veri sunar iken, yazar›n de¤erlendirmeleri sübjektif
olabilmektedir.
Tema analizine y›l faktörü de dâhil edilerek yap›lacak
incelemelerde bir taraftan da yönelim analizi gerçekleﬂtirilmiﬂ
olur. Alan yaz›lar›n›n içerik analizinde bu iki yaklaﬂ›m›
birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak ele alabiliriz.
Literatürdeki ana motiflerin tespitinde ve yönelimlerin keﬂfinde
tercih edilen bu yaklaﬂ›mlarda kullan›lan yöntemlerin çok
boyutlu ve çeﬂitli oldu¤unu söylemek mümkündür. Bir alan
literatürü veya s›n›rland›r›lm›ﬂ bir konuda tema ve yönelimleri
ç›karma yöntemlerini kabaca üç baﬂl›k alt›nda toplay›p
de¤erlendirebiliriz.
S›n›fsal-ﬂematik yaklaﬂ›m: ‹ncelenecek literatür veya konu
dermesinin daha önce tan›mlanm›ﬂ bir ﬂema veya s›n›flama
sistemine dayal› olarak taksim edilmesidir. Burada her yay›n
sadece bir baﬂl›k veya madde alt›nda de¤erlendirilmektedir.
Jarvelin ve Vakkari (1990, 1993) taraf›ndan oluﬂturulan
Kütüphane ve bilgi bilimi konular›n› gösteren s›n›flama ﬂemas›
bu konuya örnek gösterilebilir. Bu ﬂemay› referans alarak
kütüphane ve bilgi bilimi alan›nda yap›lan içerik analizi
çal›ﬂmalar›n› görmek mümkündür. Örne¤in birçok çal›ﬂmada
kütüphane ve bilgi bilimi dergilerindeki makaleler
s›n›fland›r›l›rken bu konu ﬂemas› referans al›nm›ﬂt›r (Hider
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ve Pymm, 2008; Rochester ve Vakkari, 2003; Tuomaala,
Järvelin ve Vakkari, 2014). Benzer ﬂekilde Tonta (2002) Türk
Kütüphanecili¤i dergisi yay›nlar› üzerinde yapt›¤› bibliyometrik
çal›ﬂmada yay›nlar›n konu da¤›l›m›n› ayn› ﬂemay› kullanarak
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Yine Kayao¤lu (2009) bu ﬂemay› referans
alarak lisansüstü tezlerinde araﬂt›rma e¤ilimlerini bulmaya
çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bibliyometrik yaklaﬂ›m: Bibliyometrik yaklaﬂ›m ile belli
bir sahadaki literatürün konusal boyutunu ve geliﬂimini
izlemek mümkündür. Özellikle bibliyometrik analizin bir
önemli dal› olan ve entelektüel yap›y› keﬂfetmede kullan›lan
kelime birliktelik yöntemi içerik analizine örnek
oluﬂturmaktad›r. A¤ analizinin de yayg›n uyguland›¤› bu
yaklaﬂ›mda görselleﬂtirme iﬂlemi ön plana ç›kmaktad›r.
Kütüphane ve bilgi bilimi alan çal›ﬂmalar›nda da kullan›ld›¤›
(Bosanac, Matesic
ˇ ´ ve Tolic,
´ 2009) görülen bu yöntem daha
çok anahtar kelimelerin yay›nlara tan›ml› oldu¤u durumlarda
kullan›m› daha kolay olmaktad›r.
Metinsel yaklaﬂ›m: Metinsel yaklaﬂ›mda ham metin dermeleri
üzerinde iﬂlem yap›lmaktad›r. Bu gün sanal ortamdaki bilginin
büyük bir oran› s›n›fland›r›lmam›ﬂ ve nitelendirilmemiﬂ bir
yap›da bulunmaktad›r. Yap›land›r›lmam›ﬂ bu metin verilerinin
yani nitel verilerin yap›sal hale getirilerek, nicel formata
dönüﬂtürülmesi; ard›ndan özetleme, kümeleme ve s›n›flama
iﬂlemlerinin gerçekleﬂtirilmesi günümüz bilgisayar teknolojisi
yard›m›yla iﬂlenebilmektedir. Yap›lan bu iﬂlemlere metin
madencili¤i denilmektedir. Metin madencili¤i yönteminde
veriler yap›sal formata dönüﬂtürüldükten sonra görselleﬂtirme
teknikleri, a¤ analizi teknikleri kullan›labilmektedir. Bilimsel
yay›nlar metin madencili¤i yöntemiyle iﬂlendikten sonra
tan›mlanan anahtar kelimeler arac›l›¤›yla bibliyometrik
yaklaﬂ›mda de¤inilen kelime birliktelik yöntemine altyap›
oluﬂturur. Yani yay›nlara anahtar kelimelerin tan›ml› olmad›¤›
durumlarda metin madencili¤i yöntemi ile anahtar kelimeler
tespit edildikten sonra kelime birliktelik analizinin
uygulanabilirli¤i mümkün olabilmektedir. Kütüphane ve bilgi
biliminde metin madencili¤i ve kelime birlikteli¤i analizini
birlikte kullanan çal›ﬂmalar› görmek mümkündür (Binici,
2016; Glenisson, Glänzel, Janssens ve Moor, 2005; Janssens,
Leta, Glänzel ve De Moor, 2006; Ravikumar, Agrahari ve
Singh, 2015).
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Yürütülen bu çal›ﬂmada ele ald›¤›m›z bilgi ve belge yönetimi
alan literatüründe belediyelerin ﬂehir, kent veya yerel yönetim
ile iliﬂkili olarak arﬂiv ve kütüphane hizmetleri konusundaki
literatür farkl› kanallarda ve da¤›t›k bir yap›da oluﬂmaktad›r.
Yay›nlar›n anahtar kelimeleri ya tan›mlanm›ﬂ veya
tan›mlananlar›n s›kl›klar› de¤erlendirme için yeteri veri
oluﬂturmamaktad›r. Di¤er taraftan konu ile ilgili oluﬂturulmuﬂ
bir s›n›flama ﬂemas› maalesef mevcut de¤ildir. Bu nedenle
eldeki literatürün baﬂl›k ve öz alanlar›ndaki metin verilerinden
faydalanarak bir inceleme yap›lmas› daha do¤ru bir yaklaﬂ›m
olaca¤› düﬂünülmüﬂtür.
Yöntem
Çal›ﬂmada bilgi ve belgi yönetimi alan literatüründe
belediyelerin ﬂehir, kent veya yerel yönetim ile iliﬂkili olarak
arﬂiv ve kütüphane hizmetleri aç›s›ndan tematik yap›s›
sorgulanmak istenmiﬂtir. 1 Çal›ﬂma verileri toplan›rken konu
ile ilgili üç bileﬂenden oluﬂan veri kümeleri oluﬂturulmuﬂtur.
Birinci bileﬂen üçüncü bas›m›na haz›rl›¤› yap›lan Anahtar 1
ve 2’nin (Odabaﬂ ve Polat, 2009; Polat ve Odabaﬂ, 2005)
dizinlerinden yararlan›larak meydana getirilmiﬂtir. ‹kinci
bileﬂen Türk kütüphanecili¤i 2 ve Bilgi Dünyas› 3 dergilerini
içeren yay›nlardan, üçüncü bileﬂen ise “Belediyelerin
Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumu
(BKAHS)” (Y›lmaz, Çakmak ve Ero¤lu, 2016) kapsam›nda
sunulan bildirilerden teﬂkil edilmiﬂtir. Bu her üç bileﬂenden
derlenen veriler birleﬂtirilerek toplamda 4.779 yay›n›n
künyesinden oluﬂan bir veri taban› oluﬂturulmuﬂtur. Veri
taban›nda baﬂl›k, kaynak, özet ve anahtar kelime alanlar›nda
“ﬂehir”, “kent”, “belediye” ve “yerel” kelimelerinden oluﬂan
bir sorgu ile 201 yay›n›n künyesine eriﬂim sa¤lanm›ﬂt›r.
Künyeler üzerinde yap›lan kontroller neticesinde, 138 künye
araﬂt›rma konusu ile ilgili bulunmuﬂtur. Yap›lan tüm analizler
bu yay›n künyeleri üzerinden yürütülmüﬂtür.
Veri iﬂleme ve bilgi ç›karma aﬂamas›nda metin madencili¤i
ve bibliyometrinin bir önemli çal›ﬂma alan› olan kelime
birlikteli¤i yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Kavramlar aras›ndaki iliﬂkiyi
1 Çal›ﬂmada metin madencili¤i, a¤ analizi, kelime birlikteli¤i ve görselleﬂtirmeden oluﬂan karma bir yöntem
uygulanm›ﬂt›r. Bu yöntemlerin ayr› ayr› teknikleri ve alt konular› vard›r. Çal›ﬂman›n s›n›rl›l›klar› da düﬂünülerek,
çok ayr›nt›l› bir uygulama sürecini içeren söz konusu tekniklerin kapsaml› anlat›m›na burada yer verilmemiﬂtir.
Uygulanan tekniklerin sadece baﬂl›klar›n verilmesi uygun görülmüﬂtür. Konu hakk›nda detayl› bilgi için
bak›n›z Binici, K. (2016). Kütüphane ve Bilgi Bilimi Çal›ﬂmalar›nda Dönemsel Konu Analizi. (Yay›mlanmam›ﬂ
doktora tezi). ‹stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul.
2 http://www.tk.org.tr/index.php/TK
3 http://bd.org.tr/index.php/bd
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irdelemek için ise a¤ analizi yöntemine baﬂvurulmuﬂ ve elde
edilen bulgular görselleﬂtirme ön planda tutularak
yorumlanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Metin yap›lar›nda bir bütünlük sa¤lanmas› için ilkin tüm
metin küçük harf düzenine dönüﬂtürülmüﬂtür. Ard›ndan
metinde noktalama iﬂaretleri kald›r›lm›ﬂ ve metin analizinde
pek anlam ifade etmeyen etkisiz kelimeler (ve, ile, bu, için,
de, da, en, iyi, her…) ay›klanm›ﬂt›r. Daha sonra Türkçe
metinler içinde gövdeleme iﬂlemi gerçekleﬂtiren Snowball
Stemmer algoritmas› çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Algoritma baz› kelimeler
için çok kat› bir yal›nlaﬂt›rma iﬂlemi gerçekleﬂtirdi¤i için metin
analizini zorlaﬂt›rmaktad›r. Metin ön iﬂleme aﬂamas›nda tespit
edilen bu durum için baz› kelimelerin (baz› ﬂehir adlar›, kent,
insan, kültür vb.) yal›nlaﬂt›rmas›n› önleyecek iﬂlemler
uygulamaya konulmuﬂtur.
Yal›nlaﬂt›rma iﬂleminden sonra sözlük yard›m› ile metin
iﬂaretleme iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Sözlük maddeleri
belirlenirken, oluﬂturulan veri taban›ndaki tüm anahtar
kelimeler (2380) girdi olarak kabul edilmiﬂtir. Metin ve sözlük
girdilerinde do¤ru örtüﬂmeyi sa¤layabilmek için yukar›da
anlat›lan ve metin dermesine uygulanan metin madencili¤i
yönteminin ayn›s› sözlük listesine de uygulanm›ﬂt›r.
‹ﬂaretleme iﬂleminden sonra, metin kelime/terim baz›nda
parçalara ayr›ﬂt›r›larak listeler oluﬂturulmuﬂtur. Yap›lan kelime
ç›karma iﬂleminin do¤rulu¤unu kontrol etmek için iﬂaretlenen
ve iﬂaretlenmeyen terimler/kelimeler liste biçiminde
ayr›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yap›lan kontrollerde iﬂaretlenmeyen
kelimelerden Doküman Frekans› (DF) 4 makul seviyede
olan baz› kavramlar analiz için uygun bulunarak sözlük
listesine dâhil edilmiﬂtir. Ayr›ca metinden 2’li, 3’lü ve 4’lü ngramlar (çoklu kelime) oluﬂturularak iﬂaretlenen kelimeler
listesi ile çak›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yine burada yap›lan kontrollerde
de önemli görülen baz› terimler sözlük listesine eklenmiﬂ ve
iﬂaretleme iﬂlemi için döngü yeniden çal›ﬂt›r›larak iﬂaretleme
ve ayr›ﬂt›rma iﬂlemi bitirilmiﬂtir.
Sözlük yard›m›yla benzeﬂen kelimelerin de metin içerisinden
ç›kart›lma iﬂlemi gerçekleﬂtirildi¤inden, ayr›ﬂt›rma iﬂleminden
sonra benzeﬂen kelimelerin ayn› say›lmas› için “bul de¤iﬂtir”
yöntemiyle veride bir standartlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›r. Uygulanan
bu iﬂlemler sonucunda metin dermesinde toplamda 605
kelime/terim ç›kart›lm›ﬂt›r. Elde edilen bu terimlerin DF
de¤eri hesaplanarak analiz için uygunlu¤u kontrol edilmiﬂtir.
4

Kelimenin geçti¤i doküman s›kl›¤›n› ifade eder.
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Yap›lan de¤erlendirmede 108 kelime analiz için anlaml›
bulunmuﬂtur. Bu aﬂamada baz› kavramlar benzerliklerine
göre de s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Burada amaç ayn› kategorideki
kavramalar›n önemini ortaya koymakt›r. S›ralanan bu teknik
iﬂlemler neticesinde kelimelerin birliktelik de¤eri hesaplanarak,
veriler a¤ yap›s›nda analiz edilebilecek formata dönüﬂtürülmüﬂtür. Tüm bu iﬂlemler KNIME 5 veri analiz program›nda
yürütülmüﬂtür. Bundan sonraki aﬂamada Gephi 6 a¤ analiz
program› kullan›larak terimler aras›ndaki iliﬂki irdelenmiﬂ ve görselleﬂtirme iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bulgular
Bilgi ve belge yönetimi alan literatürünü oluﬂturan toplamda
4.779 yay›n künyesi içerisinde yerel yönetimlerde bilgi
hizmetlerini ilgilendiren yay›n oran› %3 (138) olarak
bulunmuﬂtur. Analizler için uygun bulunan 138 yay›n›n
%46’s›n› BKAHS etkinli¤i kapsam›nda sunulan bildiriler
meydana getirirken, %37’si Anahtar dizininde, % 17’si de
Bilgi Dünyas› ve Türk Kütüphanecili¤i dergilerinde yer alan
makalelerden oluﬂmaktad›r (ﬁekil 1). Bu makalelerden sadece
17 tanesinin hakemli yaz› oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Yerel
Yönetimler
138; 3%

Makaleler;
24, 17%
Anahtar;
51, 37%

BBY Literatürü
4641; 97%
BKAHS;
63, 46%

ﬁekil 1. Yerel Yönetimde bilgi hizmetlerinin literatürdeki yeri

Y›llara göre yay›nlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda; konuyla ilgili
yap›lan yay›n say›s›n›n y›ll›k olarak genellikle 5’i aﬂmad›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r. 2010 ve 2016 y›llar› en fazla yay›n›n yap›ld›¤›
y›llar olmuﬂtur (ﬁekil 2). Bunun nedeni ise ad› geçen y›llarda
konu ile ilgili birer sempozyumun düzenlenmiﬂ olmas›d›r.
(ﬁekil 1) ve (ﬁekil 2) birlikte de¤erlendirildi¤inde elde edilen
veriler konunun daha çok sempozyum ve kitap içinde bölüm
türü yay›nlarda ele al›nd›¤›n› göstermektedir.
5
6

https://www.knime.org/
https://gephi.org/
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1967
1976
1977
1981
1989
1990
1992
1993
1994
1996
1997
1999
2000
2001
2003
2005
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ﬁekil 2. Y›llara göre yay›n say›s›

Yay›nlar›n kimler taraf›ndan ve ne oranda ele al›nd›¤›n›
ö¤renmek için yay›nlar›n yazarlara göre da¤›l›m› incelenmiﬂtir.
(Tablo 1)’e bak›ld›¤›nda 138 yay›n›n 150 yazar taraf›ndan
kaleme al›nd›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Sadece bir makaleye katk›s›
olan yazar say›s› 123 iken iki makaleye katk›s› olan yazar
say›s› 20’dir. Üç makaleye katk› sa¤layan yazar say›s› yaln›z
4’tür. Dört, beﬂ ve on bir makaleye katk› sa¤layan yazar
say›s› 1’er kiﬂidir. Bu konuda en fazla yay›n yapan yazar
Prof. Dr. Bülent Y›lmaz olmuﬂtur. Listede daha sonra 5 yay›n
ile Doç. Dr. Niyazi Çiçek ve 4 yay›n ile Prof. Dr. Hasan Sacit
Kesero¤lu yer almaktad›r.
Tablo 1. Yay›n say›s›na göre yazar da¤›l›m›

Yay›n Say›s›

Yazar Say›s›

Yazarlar

11 Yay›n
5 Yay›n
4 Yay›n
3 Yay›n
2 Yay›n
1 Yay›n

1
1
1
4
20
123

Bülent Y›lmaz
Niyazi Çiçek
Hasan Sacit Kesero¤lu
-

Toplam

150

Yazarlar›n yay›nlara yapt›klar› katk›lara bak›ld›¤›nda kütüphane
ve arﬂiv hizmetlerinin belediyelerle iliﬂkilendirildi¤i çal›ﬂmalar›n
çok s›n›rl› bir araﬂt›rmac› grubu taraf›ndan kaleme al›nd›¤›
görülmektedir. Bu noktada birden fazla yay›nla belediyelerin
kütüphane ve bilgi hizmetleri konusuna katk› veren yazar
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say›s› çok az iken sadece bir yay›nla katk› sa¤layan yazar
yo¤unlu¤u fazlad›r.
Tablo 2. BKAHS Etkinli¤ine kat›lan yazarlar›n yay›n yapma durumu

BKAHS Vas›tas›yla ‹lk Defa Görüﬂ Bildirme Durumu
Yay›n Say›s›

Hay›r

Evet

Toplam

1 Yay›n
2 Yay›n
3 Yay›n

6
1
1

57
13
1

63
14
2

Toplam

8

71

79

Genel Da¤›l›m

ﬁekil 3. Yerel yönetimlerde bilgi hizmetlerinin tematik yap›s› (Not: Görseli
daha rahat okumak için birliktelik de¤eri 1 olan çizgiler gösterilmemiﬂtir.)

Çal›ﬂma kapsam›nda 2016 y›l›nda düzenlenen Belediyelerin
Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetleri Sempozyumu arac›l›¤› ile
konuya katk› sa¤layan yazarlar›n da¤›l›mlar› da ö¤renilmek
istenmiﬂtir. Bu amaçla sempozyumda bildiri sunan yazarlar›n
daha önce konu ile ilgili yapt›klar› yay›n faaliyetleri de
incelenerek k›yaslama yap›lm›ﬂt›r. Sempozyuma toplamda
79 yazar kat›l›m sa¤lam›ﬂt›r. (Tablo 2)’de görüldü¤ü gibi bu
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yazarlardan sadece 8’i sempozyumdan önce bu konuda yay›n
faaliyetinde bulunmuﬂlard›r. Sempozyum vas›tas›yla ilk defa
konu hakk›nda bildiri sunarak fikir bildiren yazar say›s›n›n
ise 71 oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Araﬂt›rma kapsam›nda elde edilen ve metin format›nda olan
veriler, say›sal yap›ya dönüﬂtürülmüﬂ, ard›ndan kelime
birlikteli¤i ve a¤ analizi incelemeleri neticesinde yerel
yönetimlerde bilgi hizmetlerinin tematik yap›s› görselleﬂtirilerek
yorumlanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma neticesinde (ﬁekil 3)’de
görülen 108 dü¤üm ve 2.126 ba¤lant›dan oluﬂan bir a¤ yap›s›
ede edilmiﬂtir. A¤ yap›s›nda gerçekleﬂtirilen modüler kümeleme
iﬂlemi sonucunda incelenen literatürün 4 tematik yap›da
biçimlendi¤i tespit edilmiﬂtir. Bu temalar› aﬂa¤›daki gibi
isimlendirerek aç›klamak olanakl›d›r.
1- Kütüphane Merkezli Hizmetler:
ﬁekil 3 görselinin sa¤ taraf›nda konumlanan ve en büyük
kelime grubunu oluﬂturan topluluk, kütüphane merkezli
hizmetleri tan›mlamaktad›r. Grupta halk ve belediye
kütüphaneleri eksenli terimler ön planda yer almaktad›r.
Yerel yönetimler ile ilgili kavramlar›n bu kümede yer almas›,
yerel yönetimlerde bilgi hizmetlerinin daha çok kütüphane
eksenli hizmetler aç›s›ndan ele al›nd›¤›n› göstermektedir.
2- Kent Odakl› Bilgi Merkezleri:
ﬁekil 3 görselinin alt taraf›nda biriken dü¤ümleri, kent ile
birlikte kullan›m› daha fazla olan terimler oluﬂturmaktad›r.
Burada yerel düzeyde bilgi merkezlerini tan›mlayan kent
arﬂivi, ﬂehir kütüphanesi, kent belle¤i, özel arﬂiv, kent haf›za
merkezi ve ihtisas kütüphanesi terimlerinin kent ile birlikte
kullan›m›n›n daha fazla oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Kümede
mevcudiyet gösteren veya yak›n bir yerde konumlanan ﬂehir
isimlerine bak›ld›¤›nda (Ankara, ‹zmir, Bursa, Konya vb.)
konuya iliﬂkin çal›ﬂmalar›n hangi ﬂehirlere yönelik olarak ve
hangi yo¤unlukta gerçekleﬂtirildi¤i de anlaﬂ›labilmektedir.
3- Teknoloji Odakl› ‹ﬂlemler:
ﬁekil 3 görselinin sol taraf›nda yer alan terimler teknoloji
temal› terimlerdir. Bu grupta yer alan sözcüklerin, a¤›rl›kl›
olarak dijital ortam ve dijitalleﬂtirme ile ilgili terimlerden
oluﬂtu¤u görülmektedir.
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4- Arﬂiv ve Belge Merkezli ‹ﬂlemler
ﬁekil 3 görselinin üst taraf›ndan yer alan dü¤ümleri arﬂiv ve
belge merkezli terimler oluﬂturmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak da
elektronik belge temal› terimler burada bulunmaktad›r. Elde
edilen dü¤ümler ›ﬂ›¤›nda, konunun elektronik belge yönetimi
sistemleri/uygulamalar› ekseninde tart›ﬂ›ld›¤›n› söylemek
mümkündür.
ﬁekil 3’e bak›ld›¤›nda; görselin merkezinde yer alan belediye,
kütüphane, yerel yönetim, halk kütüphanesi, kent, kültür,
arﬂiv ve teknoloji terimlerinin DF de¤erinin yüksek oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Bu terimler incelenen literatür için çekirdek
kelimeler, baﬂka bir ifade ile konuyu özetleyen genel terimler
olarak kabul edilebilir.
Genel terimlerin tespit edilen dört tematik konu ile birliktelik
durumunu ö¤renmek için ﬁekil 4’te elde edilen verilerden
yararlan›lm›ﬂt›r. Görselde genel terimler merkezde, temay›
temsil eden terimler de etraf›nda dairesel olarak konumlanacak
ﬂekilde bir dizilim oluﬂturulmuﬂtur. Görseli rahat okuma
ad›na ﬂekilde sadece birliktelik de¤eri 5’in üzerinde olan
çizgiler gösterilmiﬂtir.
Görselde terimlerin ayn› dokümanda birlikte geçme
durumlar›na göre benzerlik oran›n› ölçmek için formülü
ile simpson benzerlik ölçütü (Saga, Terachi ve Tsuji, 2012,
s. 52) hesaplanm›ﬂt›r. Benzerlik ölçütü 0 ve 1 aras›nda derece
almaktad›r. De¤erin 1’e yaklaﬂmas› benzerli¤in yüksek
oldu¤unu bir di¤er ifade ile ayn› dokümanda bulunma
s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤unu göstermektedir.
ﬁekil 4 incelendi¤inde; (Küme 1)’de gösterilen kütüphane
merkezli hizmetler temas›nda, ba¤lant› derecelerine ve
benzerlik düzeyine göre kütüphane hizmetleri, halk
kütüphanesi hizmetleri, belediye kütüphaneleri, mekan ve
okuma al›ﬂkanl›¤› konular›n›n daha fazla tart›ﬂ›ld›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r. (Küme 2)’de kent odakl› bilgi merkezleri
temas›nda sadece kent arﬂivi teriminin birliktelik de¤eri 5’in
üzerinde olmuﬂtur. Bu terimin de genel terimlerden kent ile
birlikte kullan›ld›¤› ve ayn› dokümanlarda birlikte yer verildi¤i
anlaﬂ›lmaktad›r.
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ﬁekil 4. Kümelerin genel terimler ile iliﬂkisi

(Küme 3)’de gösterilen teknoloji temas›nda müze ve koleksiyon
terimlerinin kütüphane terimi ile ayn› dokümanlarda görünme
s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Her ne kadar bu
tema teknoloji temas›n› oluﬂtursa da, teknoloji odakl› terimlerin
birliktelik de¤eri 5 ve 5’in alt›nda oldu¤u için bu durum
görselde görünmemektedir. Benzer ﬂekilde arﬂiv ve belge
merkezli iﬂlemler temas›n› oluﬂturan (Küme 4)’de de birliktelik
de¤erlerinin düﬂük seviyede oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bu
kümede sadece belge teriminin arﬂiv ve belediye sözcükleri
ile birlikte kullan›ld›¤› görülmektedir.
Yukar›da anlat›lan kümeleme iﬂlemleri, birliktelik de¤erine
göre algoritmik olarak a¤ yap›s›nda modüler kümeleme
yöntemiyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Olaya farkl› bir boyuttan
bakmak amac›yla, nitelemelerine göre baz› kavramlar el
yordam›yla s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. S›n›fland›rma bilgi merkezleri,
derme, kültür, mevzuat, personel, teknoloji ve yerel yönetim
olmak üzere toplam 8 kategoride gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
s›n›fland›rmalardaki terimlerin daha önce tan›mlanan 8 genel
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Çizgi 0
S›n›fland›r›lm›ﬂ
Terimler

1

ﬁekil 5. S›n›fland›r›lm›ﬂ terimlerin genel terimler ile iliﬂkisi

terim ile birliktelik de¤erleri de görülmek istendi¤inden söz
konusu terimlerin iliﬂkisini görsel olarak sunan (ﬁekil 5)
oluﬂturulmuﬂtur. Bu görselde de yine daha öncekilere benzer
ﬂekilde genel terimler merkezde, s›n›fland›r›lm›ﬂ terimler
s›n›flar›na göre genel terimlerin etraf›nda dairesel olacak
ﬂekilde konumland›r›lmas› yap›lm›ﬂt›r. Görselde sadece
birliktelik de¤eri 5’in üzerinde olan çizgilere yer verilmiﬂtir.
Di¤er görsellerden farkl› olarak burada terimler ile birlikte
DF de¤erleri de gösterilmiﬂtir.
Görselden elde edilen veriler ›ﬂ›¤›nda yap›lan de¤erlendirmede
ﬂu ç›kar›mlar› yapmak mümkündür; Bilgi merkezleri s›n›f›nda
belediye kütüphaneleri, müzeler ve kent arﬂivleri üzerinde
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Di¤er bilgi merkezlerini tan›mlayan terimlerin
s›kl›klar›n›n düﬂük oldu¤u görülmektedir.
Derme s›n›f›nda koleksiyon teriminin tercih edildi¤i görülmekte
ve genellikle kütüphane terimi ile birlikte kullan›ld›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r. Kültür kategorisinde yer alan terimlerin
s›kl›klar› az bulunmuﬂtur. Benzer ﬂekilde mevzuat kategorisinde
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de terimlerin s›k›l›klar› düﬂük görünmektedir. Ancak burada
yasal teriminin genel terimlerden yerel yönetim ile ayn›
yay›nlarda yer ald›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Personel kategorisinde kütüphaneci teriminin kullan›ld›¤›
görülmekte olup, yerel yönetim ve kütüphane ile ayn›
dokümanlarda yer ald›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Yine ayn› kategoride
geçen personel teriminin yerel yönetim, kütüphane ve arﬂiv
terimleri ile birlikte kullan›ld›¤› görülmektedir.
Bir di¤er s›n›fland›rma ise teknoloji ile ilgilidir. Bu s›n›fta
dijital ortam ve dijitalleﬂtirme terimleri dikkat çekmekte olup
bu kavramlar›n arﬂiv terimi ile birlikte kullan›ld›klar›
görülmektedir. Son olarak da yerel yönetim s›n›f›nda hangi
terimlerin kullan›ld›¤› ö¤renilmek istenmiﬂtir. Burada
büyükﬂehir ve ‹stanbul büyükﬂehir terimlerinin s›kl›klar› ve
birliktelik de¤erleri dikkat çekmektedir.
Yerel yönetimlerde bilgi hizmetleri konusuna iliﬂkin bir di¤er
yaklaﬂ›mda, algoritmik olarak bulunan temalardaki kavramlar›n
y›llara göre de¤iﬂimi ö¤renilmek istenmiﬂtir. Bu amaçla ﬁekil
6’da sunuldu¤u gibi y›l aral›klar›ndan meydana gelen
dönemlere göre de¤er de¤iﬂimini gösteren s›cakl›k haritas›
oluﬂturulmuﬂtur.

ﬁekil 6. Temalar›n S›cakl›k Haritas›
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(Küme 1)’de belediye, kütüphane, yerel yönetim, halk
kütüphanesi terimlerinin, (Küme 2)’de kent teriminin, (Küme
4)’de ise arﬂiv teriminin s›cakl›k de¤erinin sürekli art›¤› ve
bu kavramlar›n 2016 y›l›nda yap›lan Belediyelerin Kütüphane
ve Arﬂiv Hizmetleri Sempozyumu etkinli¤inde en yüksek
de¤erine ulaﬂt›¤› s›cakl›k haritas›nda görülmektedir. (Küme
2)’de yer alan ve muhtemelen 2010 y›l›nda yap›lan bir
sempozyuma (Kent Haf›za Merkezleri Sempozyumu) konu
olan kent arﬂivi, ihtisas kütüphanesi, kent haf›za merkezi,
kent müzeleri kavramlar›n›n s›cakl›k de¤erlerinde Belediyelerin
Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetleri Sempozyumu etkinli¤inde
bir art›ﬂ gözlemlenmemektedir. Aksine bu kavramlar›n söz
konusu sempozyumda daha az kullan›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Çünkü Belediyelerin Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetleri
Sempozyumunda bu terimler d›ﬂ›ndaki hemen hemen tüm
terimlerin s›cakl›k de¤eri art›ﬂ göstermiﬂtir.
Sonuç
Çal›ﬂmada elde edilen bulgular ve yap›lan de¤erlendirmeler
neticesinde yerel yönetimlerde kütüphane ve arﬂiv hizmetlerini
konu alan literatürün de¤erlendirmesini aﬂa¤›daki gibi
özetlemek mümkündür;
• Bilgi ve belge yönetimi literatürü içerisinde yerel
yönetim baz›nda bilgi hizmetleri literatürünün oran›
%3 olarak bulunmuﬂtur. Bu ba¤lamda yerel düzeyde
bilgi hizmetleri konusunda yap›lan çal›ﬂmalar›n
yeter düzeyde olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
• Yerel yönetimde bilgi hizmetleri konusunda yay›n
yapan yazarlar›n yay›n tercihi sempozyum ve
konferans kitaplar›na yönelik olmuﬂtur.
• Yerel yönetim düzeyinde bilgi hizmetleri konusu
daha çok belediye ve halk kütüphaneleri odakl›
iﬂlenmiﬂtir.
• Çal›ﬂ›lan konular›n önemli bir k›sm›n›n, büyükﬂehir
belediyeleri ile ilintili olarak ele al›nd›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
• Bilgi ve belge yönetimindeki yerel yönetim literatürü
dört tematik yap›da biçimlenmiﬂtir.
o Kütüphane merkezli hizmetler
o Kent odakl› bilgi merkezleri
o Teknoloji odakl› iﬂlemler
o Arﬂiv, belge merkezli iﬂlemler
• Bilgi hizmetlerinin yerel yönetimde ele al›n›ﬂ›na
iliﬂkin olarak; gerek tematik gerekse de alt
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bileﬂenlerdeki konular›n çok genel düzeyde
çal›ﬂ›ld›¤› ve konunu mevcut sorunsallar›na yeterince
de¤inilmedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle yerel
yönetimlerin bilgi hizmetleri konusunda kapsaml›
projelere gereksinim vard›r. Bu noktada 2016 y›l›nda
düzenlenen Belediyelerin Kütüphane ve Arﬂiv
Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumunun alana
zengin bir bak›ﬂ aç›s› ve fark›ndal›¤› kazand›raca¤›
de¤erlendirilmektedir.
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