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Öz
20. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren internetin icat edilip h›zl›
bir ﬂekilde geliﬂme göstermesi üzerine birçok alanda de¤iﬂimler
meydana gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Özellikle 21. yüzy›l›n
baﬂlar›ndan itibaren h›zl› bir ivme kazanan bilgi teknolojileri
kütüphane ve arﬂiv hizmetleri sunan kurumlar içinde önemli
rol oynamaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu kurumlardan biriside ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi ﬁehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü kütüphane
birimidir.
ﬁehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü mensubu ve di¤er araﬂt›rmac›lara
bilgi hizmeti sunan ve her geçen gün koleksiyonunu
geliﬂtirmeyi amaçlayan ﬁehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü
Kütüphane-Arﬂivi taraf›ndan hayata geçirilen ve devam
etmekte olan dijitalleﬂtirme süreci ele al›nacakt›r. ﬁehir
Tiyatrolar› Müdürlü¤ü’ne ba¤l› sanatsal birimler taraf›ndan
üretilen materyallerin belli k›sm›n›n hizmete sunulma süreci
ele al›nacakt›r.
Ça¤›m›z›n dijital teknolojilerini kullanarak, kuruluﬂundan
günümüze kadar ulaﬂ›lan ve devam eden dergi (Türk
Tiyatrosu Dergisi) ve afiﬂ koleksiyonuna ait materyallerini
dijitalleﬂtirilerek, dijital ortamdan kullan›c›lar›n hizmetine
sunmakt›r. Kurumun kültürel miras›na sahip ç›kma ve
gelece¤e aktarmak, dijital ça¤› oluﬂturan dijital toplum ile
elimizdeki materyalleri paylaﬂmakt›r. Bu ba¤lamda;
dijitalleﬂtirmenin tan›m›, önemi, gereklili¤i, amac›, örnekleri,
olumlu-olumsuz yönleri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleﬂtirme, bilgi teknolojileri,
koleksiyonlar, ﬂehir tiyatrolar›.
624

Tan›mlar ve Uygulamalar
Dijitalleﬂtirme hakk›nda genel ve kapsaml› olmak üzere pek
çok tan›m yap›lm›ﬂ ve yap›lmaktad›r. Genel olarak dijitalleﬂtirme, kâ¤›t belge, foto¤raf ya da grafik malzemeler gibi
fiziksel ya da analog materyallerin elektronik ortama ya da
elektronik ortamda depolanan görüntülere/imajlara
dönüﬂtürülmesi iﬂlemi ya da genel olarak, elektronik sistemlerce
alg›lanamayan yap›land›r›lmam›ﬂ formdaki bilginin elektronik
ortamca alg›lanabilecek yap›land›r›lm›ﬂ forma çevrilmesi
biçiminde tan›mlamaktad›r (Y›lmaz, 2011).
Dijitalleﬂtirmenin amac›na de¤inerek tan›mlarsak, “görsel ya
da iﬂitsel ö¤elerin, bilgisayarlar taraf›ndan tan›nabilmesi,
iﬂlenebilmesi ve saklanabilmesi amac›yla say›sal kodlara
dönüﬂtürülmesi iﬂlemidir” (Bezirci, Bostanc›, Gürel. 2016).
Di¤er bir tan›m ise; bir analog doküman›n taray›c› ile taranarak
OCR (Optical Character Recognition) iﬂleminden sonra
okunabilir, düzeltilebilir forma dönüﬂtürülmesi olarak
tan›mlanmaktad›r (Darç›n ﬁahin, 2010).
‹nternet ve bilgi teknolojilerindeki geliﬂmeler özellikle 2000’li
y›llardan sonra çok h›zl› bir ivme kazanarak devaml› geliﬂmektedir. Bu geliﬂmeler birçok alan› etkiledi¤i gibi kütüphane
ve arﬂivleri de do¤rudan etkilemiﬂ ve etkilemektedir. Bu
durum günümüzde s›k s›k duydu¤umuz “dijital kütüphane”
ve “dijital arﬂiv” ihtiyac›n›n do¤mas›na neden olmuﬂtur. Söz
konusu ihtiyac›n giderilmesi için dünyada birçok uygulamalar
hayata geçirilmiﬂtir. ‹lk çal›ﬂma örneklerine 1988-1991 y›llar›nda,
Carnegie Melon Üniversitesi ve OCLC'nin gerçekleﬂtirdi¤i
“Mercury Projesi”dir (Subaﬂ›o¤lu, 2001). 1990’lar›n baﬂ›nda,
“Amerikan Memory” adl› bir çal›ﬂmayla ABD Kongre
Kütüphanesi, Amerikan tarihi aç›s›ndan önem taﬂ›yan baz›
belgeleri dijital ortama aktarmaya baﬂlam›ﬂt›r (Tonta 2000;
Çelik Asl›m ve Y›lmaz, 2016). Bir di¤er uygulama, 1994-1998
seneleri aras›nda yap›lm›ﬂ olan “Digital Libraries Initative”dir.
Dijital kütüphanelere iliﬂkin büyük ölçekli baﬂka bir giriﬂim
ise Amerika Kongre Kütüphanesinin (Library of
Congress)1995’te baﬂlatt›¤› Ulusal Dijital Kütüphane Program›d›r
(National Digital Library Program- NDLP). Di¤er bir çal›ﬂma
ise 1996 y›l›nda ‹ngiltere’de üniversitelerin kurdu¤u Ortak
Bilgi Sistemleri Komitesi (JISC) taraf›ndan baﬂlt›lan “eLib”
projesidir (Tonta, 2000). 2008 y›l›nda baﬂlayan ve devaml›l›k
arz eden önemli projelerden birisi de Avrupa Dijital
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Kütüphanesi (European) projesi 27 May›s 2016 tarihi itibariyle
53 milyondan fazla materyal içermektedir (Avrupa Dijital
Kütüphanesi, 2016). JSTOR’un (Journal Storage) 2000’li
y›llarda; bilimsel dergi arﬂivine katk›da bulunma için dergilerin
eski say›lar›n› dijital ortama aktararak hayat geçirdi¤i projedir
(Çelik, Asl›m ve Y›lmaz, 2016).
Dünyada dijitalleﬂtirme çal›ﬂmalar› h›zla ve kapsaml› bir
ﬂekilde devam etmektedir. Türkiye’de ise kurumsal düzeyde
dijitalleﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r. Türkiye’deki durum
ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir;
• Milli Kütüphane koleksiyonunda yer alan 26.700
cilt yazma eserin dijital ortama aktar›lmas› hemen
hemen tamamlanm›ﬂt›r.
• Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya
Müzesi’nde yaklaﬂ›k 120.000 dijital kay›t
bulunmaktad›r (Y›lmaz, 2011).
• Osmanl› Arﬂivinde ise 2001 y›l›ndan itibaren yap›lan
çal›ﬂmalarla 6.650.000 adet görüntü elde edilmiﬂtir.
Osmanl› Arﬂivi’nde dijital arﬂivleme projesi
kapsam›nda 150 milyon civar›nda görüntüye
ulaﬂ›laca¤› öngörülmektedir (Bay›r, 2012; Kaya,
2013).
• T.C. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Arﬂiv Otomasyon Projesi
ile 25 milyon belge 2015 sonuna kadar dijital ortama
aktar›lmas› planlanm›ﬂt›r. ‹kinci aﬂamada ise geriye
kalan 40 milyon civar›ndaki belge dijital ortama
aktar›lmas› öngörülmektedir (Çavuﬂo¤lu, 2015).
• ‹stanbul Büyükﬂehir belediyesi Atatürk Kitapl›¤›
1998’den günümüze sürekli olarak dijitalleﬂtirme
çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir (Ayd›n, 2013).
• Edirne Belediye Baﬂkanl›¤› Tarihi K›rkp›nar Ya¤l›
Güreﬂleri Festivali’nin Say›sallaﬂt›rmas› Projesidir
(Bilar, 2016).
• IRCICA (‹slam Tarih, Sanat ve Kültür Araﬂt›rma
Merkezi) Farabi dijital kütüphanesi (Topalo¤lu,
2011),
• ‹SAM (‹slam Araﬂt›rmalar› Merkezi),
• Devlet Tiyatrolar› Refik Ahmet Sevengil Kütüphanesi
Dijital Oyun Bilgi Sistemi 1949’da günümüze kadar
oynan oyunlar hakk›nda materyalleri içermektedir
(Devlet Tiyatrolar›, 2016).
• ‹stanbul ﬁehir Üniversitesi, bünyesinde bulunan
Taha Toros’un Arﬂivinde bulunan ‹stanbul ile ilgili
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olan k›sm›na ait materyaller Kiﬂisel Arﬂivlerde
‹stanbul Belle¤i projesi ad› ile 20000 belgeyi
kullan›c›lar›n hizmetine sunmuﬂtur (‹stanbul ﬁehir
Üniversitesi, 2016).
• Bu kurumlar›n›n yan› s›ra; Türk Tarih Kurumu
Arﬂivi, TBMM Arﬂivi, ‹stanbul Müftülü¤ü ﬁer’iyye
Sicilleri Arﬂivi, Türk Dil Kurumu Arﬂivi, YÖK Ulusal
Tez Merkezi, Salt gibi kurumlar da dijitalleﬂtirme
yapmaktad›r.
• Özellikle birçok devlet üniversitesi ve özel üniversite
dijitalleﬂtirme projeleri yapmaktad›r.
(Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi vb.).
Günümüzde elektronik ortam h›zl› bilgi iletme ve dünyan›n
her yerinden eriﬂilebilme özellikleriyle ön plana ç›km›ﬂ, geçmiﬂe dönük belgelerin de elektronik ortama aktar›lmas› ve
kullan›c›lar›n hizmetine sunulmas› büyük önem kazanm›ﬂt›r
(Bezirci, Bostanc› ve Gürel, 2016). Kurumlar teknolojinin
nimetlerinden yararlanmak için birçok dijitalleﬂtirme projesi
yürütmektedir. Zengin kültürel mirasa sahip müze, kütüphane
ve arﬂiv kurumlar› dijital teknoloji ile kendi materyallerini
dijital ortama sunma zorunlulu¤unu hissetmiﬂlerdir.
Dijitalleﬂtirmenin genel olarak amaçlar› ﬂöyle s›ralanabilir:
• Ulusal kültürel miras›n kay›t alt›na al›nmas› ve
korunmas›,
• Bas›l› ortamda tek kopya olarak üretilen bilgi
kaynaklar›n›n yedeklenmesi,
• Tek kopya kaynaklara çoklu eriﬂiminin sa¤lanmas›;
• Kâ¤›t belge ve depolama maliyetinin azalt›lmas›;
• Arﬂivsel koruma sa¤lanmas›,
• Dijital nesnenin bütünlü¤ünün korunmas› ve de¤iﬂen
teknoloji karﬂ›s›nda kaynaklar›n gösterim, eriﬂim
ve kullan›m›n›n sa¤lanmas›,
• Kütüphane, arﬂiv ve müzelerin raflar›nda veya
depolar›nda kullan›c›ya ulaﬂamayan milyonlarca
kitab›n kullan›ma sunulmas› (Y›lmaz, 2011),
• Bilgi kayna¤›na eriﬂimin h›zl› ve kolay olmas›
• Bilginin yayg›nlaﬂmas› (Ayd›n, 2011),
• Bilgi edinmeyi, zaman ve mekândan ba¤›ms›z
k›lmak,
• Nadir, çok kullan›lan veya tek kopya malzemenin
y›pranmas›n› engellemek;
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• “Hayati belgeler” denilen, kurum için çok önemli
belgeleri koruma alt›na almak,
• Kültürel birikimi, gelecek nesillere sa¤l›kl› bir
ﬂekilde aktarmak,
• De¤iﬂen ça¤a ve kullan›c› isteklerine uyum sa¤lamak,
• Yeni ve farkl› formatlardaki bilgiyi sunabilmek,
• Kurumlar aras› bilgi paylaﬂ›m›na olanak vermek,
• Kültür varl›klar›n›n toplanmas›, korunmas› ve
da¤›t›m›n› kolaylaﬂt›rmak,
• Kurumsal kimli¤i yeni platformlar vas›tas›yla
yans›tmak,
• Doküman da¤›t›m maliyetini düﬂürme (Çelik,
Asl›m ve Y›lmaz, 2016),
• Bilinmeyen veya az kullan›lan koleksiyonlara daha
iyi eriﬂim sa¤lamas›,
• Görsel bir koleksiyon için daha iyi bir tarama ve
eriﬂim olanaklar› sunmas›,
• E¤itim ve ö¤renimde kullanmaya uygun kaynaklar
oluﬂturmas›,
• Halk›n kültürel miras›n› tan›mas›,
• Dijital formatta gelecek için koleksiyonlar› koruma
olana¤› vermesi,
• Dijital nesnenin bütünlü¤ünün korunmas› ve de¤iﬂen
teknoloji karﬂ›s›nda kaynaklar›n gösterim, eriﬂim
ve kullan›m›n›n sa¤lanmas›d›r.
Kurumlar bünyelerinde bulundurduklar› kurumsal bellekleri
de kullan›c›lar›n hizmetine sunmal› veya sunmaktad›r.
Kurumsal bellek; kurumlar›n hizmetleri sonucu üretti¤i bilgileri
toplama, düzenleme, saklama ve gelecek kuﬂaklar için
yaﬂatma iﬂlevlerinin bütünüdür. Kütüphaneler, arﬂivler,
müzeler gibi kültürel bellek kurumlar› toplumun üretti¤i
bilgileri toplama, düzenleme, saklama ve gelecek kuﬂaklar
için yaﬂatma iﬂlevlerinin bulundu¤u ve bu iﬂlevlerin ayn›
zamanda toplumun kültürünü tutulmas›nda, yaﬂat›lmas›nda
ve sunulmas›nda etkilidir. Kurumsal belle¤e sahip kurumlardan
birisi de ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ﬁehir Tiyatrolar›
Müdürlü¤ü’dür.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ﬁehir Tiyatrolar›
Müdürlü¤ü
ﬁehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi,
Kültür Daire Baﬂkanl›¤›na ba¤l› bir müdürlüktür. 1914’y›l›nda
Darülbedayi-i Osmani (Güzellikler Evi) ad› ile kurulmuﬂtur.
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E¤itim amaçl› bu kurumun yöneticili¤ine de, ünlü Frans›z
tiyatro adam› Andre Antoine atanm›ﬂt›r. Birinci Dünya
Savaﬂ›’n›n ç›kmas›, Fransa ve Osmanl› Devleti’nin karﬂ›
saflarda yer almas› nedeniyle k›sa bir süre sonra Andre
Antoine Fransa’ya döner. Bir süre bocalayan kurum Raﬂit
R›za’n›n (Samako) çabalar›yla yeniden toparlan›r. 20 Ocak
1916’da sahnelenen Çürük Temel oyunuyla okul olmaktan
ç›k›p profesyonel bir tiyatro toplulu¤u durumuna gelmiﬂtir.
Darülbedayi’in oynad›¤› ilk yerli oyun 2 Mart 1917 tarihinde
sahnelenen Baykuﬂ adl› oyundur. 1931 y›l›nda resmen ‹stanbul
Belediyesi’ne ba¤lanan kurum, 1934 y›l›ndan sonra ‹stanbul
Belediyesi ﬁehir Tiyatrolar› ad›n› alm›ﬂt›r. Darülbedayi,
ülkemizdeki tiyatro dergisi gelene¤ini baﬂlatm›ﬂt›r. 1918-1920
y›llar› aras›nda Temaﬂa adl› tiyatro dergisini 25 say›
yay›nlanm›ﬂt›r. ﬁehir Tiyatrolar›, dünyan›n en uzun süreli
tiyatro dergilerinden olan ve 1930’dan bugüne Darülbedayi,
Türk Tiyatrosu ve ﬁehir Tiyatrosu adlar›n› alan derginin
yay›m›n› bugün de sürdürmektedir. Bugün ﬁehir Tiyatrolar›
‹stanbul’da dört sahnesi anadolu yakas›nda alt›s› sahnesi
avrupa yakas›nda olmak üzere on sahne ile 3000 civar›nda
‹stanbul seyircisine perdelerini açmaktad›r (Nutku, 1993;
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ﬁehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü,
2016).
ﬁehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü Kütüphane-Arﬂivi
T. C. ‹stanbul Umumi Meclisine Mülhak ﬁehir Tiyatrosu 1937
Y›l› Bütçe metninde tiyatroda bir kiﬂilik kütüphane memuru
kadrosu görülmektir (T. C. ‹stanbul Umumi Meclisine Mülhak
ﬁehir Tiyatrosu 1937 Y›l› Bütçesi, 1937). Türk tiyatrosunun
bat›l› anlamda kurucusu olarak kabul edilen Muhsin Ertu¤rul
1930 tarihli Darülbedayi dergisindeki [Türk Tiyatrosu Dergisi],
Bir Tiyatro Kitaphanesi 1 adl›s› yaz›s›nda nas›l bir kütüphane
kurulmas› gerekti¤i, kütüphanenin ne için gerekli oldu¤u ve
tiyatro için kütüphanenin ne kadar önemli oldu¤unu
belirtmektedir.
Kurumun kütüphane birimi; Harbiye Muhsin Ertu¤rul
sahnesindeki müdürlük binas›ndaki binan›n üçüncü kat›nda
kapal› raf sistemi ﬂeklinde hizmet vermektedir. Kataloglama
iﬂlemi demirbaﬂ ﬂeklinde sisteme yap›lmaktad›r. Otomasyon
program› YORDAM program› kullan›lmaktad›r. 6 kiﬂi çal›ﬂmakta
1 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z; Muhsin Ertu¤rul, Bir Tiyatro Kitaphanesi, Darülbedayi [Türk Tiyatrosu Dergisi],
say›: 8, 1930, s. 3.
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olup (3 Üniversite, 3 Lise Mezunu) bir kiﬂi Bilgi ve Belge
Yönetimi mezunudur. Birim de 130000’den fazla farkl› türde
materyal bulunmaktad›r. (25000’den fazla foto¤raf, 40000’den
fazla gazete kupürü, 4500’den fazla büyük oyunu, 890’dan
fazla çocuk oyunu, 1200’den fazla kitap format›nda yerli
piyes, 1300’den fazla kitap format›nda çeviri piyes, 2000’den
fazla kaynak eser, 150 farkl› dergi 3830 say›, 5900’den fazla
afiﬂ, 2000’den fazla broﬂür, 390’dan fazla ayl›k oyun düzeni,
400’den fazla davetiye, 1600’den fazla yazma eser, 750’den
fazla Osmanl›ca eser ve di¤erleri müzik notalar›, evraklar,
kurul için gelen eserler, reji dosyalar› materyalleridir).
ﬁehir tiyatrolar› kütüphane birimi kurumun yönetmenli¤ine
göre aﬂa¤›daki eserleri toplamak, kay›t alt›na almak, korumak
ve kullan›c›lara kulland›rmaktad›r.
Madde 15- Müdürlü¤ün kütüphane ve arﬂiv bölümünü
düzenler, faaliyetlerini takip eder.
Müdürlükte bulunan bütün yay›nlar›n, teksir ya da el yazmas›
eserlerin, yaz›l› ve bas›l› belgelerin, reji defterlerinin, Edebi
Kurul raporlar›n›n, Teknik Kurul raporlar›n›n, oyun resim ve
foto¤raflar›n›n, ses ve görüntü kay›tlar›n›n muhafazas› ile
gazete kupürlerinin tasnifini yapar ve korur. Bütün bu
malzemeler Kütüphane ve Arﬂiv ﬁefinin zimmetindedir.
Müdürlükte bulunan bütün yay›nlar›, video ve film arﬂivini,
oynanm›ﬂ teksir ya da el yazmas› oyunlar›, yaz›l› ve bas›l›
bütün belgeleri, reji defterlerini, oyun resim ve foto¤raflar›n›,
ses bantlar› ve gazete kupürlerini Müdürlükten izin al›nmas›
ve belgelerin as›llar›n›n kütüphane d›ﬂ›na ç›kar›lmamas› ﬂart›
ile isteklilerin istifadesine sunar.
Türk tiyatro tarihinin ana arﬂivini kapsayacak bir müzenin
oluﬂturulmas›na yarayacak eﬂya ve belgelerin toplanmas› için
Müdürlü¤e ba¤l› bir tiyatro müzesi oluﬂturulmas›na çaba
sarfeder.
‹lgili Müdür Yard›mc›s›na ba¤l› olarak görev yapar (‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi…).
Günümüzde teknolojiden uzak durman›n imkâns›z oldu¤u
her alanda kendisini göstermektedir. Bundan dolay› yeni
geliﬂmelere kütüphane ve arﬂivler her zaman adapta olmak
zorundad›r. Yerel yönetimlere ba¤l› olan kütüphane ve
arﬂivlerde bu teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan takip etmelidir
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ve etmektedir. Teknoloji h›zl› bir ﬂekilde ilerlerken kütüphane
ve arﬂiv organizasyonlar› çok fazla geleneksel yöntemlere
ba¤l› kalmas› kabullenemez. Dolay›s› ile teknolojinin yeniliklerinden ve dijitalleﬂtirmenin getirilerinden yararlanmal›d›r.
Bu kurumlardan birisi de ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
ﬁehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ünün kütüphane birimidir. Kurum
için dijitalleﬂtirmenin amaçlar› ﬂöyle s›ralanabilir:
• Özellikle büyük boyutlu belgelerin sürekli
kullan›mdan dolay› y›pranmas›n› önlemek,
• Tiyatro alan›ndaki kültürel miras›n kay›t alt›na
al›nmas› ve korunmas›,
• Belgelerin korunmas›n›, eriﬂilebilirli¤ini ve
süreklili¤ini sa¤lamak,
• Belgelerin görünürlü¤ünü ortaya koymak,
• Kütüphane-arﬂiv personelinin vakit kayb›n› önlemek,
• Kullan›c›lar›n ve kurum içi personelinin vakit
kayb›n› önlemek ve çoklu eriﬂimini sa¤lamak,
• Kurumun belle¤ini gelecek nesillere sa¤l›kl› bir
ﬂekilde ulaﬂt›rmak,
• Bilginin yayg›nlaﬂt›r›lmas› sa¤lamak ﬂeklinde
sa¤lanabilir.
Çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce baﬂar›l› ve kültürel miras›n
zenginleﬂmesine katk›da bulunacak ﬂekilde geliﬂtirilebilmesi
için izlenecek yol ve politikalar belirlenmiﬂtir. Kütüphanenin
belirledi¤i politikalar ﬂu ﬂekildedir:
• Hizmete sundu¤umuz veya sunaca¤›m›z materyallerin dünyan›n her yerinden, kesintisiz, 7 gün 24
saat, üyelik koﬂulu gerektirmeksizin kesintisiz
hizmet sa¤lamak,
• Kaynaklara günlük ya da haftal›k indirme kotas›
koymaks›z›n eriﬂmek, s›n›rs›z indirme imkân›
sa¤lamak,
• PDF format›nda herhangi bir ücret talep etmeden
indirme izni vermektir.
Dijitalleﬂtirme; afiﬂ koleksiyona ait afiﬂlerin ve Türk Tiyatrosu
dergisinin say›lar› ile iﬂleme baﬂlam›ﬂt›r.
• Kurumun kütüphane-arﬂivi proje ﬂeklinde
kataloglama iﬂlemleri yap›lm›ﬂt›r.
• Bir adet Zeutschel OS 12000 A1 taray›c› sat›n
al›narak baﬂlanm›ﬂt›r.
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• Tarama iﬂlemleri aﬂa¤›daki ﬂemada gösterilmiﬂtir;
Kataloglama iﬂlemi biten Afiﬂ ve Türk Tiyatro dergisi
tarama için haz›rlan›r ve tarama iﬂlemine baﬂlan›r.
Tarama iﬂlemi TIFF format›nda 300 DPI çözünürlükte
tarama yap›l›r. Afiﬂlerde boyutu büyük olanlar
birkaç parça halinde taran›r ve Adobe Photoshop
program› ile birleﬂtirilir. TIFF format›ndan bir kopya
JPEG format›nda kullan›m dosyas› oluﬂturulur.
Master kopya birinci sunucuda saklanmaktad›r.
JPEG format›ndan bir kopya kullan›m kopyas› bir
kopya saklamak için oluﬂturulur. Kullan›m
kopyas›n›n üzerine Adobe Photoshop program› ile
PNG format›nda filigran at›l›r. Filigranl› JPEG
dosyas›ndan Adobe Acrobat XI program› ile
kullan›c›lar için PDF format›nda dosyalar oluﬂturulur.
Tekrar filigranl› JPEG’ten kapak yollar› oluﬂturulur.
Kullan›c›lar için oluﬂturulan PDF dosyalar›n›n
boyutlar› olabildi¤ince küçültülerek internet
ortam›nda h›zl› iﬂlem yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Kullan›c›lar›n kullanaca¤› dosyalar 2. sunucuya
yerleﬂtirilir. Master kopyalar ise birinci sunucuya
yerleﬂtirilir. Otomasyon Program› üzerinden PDF
ve kapak yollar› oluﬂturulur. Kontrol ve test
aﬂamas›ndan sonra hizmete sunulmuﬂtur. ‹ki sunucu
kullan›lman›n gerekçesi güvenlikten dolay›d›r.

ﬁekil 1. ‹ﬂ ak›ﬂ›
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• Söz konusu eserlerin tüm teknik iﬂlemleri tamamland›ktan sonra bunlar kütüphane otomasyon
program›na aktar›lm›ﬂt›r. Bu eserler, bibliyografik
kimliklerine arama çubu¤undan eriﬂildikten sonra,
“e-yay›n” seçene¤inden tam metin olarak indirilebilmektedir.
Afiﬂ Koleksiyonu: Kurumun sanatsal faaliyetleri sonucu üretti¤i
ve günümüze ulaﬂm›ﬂ olan 5900’dan fazla farkl› boyuttaki
afiﬂler Ocak 2016 tarihinden itibaren kullan›c›lar›n hizmetine
sunulmuﬂtur. ﬁuanda oluﬂturulan afiﬂler kütüphaneye gelmekte
olup ayn› zamanda internet ortam›nda kullan›c›lar›n istifadesine
sunmakt›r.
Türk Tiyatro Dergisi: ﬁehir Tiyatrolar›, dünyan›n en uzun
süreli tiyatro dergilerinden olan ve 1930’dan bugüne
Darülbedayi, Türk Tiyatrosu ve ﬁehir Tiyatrosu adlar›n› alan
derginin yay›m›n› günümüze kadar sürdürmektedir. 1930’dan
günümüze kadar ç›kar›lm›ﬂ 458 say›lar ile birlikte farkl›
zamanlarda ç›karm›ﬂ oldu¤u özel say›larla beraber 499 say›
dijitalleﬂtirilerek kullan›c›lar›n hizmetine sunulmuﬂtur. Di¤er
kolleksiyonlar için çal›ﬂmalar devam etmektedir. Toplam
olarak afiﬂ koleksiyonu ve Türk Tiyatro dergisinden 6400’den
fazla eser kullan›c›lar›n istifadesine sunulmuﬂtur. Dergilerin
makale baﬂl›klar› ve yazarlar›, oyun düzenleri ve foto¤raf
bilgileri sisteme girilmiﬂtir. Bu da araﬂt›rmac›lar›n iﬂlerini
kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Yukar›daki grafikte Türk Tiyatro dergisi ve afiﬂlerin kullan›m
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istatistikleri görülmektedir. Kullan›m istatistiklerinin az olmas›n›
nedenleri; kullan›c›lar›n az olmas›n›n, belli say›daki
koleksiyonun hizmete sunulmas›, tiyatro araﬂt›rmac›lar›n›n
az olmas› ve kütüphanenin ayr› web sitesinin olmamas›
gerekçeler gösterilebilir.
Sonuç
Bilgi teknolojilerinin sürekli geliﬂmesiyle birlikte h›z kazanan
internet, art›k her tür bilgiye eriﬂimde yo¤un biçimde kullan›lan
vazgeçilmez bir teknolojik araç durumuna gelmiﬂtir Dijital
kütüphaneler oluﬂturulmas›n›n temel amac› kullan›c›lar›n
zaman ve mekândan ba¤›ms›z olarak gerekti¤inde istedi¤i
yerden 7 gün 24 saat istedi¤i bilgiye en k›sa sürede eriﬂmelerini
sa¤lamaya çal›ﬂmakt›r.
Ça¤›m›z›n dijital teknolojilerini kullanarak, kuruluﬂundan
günümüze kadar elimize ulaﬂan ve devaml›l›k arz eden dergi
(Türk Tiyatrosu Dergisi) ve afiﬂ koleksiyonuna ait materyaller
dijitalleﬂtirilerek kullan›c›lara sunulmuﬂtur. Kurum dijital
ortama aktard›¤› eserler ile hem eserleri koruma alt›na alm›ﬂ
hem de görünürlüklerini sa¤lam›ﬂt›r. Bir kültür hazinesi olan
kurumun arﬂivindeki materyallerin kullan›c›lar›n istifadesine
sunulmuﬂtur. Bundan sonra da sunmaya devam edecektir.
Birim müdürlük mensubu ve di¤er araﬂt›rmac›lara bilgi hizmeti
sunmakt›r. Kurumun kültürel miras›na sahip ç›kma ve gelece¤e
aktarmak, dijital ça¤› oluﬂturan dijital toplum ile elimizdeki
materyalleri paylaﬂmakt›r.
Dijitalleﬂtirme ile kurum paha biçilemez eserleri yok olmas›
ve onar›lamaz ﬂekilde zarar görmelerini engellemiﬂtir. Kurumun
belle¤i olan materyalleri kurumun d›ﬂ›ndan da eriﬂime aç›larak
kullan›c›lar›n istifadesine sunulmuﬂtur. Dijitalleﬂtirme ile
kapal› konumda olan koleksiyonlar k›smen de olsa kullan›c›lara
rahat eriﬂim olana¤› sa¤lam›ﬂt›r. Bu gibi kültür belle¤ine
sahip kurumlar bünyelerinde bulunan materyalleri kullan›c›lar›n
hizmetine sunmal›d›r.
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