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Minutes of the closing session of the conference in Oban
Honorary Officers’ Correspondence and Papers. 13 Oct. 1953.
Source: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland



“Online değilse yoktur!”

--Hocaların gözünden öğrenciler

«Lütfen tarayıp bana gönderebilir misiniz?!»

--Akademisyen ve Araştırmacılar



Birincil Kaynak Arşivleri (geleneksel arşivler):

Araştırmalarda destekleyici 

fonlar olmazsa bu arşivrelin 

ziyaret edilmesi neredeyse 

imkansızlaşır

Ziyaret etmek için 
oldukça pahalı

Yapısından dolayı aranan 

bilgiye çoğu zaman 

erişilemez

İhtiyaç olan gerçek 
bilgiye tam olarak 
ulaşamamak

Çoğu zaman öğrenciler 

kullanamaz, özel izinler 

gerekmektedir

Öğrenciler için çoğu 
zaman erişim 
problemi

Online olarak 

erişilebilir değil



Arşivlerin dijitalleştirilerek kullanıma açılması:

Araştırmacı ve öğrenciler için 

daha kolay, etkin erişim

Bilginin bütününe 
erişim kolaylığı sağlar

Geleceğin araştırmalarını 

şekillendiren arşivsel veri 

kullanımı 

Tarihsel bağlam 

Fakülte üyeleri, araştırmacılar ve 

öğrenciler için rekabetçi araştırma 

ortamının bu anahtar kaynaklarla daha 

da değiştiği görülür, daha özgün 

araştırmalar yapılmasına destek olur

«yeni» materyal 
zenginlikleri 
üzerindeki kilit kalkar

Eklenen her yeni içerik 

araştırmaların hemen bir 

parçası haline gelir

Yeni İçerikler Kolayca 
eklenir 



Dijitalleştirme programları: problemleri çözer ve ihtiyaçları karşılar

Erişim & Keşif



Türkiye’yle ilgili dokümanlar

Young Investigators Nominations, 
2001. (n.d.). [Wiley Digital 
Archives]. Records of the Mayor’s 
Awards. (Original work published 
January 1, 2001)
Kaynak: New York Academy of 
Sciences.

Dr Cherket Aziz, Institut Turc
d’Anthropologie, Istanbul to Sir 
John Myres. (n.d.). [Wiley Digital 
Archives]. Congrès international 
des Sciences anthropologiques et 
ethnologique. (Original work 
published March 6, 1933)Kaynak: 
Royal Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland.

Crowfoot, W. J. n.d. “Survivals 
among the Kappadokain
Kizilbash (Bektash).” Wiley 
Digital Archives. Sir Arthur Keith 
Collection.
Kaynak: Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and 
Ireland.

Notes on diseases in Turkey, 
and memoir on the remittent 
fever of the Levant. 1917. 
Bryce, Dr.
Kaynak: Royal College of 
Physicians.



Arşivlerin içerikleri…

• Dernek üyelerinin çalışma kaynakları, referans kütüphaneleri ve 

içerik arşivleri ile bu derneklerin tarihlerini içerir

• Dernek üyelerinin yazışmalarını, makalelerini, taslaklarını, 

tekliflerini, verilerini, araştırmalarını ve alan notlarını içerir

• Yönetim ve kayıt notlarını, toplantı tutanaklarını, organizasyon

raporlarını ve mali kayıtları içerir

• Organizasyon çalışmalarının, araştırma girişimlerinin, 

konferansların ve onların ortak toplantıları ile diğer araştırma 

grupları ve araştırma kurumlarıyla olan etkileşimlerinin kaydını

tutar

Arşivler bir araya getirildiğinde, bir
toplumun amacını, çatışmalarını, 
zorluklarını, başarılarını ve bu toplumun 
disiplinler, zaman ve coğrafyalar üzerindeki
etkisini temsil eder.



Dernek Arşivlerinin Doküman Çeşitleri

• El yazmaları

• Haritalar

• Yönetim Kayıtları

• Süreli Yaınlar

• Veriler

• Monograflar

• Ses kayıtları

• Alan çalışmaları

• Correspondence

• Fotoğraf

• İlistrasyon

• Bildiriler

• Kişisel 

Yazılar/Dokümanlar

• Video

• Raporlar

• Gri yayınlar

• Efemera

• Kitaplar

• Planlar/Krokiler

• Gazeteler

• 3-D imajlar



Bir çok arşivin yeterli yeri ve ekipmanı bulunmamaktadır



Arşiv malzemelerinin kondisyonları bir çok önemli konuyu gündeme getirebilir



Dijitalleştirme ve koruma süreçlerinde karşılaşılan sorunlar

• Bütçe

• Platform ve teknolojik alt yapı 

• Kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapılar 

• Kullanım haklarının yönetimi

• Katalogçular, metadata uzmanları, korumacılar 

(conservators) tarayıcılar, programcılar 

• Pazarlama ve keşfedilebilirlik

• Hosting ve süreklilik planı 



Bir çok arşiv kurumunun tam zamanlı hatta bazen yarı zamanlı arşiv çalışanı 
bile yok!

KORKUNÇ!



Wiley

800+
800+ dernekle işbirliği – STEM ve SSH 

konularında geniş yelpazeli bir içerik, bu 

içeriklerin dayandığı en önemli noktalar:

• Araştırmacı ve eğitimcilere kaliteli, değerli 

içerik sunmak

• Eşsiz içerik

• Özellikle birincil kaynak 



Wiley Digital Archives?

Wiley Digital Archives Dünyanın önde gelen dernek, kütüphane ve arşivlerinden oluşan seçkin

ortakların arşiv koleksiyonlarını dijitalleştirmeye çalışırken, zengin, eşsiz birincil kaynak içeriği

toplamaya devam edecek dinamik, sürekliliği olan bir girişimdir. 

https://www.wileydigitalarchives.com/


Platform and Programın Faydaları

• Fonksiyonel «Boolean» tarama özelliği

• Akıllı arama özellikleri

• Counter kullanıcı raporları

• El yazması eserler için tam metin arama, listeleyebilme özelliği

• Ücretsiz MARC kayıdı

• Veri Madenciliği için kullanılcak datanın ücretsiz sağlanması

• Platform aracılığıyla kullanım hakları yönetimi

• Summon, Primo, EDS de taranabilir

http://beta.wileydigitalarchives.com/login


Yeni platform

https://app.wileydigitalarchives.com/wiley/location/trial


“Bedouin”ile 
ilgili bir arama



Arama 
sonucunda gelen 
sayfada anında 
içeriksel bilgiye 
erişim 



Sayfa görüntüleme 
seçeneği ana- anahtar 
kelimeyi öne çıkarır ve 
sayfanın büyüklüğünü , 
ışığını ve maksimum 
netliğini ayarlamanıza 
imkan verir 



Tam metin çıktı 
alınabilir dokumanlar 
anında erişilebilir, 
indirilebilir ve anında 
sosyal medya 
araçlarıyla, eposta ile 
paylaşılabilir  
paylaşılabilir 



Tablo şeklindeki 
veriler elyazısı 
olmasına rağmen 
excele kolayca 
aktarılabilir





Tablo şeklindeki 
veriler el yazısı 
olmasına rağmen 
excele kolayca 
aktarılabilir



Wiley Digital Archives: Nasıl erişirim?

• Kurumsal erişim

• FTE’ ye göre fiyatlama

• Sınırsız kullanıcı

• Satın alma modeli

• Ek ücret yok

• Ücretsiz Eğitim

"The dress is red, with white embroidery 

and consists of a jacket, long underskirt 

and shorter overskirt. The mask is 

wooden. Visible traditional Colombo area 

patterns: triangles. The devil's red dress 

with garuda (mythical bird) and snake 

mask. The devil dancer- a professional 

astrologer.“

Sinhalese devil's costume,

Sri Lanka. Hildburgh, Walter Leo.

1903-1904 c. 



Royal Society questionnaire: accommodation of learned 
societies. Co-Operative Housing Schemes. 1945.

Source: Royal Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland.

?



Teşekkürler!

Duygu Paçalı
dpacali@wiley.com


