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Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03
Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II.
Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri
Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003.
Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu
(editör/editor)
Ankara: ÜNAK, 2007. 370 s.
ISBN: 978-975-95295-5-0
Book Review : Includes papers and proceedings of the
September 2003 yearly meeting of the
Turkish Association of University and
Research Librarians, bearing the title:
“Changed Pathways for Infomation Retrieval”
which also included by special sessions the
meeting “Second Symposium on Medical
Information
Management
and
Technologies”,the book being published for
the honour of Adile Günden; the deceased
president of the Association during the mean
time until publication.

ÜNAK’ın her yıl farklı üniversitelerde gerçekleştirdiği ve giderek
geleneksel olmaya başlayan toplantılarından biri olan, 2003
yılında Başkent Üniversitesi’nde yapılan “Bilgiye Erişimde Değişen
Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu”
Sayın Adile Günden’in anısına bir armağan kitabı olarak
hazırlanmış. Kitabın kapağını açtığımızda Adile Günden’in o
bildiğimiz, sevdiğimiz ve hala yokluğuna alışamadığımız gülen
yüzü ile karşılaşıyoruz. Bir sonraki sayfada Sayın Hasan Işın
Dener’in “Adile’nin Ardından” başlıklı yazısında Adile Günden’in
kişiliği ve ÜNAK’a katkıları yer alıyor.
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Kitapta açılış konuşmaları ve davetli konuşmacıların bildirilerinin
ardından, ULAKBİM’in verdiği hizmetleri “ULAKBİM Sunumları” adı
altında toplanmış olduğunu görüyoruz. Bu sunumlarda ULAKBİM’de
oluşturulan Türkçe veri tabanları ve yeni hazırlanan (2003 yılında)
arayüz; elektronik ortamda belge sağlama hizmetleri; danışma
hizmetinde yeni uygulamalar ve veritabanlarının kullanım analizlerinin
değerlendirilmesine yer verilmiş.
Toplantının ilk günü sunulan ve kitapta “Bildiriler” başlığı
altında toplanan dört bildiriden ilki OCLC ve hizmetleri, özellikle
WorldCat, OCLC CatMe, netLibrary ve e-kitaplarla ilgilidir. Bir
sonraki bildiride Türkiye’de sağlık, sosyal ve teknik bilimler
alanlarında yayınlanan dergiler üzerine geniş bir zaman dilimini
kapsayacak şekilde yapılan karşılaştırmalı bir çalışmanın
sonuçları yer almaktadır. Bunu “Bilgi Dünyası” dergisinin
başlangıçtan buyana geçirdiği aşamaları ve genel bir içerik
analizini veren yazı ile
e-dergileri tanıtan kısa bir yazı
izlemektedir.
İkinci grupta tıbbi bilgi ve tıbbi araştırma konuları ağırlık
kazanmaktadır. Bu grupta yer alan bildirilerde Türk Tıp Dizini
tanıtılmakta; bilim dilinin Türkçe olmasının önemi vurgulanmakta
ve Türk Tıp Dizini’ne giren dergiler ve bu dergilerde yer alan
makalelerde görülen yazım hataları örnekleriyle açıklanmaktadır.
Ayrıca bu grup içinde “Sağlık Dergilerinde Editörlük” başlığı
altında düzenlenen panelde yer alan konuşmalarla ilgili olarak
tıbbi araştırmalar ve yayınlar; tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi
yönetimi; bilgisayar destekli tanı sistemi; hastane yönetimine bilgi
yönetiminin katkısı ve tıbbi bilişim sistemlerinin önleyici tıp
alanında kullanımı konularında hazırlanan bildiriler yer almaktadır.
Üçüncü grup içinde yer alan bildirilerin ikinci grupta yer alan
bildirilerde olduğu gibi belli bir alan üzerinde yoğunlaşmadığı,
farklı konular üzerine hazırlandığı görülmektedir. Bu grupta
öğrenim nesnesi ambarları; bilgi yönetimi; bilgi okuryazarlığı;
kütüphanelerde uygulanan etik kurallar; İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kütüphanesi’nde
halkla
ilişkiler
uygulamaları;
İstanbul
Üniversitesinin kütüphane otomasyon sistemi ve yine aynı
üniversitenin merkez kütüphanesinin kullanıcıları; üniversite
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kütüphanelerinin web sayfaları ve Kıbrıs Türk Kütüphaneciler
Derneğinin tanıtıldığı bildiriler yer almaktadır.
Çok çeşitli konuda 36 bildirinin toplandığı kitabın sonunda
yazar ve konu dizini vardır. Alanımızda yapılan toplantılarda
sunulan bildirilerin basılı ortama aktarılması bu bildirilerin kalıcılığı,
geniş kitlelere erişimi ve literatürümüzün gelişimi açısından son
derece önemlidir. Bu nedenle bu kitabın hazırlanmasında emeği
geçenlere teşekkür ederiz.
Doç. Dr. Nazan Özenç UÇAK
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
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