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Özet: Bu çalıútayın amacı; elektronik bilgi
kaynaklarında ölçme ve de÷erlendirmenin elektronik
koleksiyon yönetimi açısından önemini ortaya
koymaktır. Elektronik koleksiyon yönetiminin önemli
aúamaları olan seçme, de÷erlendirme ve politika
geliútirme konularında uygulanacak ölçüm teknikleri,
standartlar ve de÷erlendirme kriterleri hakkında bilgi
verilecektir. Elektronik koleksiyon ile ilgili nicel ve nitel
verilerin elde edilmesi, yorumlanması ve koleksiyon
yönetimi için kullanımı konularında de÷erlendirmeler
yapılacaktır.
Çalıútay Konuları
x Elektronik koleksiyon
de÷erlendirme kriterleri
x Ölçme ve
belirlenmesi

yönetimi

de÷erlendirme

ile

aúamaları
ilgili

ve

kriterlerin

o Kurumlara göre
o Elektronik bilgi kaynaklarına göre
x Ölçme ve de÷erlendirmede uygulanabilir teknikler
o Standartlar
o østatistiki teknikler

Özgeçmiú: Hacer Batı Orta Do÷u Teknik Üniversitesi
Kütüphanesinde süreli yayın kütüphanecisidir.
Elektronik koleksiyon yönetimi, kullanım istatistikleri,
maliyet-yarar analizi baúlıca ilgi alanlarıdır. “Elektronik
Bilgi Kaynaklarında Maliyet-Yarar Analizi: Orta Do÷u
Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Üzerine Bir
De÷erlendirme” baúlıklı tez çalıúmasıyla Hacettepe
Üniversitesinden yüksek lisans derecesi almıútır.

Summary: This workshop aims to underline the
importance of evaluation and measurement of
electronic information sources in electronic
collection management. Measurement techniques,
standards, and evaluation criteria to be applied in
the stages of selection, evaluation and policy
development of electronic collection management
will be reviewed. The provision of qualitative and
quantitative data, interpretation of this data and its
use for collection management will be assessed.
Workshop Topics
x Stages of electronic collection management and
evaluation criteria
x Identification
criteria

of

measurement

and evaluation

o By institutions
o By types of electronic resources
x Techniques used in measurement and evaluation
o Standards
o Statistical techniques
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