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Ortaya çıkan her yeni “dokümantasyon” bilgi 
birikimine katkıda bulunur. Bilginin katlanarak 
arttığı çağımızda bilgiye erişim sağlamak en 
önemli sorunlardan biri olmuştur. Yayınlamanın 
bu kadar kolaylaştığı bu dönemde çeşitli ortam-
lar ve yollar oluşmuştur ve dolayısıyla bilgiye 
erişim de giderek daha karmaşıklaşmaktadır. 
Sonuçta Bilgi Yönetiminde yeni yöntemlerin 
ve teknolojilerin uygulanması yeni standartların 
geliştirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır ve bu 
da kaçınılmazdır.

Bilgiye erişimde kullanılan en önemli yöntem-
lerden biri de Dizinler ve Dizinleme faaliyetle-
ridir. Yüzyıllar boyunca, kil tabletlerden kitap-
lara ve günümüzde sanal aleme, bilgiyi denetim 
altına almak için değişik biçimlerde uygulanan 
en geçerli yöntemlerden biri de dizinlemedir ve 
bu yöntem hala geçerliliğini korumaktadır. Batı 
ülkelerinde hiçbir bilimsel yayın düzgün bir di-
zini olmadan yayınlanmaz. Dizinlemenin de te-
melinde sözcüklerin doğru kullanımı ve doğru 
anlamlandırılması yatar. 
İngiltere’de Royal Society’nin kurucularından 
Chester Piskoposu Dr. John Wilkins 1668 yılın-
da hacimli bir kitap yazmıştı:  An Essay towards 
a Real Character and Philosophical Language. 
(Gerçek bir Karakter ve Felsefi dil üzerine bir 
Deneme).  Bu yapıtında “gerçek karakter” diye 
adlandırdığı, İngiliz dili için doğru yazım dilidir 
(orthography); “felsefi dil” dediği ise “sınıflan-
dırma” veya “ontoloji” sistemlerine dayanmak-
taydı.

Dr. John Wilkins kitabında  şunu iddia ediyordu, 
“En üstün ve kusursuz dili yaratmak için, her 
sözcük ile tek bir nesne ve tek bir fikir  anla-

tılmalıdır. Bunu başarmak için de bilinen tüm 
insanlık bilgisini sınıflandırmak gereklidir.” 
Onun bu kitabı daha sonra Roget’s Thesaurus 
adlı “taksonomik” sözlüğün hazırlanması için 
yazarı Roget’e ilham kaynağı olmuştu. Daha 
sonraları bilgiyi sınıflandırma yöntemleri olarak 
ortaya çıkan Dewey Onlu Sınıflama ve Kongre 
Kütüphanesi Sınıflama sistemleri, daha sonra 
Google, Yahoo ve Open Directory gibi portal-
ların temelde dayandıkları kavramlar bunlardır. 
Daha da ileri gidersek, Kavram Dizini (thesa-
urus) sistemlerinin ve her türlü dizinleme sis-
temlerinin temelinde de bu yatar.  (Brewster, C. 
and Wilks, Y.  Ontologies, Taxonomies and The-
saurus: Learning from the Texts.  University of 
Sheffield, UK. http://eprints.aktors.org/409/01) 
Denetimli sözcükler kavramı da her sözcüğe bir 
nesne ve tek fikir yüklemek anlamına gelir. 

DİZİNLEME NEDİR?

Bilgi kullanıcıları sürekli olarak aradıkları bel-
gelere/bilgilere erişmeye çalışırken bunların 
arasında  istemedikleri bilgileri de süzgeçten 
geçirmenin yollarını aramaktadırlar. Bunun da 
çözümü belgeler ve her türlü ortamda kayıtlı 
bilgilerin dizinlerinin hazırlanarak, erişimi sağ-
lamak amacıyla araştırıcı ve okurların kullanı-
mına sunmaktır. 

•  Dizinleme bir metinden – belgelerden (ki-
taplar- süreli yayın makaleleri, web siteleri, 
veri tabanları, el kitapları, kataloglar, graphic 
çizimler ve resimler, CDler, videolar, mikro-
formlar, vb.)  alınan bilgileri önce analiz ede-
rek  anlamaktır,
•  Dizinleme değişik konular ve değişik kul-
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lanım/ kullanıcı  amaçları için, değişik yön-
temlerle yapılır,  
•  Dizinleme hem bir bilim dalı olarak hem 
de bir sanat dalı olarak tanımlanmıştır,
•  Dizinleme bir entelektüel süreçtir ve üze-
rinde çalışılan konunun iyi bilinmesi gerekir.

DİZİNLEMEYE HAZIRLIK
Dizinlemeye başlamadan önce eldeki belgelerin 
dizinlemeye değer olup olmadığı hakkında ka-
rar verilmelidir. Dizinleme eğer bir kurum veya 
şirket için yapılacaksa, öncelikle belgelerin on-
ların politikalarına uyup uymadığı saptanmalı, 
ve bu politikalar doğrultusunda izlenecek belli 
başlı kurallar konulmalıdır.  Dergi makalelerini 
dizinlemede  de yayınlayan kurumun politika-
ları göz önünde tutulmalıdır, örneğin, yalnızca 
makaleler mi dizine girecek, başyazılar, editöre 
mektuplar, biyografiler, haberler, vb de dizinle-
necek mi, resimler, tablolar nasıl dizinlenecek, 
vb. Bu kuralların dışında dizini yapan uzman 
kendi bilgi  birikimini ve mantığını kullanarak 
bir belgenin dizinlemeyi gerektirip gerektirme-
yeceğine karar verebilir.  

Kitap dizinleri hazırlanırken de hangi konuların 
ve/veya konuların hangi yönlerinin vurgulana-
cağı da önceden önceden yayınevi ve/veya rapo-
ru yazan kişi ile birlikte karar verilmelidir. Bazı 
yan konular, içeriğe katkısı yoksa ve konuya 
marjinal kalıyorsa atlanabilir. Bu hazırlıklardan 
sonra konu başlıkları veya anahtar sözcükler 
verme işlemi başlayacaktır. 

•  Belgeye hangi konu başlıkları veya anahtar 
sözcükler verilmesi gerektiği saptanır,
•  Verilecek anahtar sözcükler ve terimler 
belgenin konularını ve özünü ortaya çıkar-
masına dikkat edilir, 
•  Her belge gerektiğinde bir sınıf numarası 
veya elektronik sıra numarası ile kodlanır,
•  Son olarak da elideki belgeler gruplara ya 
da taxonomilere ayrılır, sonra her bölüm ken-

di içinde alt bölümlere bölünür. 

DEĞİŞİK DİZİN TÜRLERİ 
ALANLARA GÖRE
Değişik alanlarda hazırlanan dizinlerin de hazır-
lanmasında farklı yaklaşımlar ve uygulamalar  
vardır. Aşağıda belli başlı alanlarda dizin türle-
riyle ilgili kısa bilgiler verilmiştir.

•  Bilim ve Tıp alanlarındaki belgelerin dizin-
leri yapılırken bunlar için daha spesifik ve 
kesinleşmiş terimler kullanılır. Tıp terimleri 
artık belli bir standarda erişmiş ve tanımlan-
mıştır. Bu alanlarda iyi tasarlanmış Kavram 
Dizinleri vardır.  
•  Hukuk terimleri de kesin ve ölçünlere uy-
gun tanımlardan oluşur; değişik yasal metin-
ler için belirli anahtar sözcükler geliştirilmiş-
tir – yasalar, yasal başvuru kaynakları, hukuk 
vakaları, vb. Dizinlerde kullanılan terimler 
standartlaşmış ve oturmuş terimlerdir. 
•  Sosyal bilimler alanında kullanılan termi-
noloji ve kavramlar anlam bakımından çok 
daha soyut ve belirsizdir. Bir terim farklı an-
lamlara gelebilmekte, farklı fikirler için fark-
lı sözcükler kullanılabilmektedir, bu nedenle 
sosyal bilimler alanında daha fazla eş anlamlı 
sözcüklere gerek duyulur ve kavram dizinle-
rinde daha fazla göndermelere yer verilir.
•  Gazete Dizinleri ise çok daha farklı nitelik-
lere sahiptir. Genellikle gazetelerdeki haber 
başlıklarından elde edilen anahtar sözcükler 
dizinlere katılır ve oluşturulan dizinler daha 
sık değişime uğrar. Kendine öz bir Kavram 
dizini (thesaurus) hazırlamış olan ilk gaze-
te New York Times gazetesidir. Genellikle 
küçük gazetelerin dizinleri yoktur fakat her 
gazete kendi iç bünyesinde kullanılmak üze-
re yerel konulara, yer adlarına ve özel adlara 
ağırlık veren dizinler oluşturabilir.
•  Resim ve çizimler, özellikle internetin orta-
ya çıkmasından sonra, günümüzde çok daha 
yaygın biçimde kullanılmaktadır.  Bu gibi 
belgeler için farklı anahtar sözcükler gerek-
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mekte, jenerik adlar, özel adlar, yer adları, 
resmi çizen veya çekenlerin adları gibi ek 
bilgilerin de dizinlere eklenmesi gerekir. 
•  Özel Sirket Dokümantasyon Merkezleri ise 
kendi bünyelerinde bilgi kaynaklarına eri-
şimi sağlayacak ve kendi gereksinimlerini 
karşılayacak  kavram dizinleri oluşturmak 
zorundadırlar 

DEĞİŞİK DİZİN TÜRLERİ
YAYIN TÜRLERİNE GÖRE
Yayın türlerine göre dizinler genel olarak ikiye 
ayrılır. Bunlar açık uçlu (open-end) ve kapalı 
uçlu (closed-end) dizinleme türleridir.  (Wea-
ver, 2002)

Kapalı uçlu diye adlandırılan dizinler kitap, ra-
por, basılı ve/veya sanal ortamda yer alan metin-
ler için kullanılır. Bu tür yayınların bir başlangı-
cı ve sonu vardır, bir konu bütünlüğü vardır ve 
bunlar belli bir okur kitlesi için hazırlanmıştır. 
Bu yayınlar genellikle tek bir yazar tarafından 
hazırlandıkları için kullanılan terimlerde birlik 
görülür. Belirli bir kitap veya belge için hazırla-
nan dizinler özel olarak hazırlanmıştır ve her di-
zin belli bir metine bağlıdır, tek başına kullanı-
lamaz. Kapalı uçlu dizin türleri, kitaplar dışında 
web siteleri dizinleri  için de uygulanır.  Çok kişi 
tarafından yazılmış kitaplar için kavram dizinle-
rine başvurmak yararlı olur. 

Açık uçlu dizinler, ayni başlık altında sürekli 
olarak yayınlanan yayınlara veya farklı süre-
li yayınların biraraya gelmesinden oluşan veri 
tabanlarına uygulanır. Süreli yayınlar haftalık, 
aylık, yıllık gibi peşpeşe çıkan bölümlerden olu-
şurlar, kendi aralarında kronolojik ve/veya nü-
merik olarak sıralanırlar, ve bu yayınları uzun 
süreli  olarak yayınlama eğilimi vardır. Süreli 
yayınlar için dizinler de bu yayınlar devam ettiği 
süre hazırlanır. Süreli yayınlar değişik yazarlar 
tarafından yazılmış makalelerden oluştuğu ve 
uzun yıllar devam ettiği için terminolojide fark-
lılıklar oluşur, bunlara yeni terimler eklenir, yazı 
biçemleri ve kullanılan terimler de yazardan ya-

zara göre değişiklikler gösterir. Bu nedenlerle, 
süreli yayınlar için hazırlanan dizinlerde ter-
minoloji, anlam birliği ve bütünlüğü sağlamak 
amacıyla kavram dizinleri (thesaurus) kullanıl-
ması zorunlu olur. Aynı şekilde farklı süreli ya-
yınlardan ve kaynaklardan elde edilen bilgiler-
den oluşan veri tabanları için de kavram kavram 
dizinleri kullanılması zorunludur. 

Ülkemizde yayınlanan kitapların çoğunda dizin 
bulunmaz, dizini olanlar ise bunu çok kolay bir 
yöntemle yaparlar, yalnızca özel adları, tüzel 
adları ve yer adlarını alfabetik olarak kitapların 
sonuna eklerler. En bilimsel nitelikli kitapların 
bile düzgün yapılmış konu dizinleri yok dene-
cek kadar azdır. Ayni şey dergi dizinleri için de 
doğrudur. Konu dizini olan bazı kitap ve süreli 
yayınlar için yapılmış olan dizinler incelene-
cek olursa, bunların hiçbir şekilde standartlara 
ve kurallara uygun olarak yapılmadığı görülür. 
Aşağıda her iki dizinleme türü için Türkçe ve 
İngilizce kitaplardan farklı örnekler verilmiştir:  

Türkçe bir kitaptan örnek: 
Görüldüğü gibi dizinde sadece özel, tüzel ve 
coğrafya adları sıralanmış ve bunların geçtiği 
sayfa numaraları alt bölümlere inmeden veril-
miştir.  Böyle bir dizinden konulara erişim sağ-
lamak neredeyse olanaksızdır. 

Abdullah Cevdet,  346
Alp, Tekin,  361
Anavatan Partisi, 395
Atatürk, Mustafa Kemal,   19-21, 29-30, 40, 
76, 100, 112, 115, 128, 132,246, 267, 300, 
347-53, 355, 357-359, 361-368, 380, 400, 
403, 421, 451-54. 
ATİAD,  93
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET),  58, 
138, 148, 152-3, 251-3, 273-4, 281, 411-3.  
Avustralya,  25, 45, 48-9,54, 65, 84, 86-8, 92, 
95-6, 122, 163, 165, 174, 177, 179, 227, 254, 
260-1, 322, 326, 337, 364, 369, 380, 417, 
419, 433.   vb.  

(Öymen, 1998.)
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Türkçe bir dergiden örnek: 
Süreli yayınların indekslenmesinde gerekli kav-
ram dizinleri olmadığı için, dergiler geçmiş sa-
yılarına erişim sağlamak amacıyla yıllık dizin-
lerin hazırlanmasında kendilerine özgü  değişik 
düzenlemeler yapmaktadırlar. Aşağda Türk Dili 
dergisinin bir yıllık dizininden örnek verilmiştir. 
Aşağıda verilen örnekte de göründüğü gibi, di-
zinin ilk bölümü  Genel Konulara ayrılmıştır ve 
bunların altında alfabetik olarak yazarlara göre 
künye girişleri yapılmış, ilgili makale künyeleri 
tek tek verilmiştir: 

Ata sözleri ve deyimler • 
Atatürk • 
Bibliyografyalar • 
Bilim Dili • 
Cografya • 
Çeviriler • 
Denemeler ve eleştiriler• 
Dil bilgisi• 
Biyografiler• 
Çeşitli düşünceler,  vb.• 

Dizinin son bölümünde ise yazar adları tek al-
fabetik dizin halinde verilmis ve makale giriş 
sırasına göre  numaralanarak okurlar yönlendi-
rilmiştir. Her ne kadar böyle bir sınıflama siste-
mi yıllık dizinlerde bir noktaya kadar konu te-
melinde erişimi sağlasa da, uzun yıllardır çıkan 
dergilerin anahtar sözcüklerle tanımlayan toplu 
(kümülatif) dizinini hazırlamak için hiç de elve-
rişli bir yöntem değildir.  Örneğin:

Abbasov, A. M.      198
Abdullayev, Zakiroğlu A.     1303
Acaroğlu, Türker        199, 90
Ada, Ahmet       387
Adalı, Bilgin      388, 389, 1484, 1485, 1486
Adalı, Oya         1618
Adanır, Oğuz    1487   vb.   

(Türk Dili, 1994.)

Bunlara karşın aşağıda kurallara uygun olarak 
yapılan İngiltere’de yayınlanmış bir kitap ve 

süreli yayın dizinlerinden birer örnek verilmek-
tedir:

Yabancı Dil Kitap Dizini   
Atatürk  see Mustafa Kemal (Atatürk)
Ankara:  battle of (1402), 17, 26n, 27-30, 33, 
38, 40, 84; Prince Süleyman gains, 32; Grand 
National Assembly established (1920), 542; 
proclaimed capital, 545.  
Mustafa Kemal (Atatürk):  Assumes 
presidency, I, 545; achievements and influence, 
488, 552-54; in defence of Tripoli, 522; post-
war plans of national liberation, 539-43; 
condemned to death in abstentia, 542; elected 
president of parliament-in-waiting, 542; 
organizes defense of Turkey, 543; and abolition 
of caliphate, 546; proclaimss constitution, 546 
condemns pan-Turkism, 549; silences political 
opposition, 550-1; assassination attempt on, 
551-2; six day speech (1927), 552-3.   (Finkel, 
2006)

Aşağıda verilen örnek The Indexer: The Inter-
national Journal of Indexing adlı derginin dizi-
ninden alınmıştır; bu dizinde yazarlar, makale 
başlıkları ve anahtar sözcükler tek alfabetik di-
zinde verilmiştir. 

Yabancı Dil Süreli Yayın Dizini
Aitchison, Jean, Alan Gilchrist and David 
Bawden
Thesaurus construction and use: a practical 
manual (reviewed) 21.149, 23.53
Alakus, Meral
articles by
‘Turkish names’ (Alakus) CP2/5
‘A women’s thesaurus in Turkey: addressing 
the challenge’ 25.176-81
Alberta Legislative Assembly
indexing the proceedings of 23.138-9
alcohol and drug problems
thesaurus 20.49
‘Alexander Cruden and his Concordance’ 
(Farrow) 20.55-6
‘Alexander von Humboldt’s Kosmos: indexing 
it’ (Lubrich and Ette) 25.2-6
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Alexandria, library at 25.259
‘All is revealed’ (Franke) (letter) 20.32
All the world’s a globe ... (Dingle) (discussed 
by Hazel Bell) 20.208
Allot, Philip
Invisible power: a philosophical adventure 
story (reviewed) 25.150-1
allusions
dictionary of 23.55-6
indexing or 25.42
(The Indexer, 2008)

WEB DİZİNLERİ

Her ne kadar web sayfaları ve portalları için ha-
zırlanan dizinler kapalı uçlu dizinler olarak ad-
landırılsa da, burada web dizinlerinin özellikleri 
üzerinde yine de ayrıca durmak yerinde olur. 
Son yirmi yıldır giderek daha çok büyüyen sanal 
bir bilgi havuzu olmaya başlayan internette her 
zaman doğru bilgiye erişebilmek mümkün ol-
mamaktadır. Internet ortamında arama motorları 
ancak o bilgilere verilmiş sözcüklerle arama ya-
pabilirler. Kütüphanelerdeki bilgiler gibi belirli 
bir sistematiğe göre düzenlenmemiş  bilgilerin 
hepsine erişebildiğimizden nasıl emin olamaz-
sak, bu bilgilerin doğruluğundan da her zaman 
emin olamayız. Doğrusu giderek büyük bir hızla 
artan bilgiyi denetim altına alabilmek ve bilgiyi 
yönetmek daha da zorlaşmaktadır. 

İnternette yer alan doğru bilgiyi bulabilmek de 
büyük bir sorun olduğu kadar bu bilgiyi çabuk  
bulmak da çok zordur.  Aradığımız bilgilere eri-
şim iki yolla gerçekleşir ve bu yollar web siteleri 
ve portalları kapsamında sınıflandırılan ve dü-
zenlenen bilgiler için uygulanmaktadır:

• Site haritaları – web sitesinin haritasını ve-
rir, tıpkı bir kitabın ”içindekiler” sayfası gibi-
dir, site içindeki konuları saptar, 
•  Site dizinleri – bunlar da tıpkı kitap dizin-
leri gibi okurları ve araştırıcıları sitenin belir-
li noktalarına yönlendirir. 

Web kapsamında bilgilerin araştırıcılara kolay 

ve çabuk biçimde sunulması için uygulanan di-
zinlemede iki türlü meta-tag kullanılır:

•  Tanımlayıcı meta-taglar (Description 
Meta-tags):  Web üzerinde yer alan her bil-
gi birimi için bu bilginin kısa bir özetçe/ta-
nımlaması yapılmak zorundadır. Bunlar ge-
nellikle  20-25 sözcükten oluşan tanımlayıcı 
sözcüklerdir. Bu sözcükler çok dikkatlice se-
çilmelidir. Eğer bu sözcükler belli bir konuyu 
tanımlamıyorsa bu sözcüklerin kullanılması-
nın hiçbir yararı olmadığı gibi araştırıcıları 
yanıltabilir. 

•  Anahtar sözcükler meta-tagları (Keyword 
Meta-tags):  Bunlar da web bilgilerini anah-
tar sözcükler vererek dizinlemektir, bilinçli 
olarak seçilmiş anahtar sözcükler bilgi ve 
belgelere en doğru ve kolay biçimde yönle-
diren yöntemdir. 

Meta-taglar’ın her ne kadar bazı zayıf yönleri 
olsa da, şimdiki halde web sayfalarında kullanı-
lan dili ve konu dizinlerini denetim altına almak 
için uygulanmakta olan tek yöntemdir.  (Alimo-
hammadi, 2003)

Web ortamındaki bilgi ve belgelerin sistematik 
bir sınıflama sisteminden yoksun olması   nede-
niyle, web sitelerinin içeriklerinin düzenlenmesi 
tek çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Daha ileri 
düzeyde ise benzer konulardaki web sitelerinin, 
web portalları çerçevesinde biraraya getirilerek 
düzenlenmesi çözüm olacaktır.  Buna iyi bir 
örnek, soyağacı (genealogy) konusuyla ilintili 
sitelerin Cyndi’s List adlı portal çerçevesi için-
de toplanmasıdır: bu portal içinde yer alan web 
siteleri, tüm kütüphaneler, arşivler, müzeler ile 
bunlara hizmet veren tüm ilgili  yazılım ve do-
nanım malzemeleri ve yayınları satan işyerlerin-
den oluşur. (Aycock, 2002) 

Tanımlayıcı anahtar sözcükler örneği:
•     Sağlıklı Yaşam - TNN... Rehber, Sağlıklı Ya-
şam, Sinema, Spor, Şans Oyunları, Tatil Gün-
cesi, Testler, Vip, Yardım Merkezi. Sağlıklı 
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Yaşam Ana Sayfa · Plastik ve Estetik Cerrahi ... 
saglik.tnn.net/ - Similar pages
• Sağlıklı Yaşam Anasayfa: sağlık haberleri, 
cinsellik, beslenme ... Sağlıklı Yaşam Ana-
sayfa: sağlık haberleri, cinsellik, beslenme & 
egzersiz, tamamlayıcı tıp, testler.
www.yehhu.com/guncel-haber/saglikli-
yasam.asp - Similar pages
(Web Results 1 - 10 of about 184,000 for 
Sağlıklı yaşam with Safesearch on. (0.11 se-
conds) powered by Sağlıklı Yaşam Önerileri)
•  Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken 
önlemlerin pek çoğu günlük yaşamımızda 
uygulamamız gereken küçük ve kolay çaba-
lardan oluşur. www.bilkent.edu.tr/~bilheal/
uremesagligi/saglikliyasamonerileri.html  - 
Similar pages

Anahtar sözcükler dizinleri örnekleri
Bunların bir adı gömülü dizinler (embedded in-
dexes), diğer bir adı da A’dan – Z’ye dizinlerdir.  
Aşağıdaki alfabenin harflerini tıklayarak istedi-
ğiniz anahtar sözcüğünü  uygun harfin altında 
dizilmiş bulacaksınız. Buradan aradığınız konu 
başlığını tıklayarak kolayca erişim sağlayabilir-
siniz.  Please select a letter from the alphabet 
links below to go to keywords beginning with 
that letter, or look through the (complete list of 
keywords).
A B C D E F G H I J K L M  N O P Q R S T U 
V W X Y Z
( www.canada.gc.ca/azind/azindex_e.html ) 

Ekranda görünebilen A’dan Z’ye listeler:
•  Biographies 
•  Births & Baptisms 
•  Black Dutch -- See: Unique Peoples 
•  Blogs for Genealogy 
•  Bohemia -- See: The Czech Republic & 
Slovakia 
•  Books 
•  Bosnia Herzegovina -- See: Eastern 
Europe 
•  Brazil -- See: Hispanic, Central & South 
America, & the West Indies 
•  Brick Walls -- See: Hit a Brick Wall? 

•  Breconshire 
•  Britain -- See: United Kingdom 
•  Buckinghamshire 
•  Building Histories -- See: House & 
Building Histories 
•  British Columbia 
•  Bulgaria -- See: Eastern Europe
•  Buteshire 

 
Cyndi’s List, 1996-2008. www.cyndi’slist.com/
alpha.htm)

Görünmeyen denetimli sözcükler
dizinleri ve kavram dizinleri
Aşağıda görüldüğü gibi birçok websiteleri ve 
portallarında her nekadar  konu başlıklarını gö-
remesek de, arama için bırakılmış bölümlere is-
tediğimiz yazar adı, başlık veya konu başlığını 
yazarak arama yapılabilir. Bunların arka planda 
görülemeyen denetimli konu/ad listeleri veya 
konu kavram listeleri bulunmaktadır. 

All Taxonomy Warehouse

   GO

( www.taxonomywarehouse.com ) 

Amazon.com

(www.amazon.com )    

Metadata ve Metatag’lar
Metadata sözcüğü genelde “veriler hakkında 
veriler” (data about data) olarak tanımlanır ve 
bu tanım yaygın biçimde kullanılır.  Bu veriler 
sanal ortamda bilgi ve belgelerin sınıflanması 
veya  dizinlerinin hazırlanması sürecinde  her 
birinin tanımlanması amacıyla kullanılan veri-
lerdir. Daha yalın bir şekilde anlatacak olursak, 
bir zamanlar kütüphanelerde kullanılan katalog 
kartları ve şimdi de MARC verileri sınıflama 
uygulanan kitaplar, monograflar, makaleler, ve 
değişik belgeler için bilgilerden oluşur, örneğin, 
yazar adı, başlık, basıldığı yer, yayınevi, tarih, 



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

374

vb. Tüm bu bilgiler  bir çesit metadata’dır.            

Sanal ortamda bilgi ve belgeleri tanımlamak 
için kullanılan verilere de metadata denmektedir 
ve bunlar onüç ögeden oluşmaktadır. Bunlar üç 
bölüme ayrılır: 
 

•  İçerikle ilgili ögeler:  Başlık; Konu; 
Açıklama; Türü; Kaynaklar; İlişkiler; 
Kapsam,
•  Entelektüel sahiplik:  Yaratıcı (yazar, 
vb.) Yayıncı; Katkıda bulunan; Entelektüel 
haklar,
•  Enstantane ögeler:  Tarih; Format; 
Tanımlatıcılar; Dil.

Metatagler ise sanal ortamda yeralan bilgi ve 
belgelere erişim sağlamak amacıyla eklenen ve 
metadata ögelerinden oluşan tanımlayıcı etiket-
lerdir ve arama süresinde metatagler araştırıcı-
ları doğru bilgileri yönlendirmeye yarar. Meta-
taglar kullanarak websitelerindeki bilgilerin ara-
ma motorları tarafından daha doğru bir şekilde 
dizinlenmesine yardımcı olur.  the meta tag is 
used by search engines to allow them to more 
accurately list your site in their indexes.

Kurallar ve Standartlar
Dizinleme hangi tür veya hangi alanda, hangi 
yayın türü veya hangi ortamda yapılırsa 
yapılsın,  bunların belli kurallara ve ölçünlere 
göre uygulanması gerekir.  Değişik uluslararası 
kuruluşlar ve kütüphanecilik  ve bilgi yönetimi 
alanlarında çalışan kişilerin kurduğu dernek ve 
çalışma grupları ortak sorunlara yanıt bulmaya 
çalışmaktadır ve bunları yayınlar yoluyla 
duyurmaktadır.  Buna göre:

•  İdeal bir ortamda her dizin uluslararası ka-
bul edilen ölçünler ve kurallara uygun olarak 
yapılmalıdır. Bunlarla ilgili belli başlı ulus-
lararası kurumlar şunlardır –  BS (British 
Standards, DCMI (Dublin Core Metadata 
Initiative), IFLA (International Federation 
of Library Associations), ANSI  (American 

National Standards Institute), NISO (Natio-
nal Information Standards Organization) gibi 
belli başlı kuruluşların bu alanda getirdikleri 
ölçünler ve kurallar vardır. 
•  Her ülke uluslararası ölçünler doğrultusun-
da ama kendi diline ve kurallarına uygun öl-
çünlerini geliştirmelidir, 

Görülmektedir ki, uluslararası kurallar da ince-
lendikten sonra dizinleme faaliyetleri gelişigüzel 
yapılamaz.  Yukarıda verilen bilgiler doğrultu-
sunda, bir önkoşul olarak diyebiliriz ki, her ülke 
kendi kurallarını ve ölçünlerini kendi ulusal di-
line uygun olarak geliştirmek zorundadır. Henüz 
bu tür çalışmaların ulusal düzeyde yapılmadığı 
ülkemizde, ne yazık ki birçok uygulama hala bi-
linçsiz  bir şekilde yapılmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:
Alimohammadi, Dariush. 2003. “Meta-tags – a 
tool to control the process of Web indexing.”  
Online Information Review.  v. 27, n. 4, pp. 238-
242.

Aycock, Anthony. “Cyndi’s List: Libraries, Arc-
hives, and Museums—General / UNESCO Arc-
hives Portal.”  Library Journal. April 1, 2002. 
Vol. 127, no. 6, p. 32) 

Brewster, C. and Wilks, Y.  Ontologies, Taxono-
mies and Thesaurus: Learning from the Texts.  
University of Sheffield, UK. http://eprints.ak-
tors.org/409/01

Cyndi’s List of Genealogy Sites on the Internet. 
1996-2008.  (www.cyndi’slist.com/alpha.htm) 
  
Finkel, Caroline. Osman’s Dream. The Story of 
the Ottoman Empire 1300-1923. London: John 
Murrey, 2006.  674 p.)

The Indexer. The International Journal of Inde-
xing.  Index to volumes 20-25, 2008. London. 
www.theindexer.org )



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

375

Öymen, Onur. Türkiye’nin Gücü. 21. yüzyılda 
Türkiye, Avrupa, ve Dünya.  İstanbul: Remzi 
Kitabevi, 1998.)

Türk Dili. Dizin IV. cilt XLIV-1991/II, sayı 361-
480. Ocak 1982 Aralık 1991. Düzenleyenler: 
Belgin Aksu & Canan Selvi.  Ankara: Türk Dil 
Kurumu, 1994.

Weaver, Carolyn G.  (2002) The Gist of Jour-
nal Indexing. Key Words.  Vol. 10, No. 1, p. 16-
22.) 


