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RAPOR 
 

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Sayısal Arşiv ve Dökümantasyon Sistemi Projesi, kurumumuzun basılı gazete arşivini veri tabanlı bir altyapı ile 
sayısallaştırmaya uygun bir sistem geliştirmeye yönelik bir projedir.  

Digital Archive and Documentation System is a project to develop a system  supported by a database 
infrastructure for digitization the back issues of printed newspapers in our archive.  

II. Amaç 

İletişim Fakültesi kütüphanesinde bulunan günlük gazeteler, dergiler ve diğer yayınların sayısallaştırılması ve 
indekslenmesi yoluyla Fakülte arşivinin yerel ağ ve web üzerinden sorgulanmasının sağlanması. 

III. Materyal  

Sayısal arşiv projesi donanım-yazılım temini yanında arşivi güncel tutacak, sürekliliğini sağlayacak personelin ön 
eğitimini/sisteme uyumluluğunun sağlanmasını da kapsayan iki başlıklı bir projedir. 

IV. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Günlük gazeteler, dergiler ve diğer yayınların sayısallaştırılması ve indekslenmesiyle hedeflenen kazanımlar 
aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

Koruma: Kurum arşivinde yer alan ve her biri kurum birikiminin vazgeçilmez öğeleri olan dökümanlar her türlü 
bozulma, çalınma, yangın, su baskını v.b. dışsal etkilerden kurtarılmakta, kurumsal bellek kaybının önüne 
geçilmektedir. 

Erişebilirlik: Kurumsal arşive belirlenecek indeks alanları üzerinden kolaylıkla erişilebilecek, belli konulara, 
kavramlara ya da tarihlere ilişkin sorgulamalar yapılabilecek, bilgiye erişim hızı ve niteliği artacaktır. 

Yaygınlaşma: Kurum arşivi üyeler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından erişilebilir kılınacak, söz konusu 
kişilerin kurum arşivinden sayısal ortamda yararlanması sağlanacaktır. Ayrıca arşiv yoluyla yapılacak erişimlerle 
Kurum web sayfası daha çok kullanılır hale gelecek ve ileride oluşturulacak bir ortak buluşma noktası (portal) için 
hazır kullanıcı kitlesinin oluşumuna katkı sunulacaktır. 

Tümleşik Haber Merkezi: 

İletişim Fakültesi Uygulama gazetesi olan Görünüm’ün, çoklu ortam gazetecilik uygulamaları çerçevesinde 
yeniden yapılandırılması sürecinde söz konusu sistem, farklı formatlardaki haberlerin görünürlük ve erişilebilirlik 
kazandığı sayısal bir platform oluşturacaktır. 

 

V. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler 

- 

VI.Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları 

Proje kapsamında temin edilen yazılım ve donanım, fakültemizin, dijital olarak arşivlenmesinde ve 
indekslenmesinde yarar görülen diğer eğitim-öğretim materyalinin arşivlenmesinde de kullanılabileceğinden 
“geleceğe ilişkin öngörülen katkılar” başlığı altında sıralanan her tür katkı, bilim ve eğitim alanlarında da 
potansiyel bir katkı sunabilecek niteliktedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

90A5450001 NUMARALI PROJENİN MALİ BİLANÇOSU 

    Proje Başlangıç Desteği 100.500 TL 

Harcamalar*       

  A) TEÇHİZAT VE MAKİNA        

1 adet sayısal arşiv 

dökümantasyon sistemi (Veri 

depolama-storage ünitesi SR316, 

SR316 3U Rack Kasa, 

650Wx3adet, 16xsata çekmece) 69.400 TL     

   1 adet masaüstü bilgisayar 

(ACER VERİTON M670G 

PS.M67C1.201) ve 1 adet ACER 
TFT LCD Monitör) 1.859,32 TL     

  B) PERSONEL        

   Haziran 2010 tarama, 

indeksleme ve yayına hazırlama 

işi için işçi çalıştırma toplam 

bedeli (3 işçi) 2.650,98 TL     

   15.07-15.11.2010 tarama, 

indeksleme ve yayına hazırlama 

işi için işçi çalıştırma toplam 

bedeli (3 işçi) 14.460 TL     

   C) DİĞER       

   İlan Bedeli (Başbakanlık 

Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müd.) 1.180,00 TL     

    

Harcanmayarak Devreden 
Destek Miktarı -10.950 TL 

TOPLAM 89.550 TL TOPLAM 89.550 TL 

    

* Harcama ayrıntılarını gösteren proje satın alma listesi ekte sunulmuştur. 

 

 

 



b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

1. Pojeye dahil olan makina ve teçhizattan “OCE TDS600 tarayıcı”, “Oce power logic kontrol ünitesi” ve “Veri 
depolama-Storage ünitesi” İletişim Fakültesi Kütüphanesi Arşiv katında; “Felaket yedekleme ünitesi”, “Arşiv 
sunucusu” ve “Felaket yedekleme ünitesi” ise İletişim Fakültesi Kütüphanesi içinde konumlandırılmıştır. 

2. Proje, genişleyebilir-geliştirilebilir yazılım ve donanım yapısıyla İletişim Fakültesi’nin gereksinimlerini 
karşılayabilecek durumdadır. Kapasitesi fakültenin web sayfasında açılmış ya da açılacak yeni sayfaların arşiv 
gereksinimlerini de karşılayacak düzeydedir. Akademik araştırmalar açısından arşive dahil edilecek yeni belge-
dokümanlarla önemli bir kaynak olmaya devam edecektir. 

 

c) Teknik Ayrıntılar  

1. OCE TDS600 tarayıcı: Çoklu kopya özelliğine sahip, %25-%400 aralığında sayısal netleştirme yapabilen, format 
genişliği en az 210x210 mm, en çok 914 mm arasında geçişken, tarama çözünürlüğü 200-400 dpi arasında 
ayarlanabilir, 400 dpi çözünürlükte dakikada 5 metre, 200 dpi çözünürlükte ise dakikada 10 metre tarama yapabilir. 

2. Oce power logic kontrol ünitesi: Ünitenin hafıza kapasitesi 80 GB HDD’dir; HPGL, HPGL2, HPRTL, TIFF 6.0, 
CALS Type 1, NIRS, EDMICS (C4), Calcomp 906/907/951, Postscipt Level 2 dosya biçimlerini standart olarak 
destekler, ağ bağlantısı Ethernet 10/100 mbits/s RJ45 üzerinden kurulur, TCP/IP, NetBEIU (smb) ve Novell 
(IPX/SPX) ağ protokollerini standart olarak destekler. 

3. Veri depolama-Storage ünitesi: 2 GB RAM, Raid1,5,6 destekli, üzerindeki hard disk 7200 RPM hızında ve 512 
MB Cache destekli, sunucuda 8 adet SAS 1 TB diskin yanı sıra DVD yazıcı bulunmaktadır. 

4. Arşiv sunucusu: 2U Rack Kasa tipinde, INTEL XEON E5405 2.0GHz 1333 MHz 2X6Mb Quad Core işlemcili, 8 
disk alacak kapasitede, 1+1 Redundant 700 Watt güç kaynağına sahip, standart LSI Integrated RAID 0, 1, 1E 
desteği içerir, iSCSI yazılımına sahip. 

5. Felaket yedekleme ünitesi: 4 adet 1TB SATA disk yuvalı, 1 Gigabit Ethernet çıkışı, FTP, SMB, CIFS, AFP ve 
NFS ağ protokolleri yanında RAID 0.1.5 ve 10 destekler, tek tuş ile bağlı kullanıcıların yedekleri alınabilir, 
smartSYNC ile otomatik olarak kullanıcı verileri yedeklenebilir, USB Hard Disk, USB Yazıcı ve Kesintisiz Güç 
Kaynağı desteği de vardır.  

 

 

 

 
 

 


