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Eğitim Semineri Önerisi 

Teknoloji altyapısındaki ilerlemeler ve İnternetin gelişmesiyle birlikte çoklu ortam verileri 

büyük önem kazanmış ve bu veri miktarlarında büyük ölçüde artış olmuştur. Bu noktada, 

yapılacak çalışmalar için bilgi kaynaklarının Web üzerinden sunumu, dizinlenmesi, 

sorgulanması, en verimli şekilde kullanılabilmesi ve eniyilenmesi, açık kaynak ve/veya özgür 

yazılımlara ulaşılabilmesi gibi uygulamalar son derece önemlidir. Çoklu ortam kapsamındaki 

veriler üzerinde, bilgi işleme ve yönetimi, dizinleme ve tarama, çıkarsama ve hesaplama gibi 

son derece önemli pek çok işlemin İnternet aracılığıyla Web üzerinden gerçekleştirilebilmesi 

büyük esneklikler sunmaktadır. Bu çalışmadaki temel hedef, metin, görüntü, video gibi çoklu 

ortam verilerinin ele alınması suretiyle, Web ortamının tüm olumlu getirileri ile birlikte 

işlenmesi, dizinlenmesi, sorgulanması gibi uygulamaların İnternet üzerinden rahat bir şekilde 

gerçeklenebilmesidir. Bu bağlamda konu, konferans kapsamındaki temel konularla da ilgili 

olarak; elektronik kütüphanecilik, bilgi kaynakları, dizinleme ve tarama; özgür ve/veya açık 

kaynak kavramı; hesaplama ve tarama motorları ile ilişkili olarak ele alınacaktır. Web tabanlı 

bilgi işleme kapsamında kuramsal bilgilerin verileceği ve uygulamaların da yer alacağı bu 

eğitim semineri, literatüre dayalı akademik bir yön içermektedir ve bu kapsamdaki ilgili örnek 

uygulama ve video desteği ile katılımcıların dikkatini İnternet üzerinde bilgi işlemeye 

çekecektir. Bu seminerin ilgili kişiler için yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi İşleme, Çoklu Ortam, Dizinleme, Tarama, Hesaplama 

Konferans Kapsamında Konu Alanları: E-kütüphanecilik, Enformasyon Kaynakları, 

İndeksleme ve Tarama; Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye; Hesaplama ve 

Tarama Motorları. 

Süre 

Bu eğitim seminerinin gerçekleştirilmesi için planlanan süre 90 dakikadır. İlk 5 dakika giriş 

konuşması, devam eden 40 dakika konu anlatımı ve devamında 20’şer dakikalık soru-cevap 

ve tartışma kısımları sonrasında, 5 dakika sürecek çıkış konuşması ile seminer toplamda 1 

buçuk saatte tamamlanacaktır. 

Azami Katılımcı Sayısı 

İlgili eğitim seminerine katılım için düşünülen en fazla katılımcı sayısı 100 kişidir, fakat 

seminerin verileceği yere uygun olarak daha makul bir sayı belirlenebilir. 

Anlatılacak Konular 

 Veri ve Veri İşleme 

 Çoklu Ortam 

 Bilgi ve Bilgi İşleme 



 Bilgi Kaynakları 

 Dizinleme ve Tarama 

 Özgür Yazılım ve Açık Kaynak 

 Web Tabanlı Bilgi İşleme 

 Elektronik Kütüphanecilik 

 Web Tabanlı Bilgi İşleme Uygulamaları 

 Hesaplama ve Tarama Motorları 

Eğitimin Verilme Şekli 

Bu eğitim, Web tabanlı bilgi işleme konusu ve bu konudaki ilgili uygulamalar olarak 2 farklı 

yönü olan bir çalışmayı içermektedir. Seminer, ilk olarak konu anlatımı ve genel bilgilerin 

verilmesi, ardından bu konu kapsamındaki uygulamaların tanıtılması ve daha sonra soru-

cevap, sonuçlar ve tartışma kısımları ile toplamda 3 kısımdan oluşmaktadır. 

Seminer, çeşitli örnekler, Web tabanlı uygulamalar ve örnek videolar ile desteklenecektir. Bu 

eğitim semineri, kuramsal bilgileri içeren teorik kısmı akademik bir temel oluşturacak şekilde, 

pek çok örneği içeren uygulamalı kısmı ise katılımcıların dikkatini Web üzerinde bilgi 

işlemeye çekecek şekilde yapılandırılmıştır. 

Bu bağlamda ilgili konu, hem genel olarak hem de farklı alanların özel çalışma dalları olarak 

ele alınacak ve bu alanlarla ilişkilendirilerek incelenecektir. 

Donanım ve Yazılım Gereksinimleri 

Seminer anlatımında, eğitmen için dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, sunuş perdesi ve 

İnternet bağlantısı gerekmektedir. Katılımcılar, anlatım kapsamında bazı örneklerin yakından 

takip edilebilmesi ve uygulanabilmesi için kendi bilgisayarlarını bulundurabilirler. 
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