
KÜTÜPHANE DİJİTALLEŞTİRME PROJELERİNDE 
KALİTE KONTROLDE OCR BAŞARISI KRİTERİ: 
DİJİTAL TARIM KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ
MEHMET BİLİR 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU



TARİHÇE

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim Yayın Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde bulunan merkez 
kütüphanesinin temeli Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilatı (FAO) ile yapılan Zirai 
Dokümantasyon/Bilgi Projesi ile atılmıştır.  

Bakanlığımız kütüphanesi 1986 yılından beri 
hizmet vermektedir.  

Sadece tarımsal kaynakları barındırması 
hasebiyle İHTİSAS KÜTÜPHANESİ 
niteliğindedir.
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MEVCUT DURUM

Yaklaşık 20 bin civarında yayın bulunmakta 
olup, tarım öğretiminin başlangıcı sayılan 
Halkalı Ziraat Mektebi kitapları da dahil olmak 
üzere hem tarım eğitimi ve tarımsal yayıncılık 
tarihine ışık tutan, hem de tarımın her 
alanında kaynak kitap olma özelliğinde çok 
sayıda yayını içermektedir. 

Ülkemizde üretilen tarımsal yayınların tahmini 
olarak 1/3’ünü barındırması açısından, 
tarımsal bilgi kaynaklarının muhafazası 
açısından önemli bir görev üstlenmektedir.



MEVCUT DURUM

Sınıflandırma ve kataloglama sistemi olarak 
AGRIS kullanılmaktadır: 
• Kırsal Sosyoloji- 4,757 
• Bitki Bilimi ve Üretimi- 4,291 
• Doğal Kaynaklar ve Çevre- 1,799 
• Hayvan Bilimi, Üretimi ve Koruması- 1,789 
• Genel Tarım- 1,436 
• Bitki Koruma- 1,201 
• Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi- 890 
• Yönetim ve Yasa- 856 
• Ormancılık- 812 
• Tarımsal Makine ve Mühendislik- 607 
• Balıkçılık ve Su Kültürü- 569 
• Eğitim, Yayım ve Enformasyon- 295



NEDEN DİJİTALLEŞTİRMEYE 
İHTİYAÇ DUYDUK?
Pandemi ile birlikte yayınlara elektronik 
ortamda ulaşma ihtiyacı artmıştır. 
Hukuk, tıp, mühendislik, temel bilimler gibi 
bazı alanlarda elektronik yayınlar bu ihtiyacı 
karşılayabilirken, bizim alanımızda elektronik 
ortamda temin edilebilir Türkçe yayın sayısı 
çok azdır. 
Kütüphanemiz,  tarımsal içerikli ulaşılabilir 
Türkçe elektronik kaynaklar açısından çok 
büyük önem kazanmıştır.



DİJİTALLEŞTİRME İHALESİ

Zamana ve mekana bağlı kalmaksızın tüm 
kütüphane kaynaklarına erişim 
sağlanabilmesi için “Tarım kütüphanesi 
kurulması ve dijital ortamda erişime açılması” 
gibi amaçlarla başlatılmış olan kütüphanenin 
dijitalleştirme faaliyetleri kapsamında işlerin 
bir kısmı “Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 
Merkez Kütüphanesinde Bulunan Kitapların 
Dijital Ortama Aktarılması ve İnternet 
Ortamında Hizmete Sunulması” adı altında 
ihale edilmiştir.



DİJİTALLEŞTİRME İHALESİ

İhaleye dair şartnamede işin vasıfları 
belirlenmektedir.  
İstihdam edilecek personel, kullanılacak 
cihazlar, yapılacak taramanın özellikleri tarif 
edilmiş,  standartlara atıf yapılarak; “Tarama 
işlemlerinde, aksi iş bu şartnamede 
belirtilmediği sürece,  TSE’nin oluşturduğu TS 
13298 No.’lu standardı, uluslararası 
kütüphanecilik ve arşivcilik ilke ve 
standartlarında ön görülen format ve 
çözünürlük değerlerinin referans alınacağı” 
hüküm altına alınmıştır.



ŞARTNAMEDE KALİTE KONTROL

Dijital görüntülerde parlama, kayma, 
eksik ve eğik tarama, parmak 
görüntüsü vb. kesinlikle 
olmayacaktır.  
Optik Karakter Tanıma işleminde 
mümkün olabilecek en üst verim 
sağlanacaktır. En az % 95 oranında 
okunabilirlik sağlanacaktır.



ŞARTNAMEDE KALİTE KONTROL

Seçilen her yayından örnekleme yöntemi ile 
seçilecek sayfaların gözle veya kelime arama 
yöntemiyle kontrolü yapılacak olup, kontrol 
edilen tüm sayfalarda bulunacak hata oranı 
ortalamasının % 5’in altında olması 
durumunda hata idarece kabul edilecek, hata 
oranının % 5’i aşması durumunda hataların 
giderilmesi ve sayısallaştırma kalitesinin 
iyileştirilmesi için dijitalleştirme işlemi 
tekrarlanacak, aksi halde sözleşme fesih 
edilerek idarenin uğrayacağı zarar yüklenici 
tarafından tazmin edilecektir.



NEDEN OCR BAŞARISI?

Kütüphane dijitalleştirmede en 
temel iki amaç; mevcut materyalin 
muhafazası ve 
dijital ortama aktarılarak internet 
ortamındaki kullanıcıya 
ulaştırılmasıdır.  
Bu sebeple görüntüleme 
aşamasına gelene kadarki 
dijitalleştirme süreçleri çok 
önemlidir. 



NEDEN OCR BAŞARISI?

We Are Social tarafından hazırlanan Dijital 
2020 raporunda dünya üzerinde ortalama 
günde 6 saat 43 dakika internette, 2 saat 25 
dakika zamanımızı sosyal medyada harcıyoruz.  
7,75 milyarlık dünya nüfusu 5,2 milyar mobil 
cihazda 3,8 milyar sosyal medya hesabı 
kullanıyor.  
Dünya nüfusu son bir yılda %1 artarken, mobil 
cihazlar üzerinden sosyal medya kullanıcısı 
%10 artmış durumdadır.  
Ülkemiz, mobil cihazlarda günde 4 saatlik 
internet kullanımı ile dünya sıralamasında 13. 
sırada.



NEDEN OCR BAŞARISI?

Hamza Kandur (2006) tarafından 
hazırlanmış olan Elektronik Belge 
Yönetimi Sistem Kriterleri Referans 
Modeli’nde elektronik belge 
özelliklerini, dijital görüntüleme 
sistemlerini ve fiziksel ortamdaki 
belgelerin yönetimi ve entegrasyonu 
gibi konuları ele almaktadır. Elektronik 
belge yönetimi için zorunlu olmayan 
ancak referans niteliğindeki 
gereksinimleri tanımlamaktadır.



NEDEN OCR BAŞARISI?

Elektronik belge yönetimi sistem 
kriterleri referans modeli ve başka 
bir çok kaynakta kalite kontrol 
aşamasından bahsedilmekle 
birlikte, daha çok görüntü ebadı, 
çözünürlük, sıkıştırma, kaydedilen 
format gibi fiziksel özelliklerden 
bahsedilmektedir. 



NEDEN OCR BAŞARISI?

Ancak görüntü kalitesinin yanında 
dijitalleştirmede çok önemli bir husus 
da optik karakter tanımlama (OCR) 
oranlarıdır. Dijitalleştirmenin bir 
gayesi, belgenin muhafazası olmakla 
birlikte yayın içinde kelime bazlı 
tarama yapabilmek ve gelişen 
teknolojilerle birlikte diğer ortamlara 
entegre olabilmektir. Bu sebeple içinde 
arama yapılabilir dijital dokümanlar 
(Searchable PDF) üretilmektedir. 



DİJİTALLEŞTİRME İHALESİ

Şartnamede hata oranı; “Sayısallaştırılmış ve 
Optik Karakter Tanıma işlemine tabi tutulmuş 
dokümanda yer alan sözcük tanıma hataları 
oranı” olarak ifade edilmektedir.  
Görüldüğü gibi kalite kontrolde; kontrol 
yapılan sayfada %5 hata payı bırakılmış, %95 
oranda doğruluk beklenmiştir.  
Bunun yanında daktilo yazısı, eski harfli 
Türkçe, el yazısı, silik baskı gibi teknik olarak 
OCR işleminin yapılamayacağı idare 
tarafından karara bağlanan yayınların kalite 
kontrol işlemine tabi tutulmayacağı da 
belirtilmiştir.



DİJİTALLEŞTİRME İHALESİ

Bu amaçla kurum bünyesinde bir yazılım 
hazırlanmış, kontrol ve değerlendirme 
süreçleri bu yazılım  vasıtasıyla 
gerçekleştirilmiştir.  
Örnekleme yapılan yayının baştan ve sondan 
%20’lik kısmı, başlık, içindekiler, teşekkür gibi 
kısımlar değerlendirme dışı tutulmuş, diğer 
sayfalardan ardışık aralıklarla 5 örnek 
alınmıştır.  
Bu sayede kontrolcünün kitabın başında, 
ortasında, sonunda eğiklik, renk, kırpma gibi 
ocr dışında da bazı kontrolleri yapması 
sağlanmıştır.

Örnek yayın ve işlem yapılacak sayfa bilgileri 

Eser Adı    Toprak Bilimi 
Yayın Yılı   2004 
Sayfa Sayısı  355 
Sayım Yapılacak Sayfa Önerisi 
59,113,177,225,295 



OCR BAŞARISI HESABI

STKS	 : 	 Sayfadaki Toplam Kelime Sayısı 
SHKS	 : 	 Sayfadaki Hatalı Kelime Sayısı 
n	 : 	 İşlem Yapılan Sayfa Sayısı 

Sayfadaki hata oranı (SHO) (%)	=	SHKS/STKS x 100 

Yayındaki hata oranı (YHO)(%)	 =   

Sayfa OCR Başarı Oranı  (SOBO) (%)	= 	100 - SHO 
Yayın OCR Başarı Oranı  (YOBO) (%)	= 	100 - YHO 



PROJEDE OCR BAŞARISI %98 



YAPAY ZEKANIN GIDASI VERİDİR

Bu sayede yaklaşık 7 bin yayında ve yaklaşık 
1.200.000  sayfada yapılan inceleme 
sonucunda projenin OCR başarısı % 98’in 
üzerinde tespit edilmiştir.  
Yani yapılan taramada, her sayfada bulunan 
yüz kelimeden 98’i doğru olarak algılanıp 
kaydedilmiştir. 
Yani 7 bin kitabın içeriğinin tamamına yakını 
bilgisayar tarafından  okunabilir hale, daha 
açık ifade ile bilgisayar diline aktarılmıştır. 

Teslim edilen: 6.825 yayın,  
600.274 poz,  
1.200.548 sayfa. 
Kontrol Edilen Yayın 
Sayısı: 6.148 (562.197 Poz) 
OCR Başarı Oranı: % 98,04



DİJİTALLEŞTİRME İHALESİ

Daha sonra dijital kaynak yönetimi amacıyla 
kurulan yazılımda, elde edilen bu OCR 
başarısının sonuçlarını görmek mümkün 
olmuştur.  
Yazılım, standart kütüphane katalog 
programlarının yaptığı eser adı, yazar, yayıncı 
gibi katalog bilgilerinde arama yapmakla 
birlikte, dijitalleştirilen tam metin dosyasında 
da içerik araması yapmaktadır.



YAPAY ZEKANIN GIDASI VERİDİR..

Kütüphane Otomasyon Programı (KOHA) ile 
buna entegre bir şekilde, Java ile geliştirilmiş 
açık kaynak (open source) kodlu bir full text 
(metin) arama motoru ve veri analiz aracı olan 
Solr, bilgi toplama kütüphanesi Lucene, Solr 
algoritması üzerinden kayıtları indekslemek 
için geliştirilmiş olan Vufind bu işlemleri 
gerçekleştirmektedir.



YAPAY ZEKANIN GIDASI VERİDİR..

Arama yapılan kelime, yayının üzerinde 
işaretlenmiş halde gelmektedir ki bu özellik, 
bilhassa araştırmacılar için çok büyük bir 
kolaylık sağlamaktadır.  
Dolayısıyla yüksek oranda OCR başarısı, 
kütüphanede dijitalleştirilmiş olan bütün 
kaynaklarda kolay, hızlı, yüksek doğrulukta 
kelime bazlı içerik arama imkanı 
sağlamaktadır. 



YAPTIĞIMIZ DİJİTALLEŞTİRMELER, 
BELGE ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEMELİDİR
Dijitalleştirme, sadece tarayıp elektronik 
ortama atmak yerine, taranan belgeleri 
anlamlı bilgi kümeleri haline dönüştürmek, 
daha doğru bir ifade ile yapay zekanın 
hizmetine sunmakla sonuçlanmalıdır.  
Proje kapsamında bu bağlamda hareket 
edilmiş, yayınların bir bölümü daktilo 
yazısından teksir edilerek, büyük bir bölümü 
tipo baskı olmasına rağmen %98 gibi oldukça 
yüksek bir başarı yakalanmıştır. Elde edilen bu 
başarı, kurulan kütüphane yazılımı ile birlikte 
bütün kaynaklarda içerik taranmasına imkan 
sağlamıştır.



KÜTÜPHANE DİJİTALLEŞTİRME 
İHALELERİNDE OCR BAŞARISI 
KRİTER OLARAK KULLANILMALIDIR.
Eldeki materyalleri dijitalleştirirken, yapay 
zekanın, makinaların, yazılımların da okuyup 
yorumlayabileceği, anlamlandırabileceği, 
veriye ve katma değer oluşturan anlamlı 
bilgiye dönüştüreceği formatta hazırlamak 
gerekmektedir.  
Belge çözünürlüğünün yüksek olmasının 
yanında optik karakter tanıma oranının da 
referans belgelerinde ve bilimsel makalelerde 
değinilmesi, şartnamelerde de iş bitirme 
koşulları arasında yer alması önerilmektedir. 



TEŞEKKÜRLER..
https://kutuphane.tarimorman.gov.tr


