•..· •. •_:· •. ,.ıııı·•. -· ·. ıOl;..lt<.•i·•
···- • ,.; ••:tıı.·.·

•.·.·.·•<•, •••

.>,.

tasarrufu

listel~:r:·i, firma ve banka rı:ıpcrl
::tri . fuarlarını
ve sergilerini
2.i.ya.t·et ederek de bilgi edi
t.ed.iI'. P'iruı.'.ilar, k.eıı,.U ~onuları
ile
11,111 kuruluşlara d~
.-·:
,:·
Sanayici, özel hal>er a·ervi
'·atri ku.r·uluş
oı•.wasyou ıne;ckezleri vardır.
aı•ı c.hı· çok geniştir.
B
lc.i.·. kataıo,ıar,
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a çupında t:#nformasyon
y·ayın ve kitaplarııa ti.bonedi:ı•leı·. Böylece. bilimse.l ara~ tı.rına me
.leri.ı:ıde yürütüleı:ı çalı~nuiıları
da izleı·ier.
;Blj;yle enfo.rmasyon ın~rkezlerine
sahip gelişmiş Ulkel.erin aayıs
!~~lQ ~eğildir.
QLl:nkU enl'ormıuı;yon, b.iı,meti,
pahEılı bir hizmett.
b.i~metler!n bi..r ı<ı"'mı ya devletçe karşılanmalı
v:ey,~ devletin f

· lsndµatrj.y.el f~n.forınlı:iS::fCtl Üii.t{tl.nılctı:;ı;•: füt:düutr:inln yapısal
eı·iı:ıden bi.ı:·iai ul@n çe~i tli ·. di:Ji:pliııleri
· kapsama 6:r.elİi
ı;.uvuüda da çeşi tlilikle.ı:·
ortaya çıkarmak tadır. · nelir.li
ırun endUtftri için yeterli
olnıayıFfi bilginin
çel,li tli kayn
· m~aını~ı~ebep ·olmuştur.
Çoğu k~re koskoca bir kıta p itarış
·::en .blr formU.1, b~.ı.:c.t1n de il<..i satırlık
bir ·cümle bu.lu.nuı:'.
l~nforına:.:;;yonUZLU,Hl1, ki!ll.Y ::, dalınd.a.. bir metalin fi:t~iksel
'

.

.

''

"'

.tıden ttıtu.n. dGA, yemi bir

'

_.

mliı.l ın

12ımi!'

aaıiar ço;.;
görevli ~ıaoilir •. nu bilgileri eld
için

gerekli

bilgile:ı:·e

a

h1~ınetler1nin

fl

n. çıkarruaktadıı.•.
• l)itı;er yandan, uzun dönemli görUş açısı~dan daha . t>nenil.i
Jel.er ve yönErtuıelik).er l;Aracılıt;?;ıyla, bilgi eiıdUatriıd.nin. içir.
ediği ..13irliğiu çevretdıü
at.ır'l:,ıran bir o:.ı:.•şnda etk.ileuıektıEH,ir.
İll'.: rol, bizi ~ oı.aun. · yBnetinı dU2'-eylerin1 yaptığı
gibi
ojlgi endüılt.risinin
ttarşılaştı.t;ı
Ell derıefüeye zorlar;
tnı, . belki hoşa
gi aağlayıoılac
ve • tüıtetici1 e.ci • ... v-~- -..- _ _ __
.ın geniş sorumltılugu içinci.e uüyUk bi.r· y'ard:ı.ına.ı durumur.ı.cladır.
llkiil,
• bilgi
endilstı·isi' deyinc,a ne anlaş;ı. l<l~ğına. k'.ıs~ca. bir.
ğirııııe yapmayı füıeı·i'.lorum, datıa aonr,, bwıun Avrupa Uirliği 'ı!lin ekoHc yar;~,ııında gi tı~ide büyüyen rolUn.ü tart.ışw.aya devam edebil iri
.,a~Jamözelliğinin
ve kUltUr\lnün da.ha na21.ik gö:l:.·ür:..Umleı•ini bir
11
na 'bırakarad'., 'bi.lgi endU.stri.uinirı katkısi nedir' şeiklindeKi
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Son yıllarda

bilgi

kEHJiudne a tfedllen

.,.euıede11 aşırı-oüş¢U

çılu:ı:·ıu e.österdiği•··
.

.

varC1ay ım.ları

hüenü kuruntu.va
'

.··,-

~101.
.

'

'

kabul.
,'

'

.

!Ur. ytır.ı.dan bilgiyle
ttLr:lü. bilgi
tUtetiüıi,

· iikler

des·

ilg.ili

etk

dajziıtımı ve Ure.t;bıı
,

edilebilir
.
.

''

~tırunm•kteyse.
'

·-'

''

'

de M.ac.hlup'·

kuşlt'Q.la.r ı.ıyandırnııştır; çüııkU .bu göı.•U.ş, yalııı
· ve e[t1tiıui def;il aynı zaı:nanda m.iwarlık ve banka hizmetle·
lgi ı;;:esimine vermektedir,
bt5y1eee bu keuimin. payırıl. 1 1970
't;Uın .GM3'nıri (Gayri ;Jafi Milli Hıts:J.le) yl.izde 40'ina)t4'.idar
it
ı·;· .I?ot"'at•ııı. ta;ııım,1.nı. tia .i:.ıek ya.rarlı bulmuyorum, çünkti Kamu Ye.Sn
l;trl tUıuU.nU cömertçe nesaba katın.akta ve bUyle ABD'rıin 1980
tn.ıuun ,flihı.laşık yUzüe 50 'aini bilgl
işçilerine
dönil.fJtUr:ııe'
Ben, daha bir alçakgönü11U1Uk;le,. gelen.eksel bir çemaya d
bllgiy le ilgili
trt~~inlik:l eri 4 . bUyUk bölUme bölmeyi <:hıeriyorıiı
Lıa2:ıı

ran:aız Profeai:)r A .Piatie:ı:• in s.on çalı~.malarının
·b:Lı:· inci

çevriıniııdek.i
ö~<ırtlaıu~ye çalışnuaKtadır.
:tş·t,

leı"ini

ıekil,

bUnwıla

yenilik

ilgili

D'I'B ile

biriı:ı.den ·
örieı»:li 'bilgi akış :ve

y Uz yüze ge

ve dolayı.r,ıyla
yenilikçi
• tUketioi. 'ye , yti.pılan aktsrıot
$rac
.
.
la tazanılan
tekr~ik ve t>ili.awel malumatın . oluşuın·unq.an.. gelen
1 a~J.;}ını. açıklar
üzerin.de durmakta olıJ:uğumuz
taı;tişmanın
··.
.
eı.1ni oluı,rtu.ru:r:. fı.noak üst çevr~n:ılik, gerelcli b.ir tUıaleyioid.i
eğin ye:o..ililcçisi ig,iu kendi payı:nı:a. ga:r:ekll olan yemllUcteki
.
.
.
.
.
I
.
. .
etmenlerin
bilg;tui
- piyasa talebi,
ytln$tim sı:yasa.s.ı ve
, yarışma,· malt· i'ıl'satlar,
i.rı:,angUali 'topl-ı.ı.nı..iu:ıl gelişme •. Bu
;·" ' . '_· ' -_-·, ·.·' .·- ,· _-, - :.· < ' ' • .·
·..-''
'-,' '.' .·.· .·.··<---:__ . ,.:- . ·:-_·._. ':\-_<<:·-·--<-:-:/ "' -'· :·:-·, ·.\ ._i:; -·'
ıa.ı:.·ın bir tur ö.ı:.elligi ,dG, özgtil bilgi ulamlarının
değer ya.
anımını.n. bu ulamların diğerleriyle
birleştirflebil!lleain.e
ne
bağlı olduklar1;1ı
gc:S~ terme.sidir.
Buradan da, şimdiki bUyU.k b
ve gtüecektek.1 do{j):-udanve i<.a.l1oı bilgiyi
elde etme·yolundaki
bu. bilf!;i kayna~!l. üzerindeki . ilginin
ıreainliği
· ,.~ö,rülebil!I'.
.
Al.t · gev riuıliğe daha yaı(ınden bakalım.
;ıa,l,ndı:gi gibi.,, iki c.ine(d 1 kola ay:t"ılan sra.yımı.aına I yay'.ııma.
1
e füı.eaüi bi.r rol oynar:
Halen ~n öneoıli bilgj., aktarma yolu ol'makta devam eden :
011,1 merkezleri
aracılığıyı8
clan gelenekı~eı yaj:i:lma.
·'2. Dalla ayrıntılı
bir hiçi,ı:ıde Üz.-ı:ırinde du.raoa~;ıtrJız, elektro
laııaa I uziletişiın
yoluyla
elde· ed:ilen yeni yayılıua
teknik.ler
·
,·
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l3wxwıla bi.t'likt$,
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bunlu.re.

ek ola:eak. önemli

c;,-yrıQyan ve adı.nı

.iki •yan' akış daha
1. l)atıa çok yayınlarla

....

.

.__

vardır:
dogil

'hal~a
dEl

yarı

(k.lmi ·ztünan da bi

açık.'' yayılma

K>ilgl,kaytıtiğı::.ile

koyabıı

yenilikçi

Q

nd.ı:ıki dolaysız olan ilişki.
olmasına karşın,
iıu,ıliyet,.
kll.i.<. ve :r..~~"an: uorunu. yüzünden çoğunluı~~un yareırlan~ınadiğı,
sın.ırl
J.da uzmanlar için bi>z•konu.su olan ueı:ı:ıine.r, topltıurtı, sergi gibi
2.Daha

verimli

va çabuk

el bilgi.aktarma kanalları.

elde

edilir

.

laı;ımımızı hareket.Laizir.ı.
ply ı lrnr.uayı, hem de btı
.a ctüi..enlemele:r:ixu.ı ku.rşı
d.ak.1 _k.auımız0,ıl'. Hil~ı
1::ı~lı bu;yU.1en ve iFrlih.

oci.11 en ~ir

dı9ılidaki

y

kesim .oJ.du{:unu da i:,;muıyoruz • .Bu

ernIU~trin.in biitLinL. tı)rafırıdan

&.

.

raerk.e.z.i yapruamızın nedeni, bunun
tU:c yent hiaıııetler•oı, İ;;erekainH.ıııı
çalışmayı gere.1$;ti.ren bir· ~ıa.n. ol
end Uet·tri3inin
bu kesirııinin - şu a

çözümlenecek

Keti)liı..1,

.önüm

önemli·. sor

yerıi bir akımın başlat1cıs1
da .sayılır:· Ye.n.i t3lek.tr
aı·ü Ü.ü~enli bir geçlş,
gere.kl i h1.ıituki, ve ekonoaük yapıla
ir4;;ı11

Bi:r:11.k: .için_, • bilg:ls~yarla

11öylelikle1

nim oluşunun yt:.ınıı:,ıra, çtlztileıııataiş
. Jli.ı.• başlanr::;ıcı getiren .bir cıer.ıey alanıdır
/ı vrupa • da veri tı:1 baıılarının
bil
a·tkisi kem.usundaıııevcu.t g
p-·

..

·.

_·

-.

edebildiğimiz

yeni

veı·ilarin

ç.alışwa •,·ivedi
da •..

birv.:at1ına bHk;Jıım:

ğlçüıle

tQttııdu edec~,1. gibi· göt·ümne·ktedir.

aö~Ugeçen elan araı~tırınasııu;ı.~ kull
yUzde yetoıişbiri
mevcut veri tabanlarının
özellif;i
· bakı
··1 • ve: yalnı~ca yüzde ikisi
ele 'ye·te:ı:·~iz' sayilınıştır.
•Uç
daki pertH.;nelin yUzcte dÖksanbeşinden f.d:ilasının. yetü;ıaıiş
eytı di.:ıy~naH. önceden

anlaı·ı olrJ:ukJ.ar.ı
bu.
.
.
.

baı.;lurnda
.
.. ·
.
'.

,•

vurgı.ı.lamnaTıdır;
. bu, baz.;
.
.

i,rmek teüi.t· •.
. rau !,endiaid.e,

on.un di.~~
.t'eJ.:•ek,
açık. olması' ge.ı:·ektiğidir
.
.
.
'

.. Ancak, veri

tabıf.ınlarının

'

elel'.'inin. birikiı:ııiyle
birleşmek ibE'ıreyae, bµ., araotırıııa
ini (ı.:ıt y;,~ da çok) standa1··tlaştır:ı1ak ve yalınlaşt.ırun.ı.

.

gen

a alınmışt.ıı·.
3wi.ft projeı.;indt,rn barıkacı meslekdaşları
aJ'8.CJEağ:1 ~itıi,. herhalde hiçldr
aıı p:ı:o;jeıı;i başla~ıç
t4ilri
rme. ~c:ı.. deneyini• a t..la.maı&. An<:H:.11< ı, yerli bilgiaa;ı:arlaı~
ta
ılan b$şlangıç dentJwe~inin a,ıeı oJ..acağınııı, · hiç oluıazsa,
ı:ıin · l'.Ht~lendiğini
bilmek burd~k:1Ller1n gUvGnini tazeltyec
·tUryanilik
nro .,·ıeıerim:.!eki .,1,ınw,;r.ın
dtıuıevime
:röre ' . ürUnU
,Ji!'
,Jf,~
.,
t:>
.
; i~lenıin eın köklü ve ayr.ı.ı za":uanda en pahalı kısmı olao
clefılteit a.ıtça yoluyla oldU:r;u.xıu anlamı9 bulu.rriJ,jı'·oru.z ve
bir ı~a·t;ılıuıda kru.l t.mıxıaya hr:ru;ır.ız ı .· burrn.nla birlikte.,
mi:tl yetııı.ilileı·in

:ı. duruarwıda,

uzun

ve. servislerinde
ken,ti. çabalarıyla
atiı·eli bir döneuı için ğeçı:)rli olabi

t'1

ı, aanıyorl.l.lli bu rmrun

a b!ı·likte
birçok ileri

bilgi

'bukuk yapısındaki
bt51Umle:X:iU<iekl.yeı:·leşik

ke~imi

lla:r:ı' na.an ileı:1

gelmeKt®dir •• Bilgi,H.ayarl.ı. al.an.da başka
kimi ikaıil•a\t.üarki ayırt
e(Jici koşullardır
k,i lru. koçu
veı·i' t~banlaı:·ı, ·veri i~banla:ı:0.1.i§letiıı.enleri için elde
··uruma t;cıtirila.aktedir.
Dür'U.1;:,t ve' uygun·
'bilgi
ort:ak ·..pazs.r
--.-· "'
luş.uxııurru.. A r,;T' rıi.n bu alanuaki
1k;in<.ı! H.&l.~<iü•. et Planının teme.1
ptık: ve ~abıı~ıı bi:r ikna 11.e bilgi topluluğunu bu amaca doğ~
..
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el tmeğe ça.lı~ıyoru~ .•
ilgiı:u1t:iar lı pi.y~sa çok t;@tı.ç .• Bt.1. durwu, gtJ.ı:·Unü.ş te .h~reopy ya
. rını.ı:ı el.»iitrc;;nüı. yan U.rUnle.rirıin ticari o.eğerini yoklayan .
ua~;la,y.ıcıla:ı:.·ı ile veri tabanı
a çalış,ıı• gi'bi · bÖrı..ınU,yo.•.~·İ
üı•ünler ola:ı:.~ak görmekten
de bibliyog:ı:·afik: veri

nl

gösteren

fir

v·

sayısal

v·eri ·t~ banla.rı:nırutilerle
birleşebilir.
riii:fik ve>ı·1 ta b¢1nların1n
y enı.uen değerlerid.1.rilııııeair.dn . çok
.
.

.

endUs.tri.de yer alan çok büyük bir· deiişikliği
göst€lren bi
ag.ı tepesi gibi biı:·ş.ıeıy olu.u.c:;ıt,m.ı. b~ldiririm:.
Hard-copy araç
.k olarak ele.ktronik
aruçloırı:ı:.ı. girişi.
Bu,ye:ni duruı:ııu.n ti.st·
gelmek içln telif
hakkı Kurallarını
uygıi.lamak gibi. genel·
. . .. .

. .

: .

. : ! .•. ~

.. .

:. .

.

... : . ; . . -. . . :

. . ~- .

.: .

. .. ·.. .

.

.

... : . .

-_ : .. '. ..

"t,&uır. A'BT koınis.i,Yo,m.uid:a, biltisayarlı
di
de~teğiyle~hard
copy tedHrikl
al&nındaki soı·unla. ilk. k.ez h
tık ve bu 2itlandaki bir a.raştırmay ı şu aır.&hıtrda bi t:1:rdik. H
al~ı.uda ırrnrt bir yapı kurma.v ı dek'.,il, do
içinde
uıuaıa:ı:aı.·ıH.ıı uyumlu ve pratik
bir çözüm bulmayı

26
yerine . geçebildiği,
· onları t&ınıuııml~yabildiği v
ldiği
ildinç ,aorum.u:u..ı. t,artıı;ıımaıi.:ı.ıı. Çağdaş bilgi• tek
ndUatrideK1 çalışma koşulları
Lla.srinı.loki etkiui:İ:ıden de .so~
• ~imdiye de1' bilgisayar
Jıtull.sınııö.t.nıu
payı,· iş·
raııtaıuların:ı.
.
.
inin

·.

.

.

'.

.

..

·::·

,,

emey~cek kadar 'kU.çükbiı· endUs tt-i ..fH:A;t>çası duruunmda kaltııış

birlikt.ıı~ hepimiz, bu y:ılın başlarında yayımcılı.K E)}11düs
lfünl,J:indeki geni~ bir ölçüde kurula.Hl bilgiaayar
girişini.
tığı gUç;lü.klo.r:i, gözlemiş dw."umdayız ve iş bu1~ıld s.;,;ı·ununun
e dıüıa tehlikeli
bir hal alaoağırıı
sı:u·ııyorum. J:h.irda tartış
in ÇOğU, Ç&ğd'1!Ş llf.ıiletişimin,
miıt.t•o-elektrorıieir.ı., bilgi,HlJ
lerinirı. 'birr\i•f ıM.Hl1.nden doğan şirndi.ı.ti geniş teknolojik· hare
·ı ı;w kısmı gözönüne alınarak
yapılmış t.ır. Ax1aak, belki daha
i.,.ı:ı.~ınde• di{ı;er ::H.ıduç.l.:ırınb'u ayıu. birleşmeı.h:u:1 çık,icaj~ı:rıı
.
. unut
.
.
Bözgelimi 13Uyük Hri tanya Viewü.ata, Alınan Bild,achirmtext
v
ız. Ant1ope• 1nın e;aı1ş1ın11:ü düşunu:n.. 11unıaı· 191u ö:rıemı1 Ö:t'iei ·
bizim içi~ oüyUk toplumsal
ve ekOllO,mUc a~n~çlarıa birlik-t
cai;:ına ve tatmJ,:rı. ol~cağına güv@mne-K isteri.um. An~aK
·1gi lcoşullar altında'?
!tı;t.ek.ler ve :fiyat esneltlik.~eri
nal
.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

._

.

.,

.

~"ıutıirişi
için tu·tarlı
,itrateji
:ı:ıerecl.e?
Jı.yıu. Şiıti'Lilde di{:,e:r. goliı,1ıueler içi.ri tutıu::·lı at·ra'teji nerect.e
e endl.L:Jtrinirı ekorıoın1h: verimine - .atizde e1.eitt:ı:vnik posttlya
ltn-•1 ·.için çok önemli ntı·ateji nerede? ABD'de, t:+ri~i
iç.in
.
ve ~eki bir stı:•atejinin
belirtileri
gt5rUmıH~ıttedir. Hunlblr
.

._.._..............

~

bi,;iıni,yle · IIB!ndüatriyel
·hcrk0s anlar. !~noekherkesçe kabul edi~e·n r
·tauıınl yı:.Hc·tu:t! gi Lıi gö:.r:"i.irıüyor. .GeçenEJ,üi ·birkaç tan.ıra A-I
tri\ ': ._İfl.:ıt;·.--~ :J· -:·J•f'"I',,.'~: 1·•,\· ',., , . ~ ,·, _,.
>.~·?•·:.\qf;,' \~-' --· . _:·~_:;-_- ·':~· :,'- '."··.
-···:,:,
"''
·_
__- ',
..• ',.
ı.n :J.JUl,J:/rı{
,;.J·,lı
. .,.L,;,Kl iJl:,l{ •. ,u,:.,.;.,ı...h..i•Jhl.lilı çozüu.ı..t.enir •. ı)uin ve wo
.l.nr.:;lliz gndüstriye1
lli.dkilor
k·aynakçı.ü1:.:u."'ı.tı:d8 ( ı?·ibliyogrbfya
.ı.•i;{el ili:Jkilorirı
.~c,n1.uıum..ın iı; y·ö'nın·gt:udnin ı..urn göı.•ürıU:şleri ~·
Getu.tllEHftirilrııiş
taek: iötendigi!li

"'.'1 ·,,
I

,/.,.':.,";-_,.,,.'_-_.,..,<'.
.

,

.··

.·.·-

,

•

,· . .,

.·

,.

qalııı;rua; iş ilL;kileriüi

.

kontt"ol edeli ya da dU::..enleyen kura.
öı.u,t.cıHa ve yapuıa ü;lemi .c.ılarcık tariıuıla:udı,z;ını söyler.
Belki
i blr yapı ttG.ı f.;,örUııen daha yalın bir. ·tau.im yeğlcıtnebilir.
,J. H
X'~uan, Endüstri.yel
iliı;Jkiler
üzerine çaı{qmasına. girişinde
.
euüU~tc'ide par·tileı· art.:nnnd.aki ili~ki.lerle,
· ö2ıel ola:rak
ullaı·ıi:tın bol.i.ı::lenmeı.:.,iyleilgili
olduj~un-u, .sı;ıırlnrın
d
r ta.ı:ı..ı.mına tti:r:ir;.:ıi<::kl e hiçbiı· .3 ,ranta
korıularla ·ıt1msen1Jı. :Lls;LJiriin olıııaö.ı;:;l
,•SÖ,y let'.
· Konuriun çok ı:;eniş · :;;ırurlarını
vu:tgu.lamak. için
ekiyorum. A.kıldtıi tutulan bu dU.~Unceyle UK.' da beliti bir
r

aı,ııl

bir

•

..

ı.ı.:wıanda, etıdLl.striyel
ili~:i"'-ilerin
bJ.r yöı:J.U üza.r.111.de
',e:rek.şini.mi olııu.ıaı oel<.lenıneyen mı.diren biri oldutr.u açıktı
teain.J.e işçi,· işveren.
y<hı~tici trı, da .i,.ş sendiıta~ıı gUrevl
k bilgiye
gereksinimi
olabilir.
İlk derecede yararlanan.Hır

ci 1 t 1.arinl be i irt.eul li.L'. Gronen • in 11
e Güvenli~{i" "ıe HaJ:veyI in''Il!ndi.istrlyel
İlişkiler
ve Çalıyıua
O
y,a. da beU . rgin der,, ki taplari:
Pet.ar Dmith •.ı.rı l~n~üstri
dR yapıl1rın Yardım" ı gi. bi •. '.Uohael G·oodman' ın . 11 End Ust.ri Malııtem
1eııegi••tıibi.
Ya da Gornigan' ın "İş SeudiksaJ. -J3ürosu.n.un Ayr
gibi. Son zama.nla.t'ei dek iş eıı,ndikası. hareketi
lu:ıkkırıdıı..ı a s
·t"ı ayrı.

olan

ki tap

çok sırıırlıydı~ ..
İş Bulma Kuı•umunun "İçıvereulet· k\;ırumurmn tUzUtU, iş seııdii£.al
k Kurumlar. v. i.>. ve :ır:ichaol ~':illiam·•ın :KEC(A:E:'l.1) 'baı:Jlıtında · iliş
madde ve P1ndUstriyel

i.lişkil~r

k.ala:xn l'U.:ıül,i;U ve Pe.ı:.·aonel \' c.irıet i.ıııi ve Rndtisti'iyel . !li~ki
n kim eılc;h,1guu aula:r:·ır.ı:da yayırıları
vardı. Bu son .başlığın

s.ı göı·~vlilerine. biyog:ı:·afik başvuruyu içeren
ğUllli.

inanıyoruffl.·

itabında !ata

tek şey ol~

iş:

·tu.ta:ı:·lı bi.,r biçiı.mle lüra.ı:·aya.
,E.tdı.ı:·.
l1elki
de Dew<JJ
'i.ı:ı
En<lü.s.t.riyel
1li~ıı..i1e.t· gex:eoi. kuı·u
: " -·
.
.
. ·'>·
.
•,": .-·.
_ .._.'
.·: '\
emel o.l:c ki taplıx deııo.rnm.uı ,w:.ı:~ç;.:u:sı ,gibi :.:,l.ı.a.1w1;yı1ıhuu. yoruıuu

r. Ku~ıc:~uruı. .nalk k.itaplııda.ı:·ı .r:r.idiJıl.ltrisel 1liıJ"'iler
içi:n r..ıi
k /,,.''
sağla:ııcılaı..ı.•ı
olıaaictan
u.zattir.
Kuşkusuz
iş
6e.ndikalarıri
',, ._ ', :_ . ', ,;
' ·,:_,.:-·.--_."
:_
-·: ·- .. -.·>- ,'-· --_,,
_;.·_. ,:- _•.: _-.
_-.--" ·. ,,,'",",'
,'
_.- .·.
.
-_·,
.-·-,
.- .
ex:luln bilgi
servislerinde
göı.e r.tarpan tıiı~ geni§le11ıe ;;;lruı.ış
. adar iç k30:w;iik~,,.;,';l U} o.1 t)riıdn
bu. ı:ı:a_yna:[ta. y,.uı:.J.attrH)la.cıxıda
>

.-·

·

: ·

.

.· ·,

,_.

: , ..
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·, ·

-.·-· - .. ·.

. . "---·.- ·
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-<'-.

···-Ai._1/';·.-<,s --.ii-,. -
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-

. -__ ·

·

._-,

.

Ha.lal Ki t.aplı;t,ııua . ka.eş.ı
ao.c·wıla.ı.·1ıu.n diğer ietttuluşl
e e~it

biçiı1ı..ıtı .ıap.t.l.u..a.sı,ı.1.n vlat.iı!,llı

olup

ı;;,1.uy$cağını

.~an•ak

u.uı •. .ı:ierhal4e .iij 3au,1iic.ı i.a:.cın.ın iii t.aplık.l.arı
ilttlı1
Aeüdi
ı.o. ku.J..laııac.agı · a.ı::aşt,ıruıa
&1.:i tapl.Lk.larıd.ır·.
Jirçok-. au.cad·
·,-._.-,:-.·,·
,,.-_.··-·_·
.-.--.-- ···
"··:-.·
aı:· da ,.legex:li bilt;£i 1<.aynıaıkl,u·ıdı.r. (ö:.ı..elliklt.: dlh.ku t.e de£i:eı.~.
Univeraitu:rsi} • .Belki ,hı d.qr·t 1nlb11.1ı. .:Jniveı•,3.ite..,\1 . .du füıd.U·s.t
,.

'.

'.·-

..

liş;l(i.l.ex:de

:

,- . .---_·._-.·

__

,-_..

__

-

·-

:

.-

..

-

'_.·-

..

..

----.

:··.,-.

3orııın. Aıu:uak bu alanda

ha len .bir el'.caiklik ·var ğ.i bi gliiUn
oıeutalaı·ıu küçük 1.'ı?le:tr.;ıe gereci
kollekı:;iyo.ı:ılı:,ı.rı lturrrı
. oldukça yerel 011· düzeyde eriq1lebilir
bil~! ka.r,tıaltları
enen bir gerEı~siniwe ycırnıttır .• i~Qlıt çeşi ~li. olan bu k:uı:-ulu~l
s~i örneklerle
açıt(.lana'biliı:~ - Cıeeds iş aendik~Hiı ve ıro plu
ı ve . .Bilgl Unite.ııi {TESCH1C:lS'.tıKBf1) .•.· Toplum. ·1~dini adl.ı; aon
· al.ti 'bit' yta:i!iıda taı11.mlarunıştıı.ı. Lonclra İş Kitaplığı,
Kuzey
lkaaı çal:i.şm~ları bilgi 'Un.i ·t~uıi,Hal.Jc. lt1 tap lığı ( r.ı0ridra) v
a 11,1 yerel orıati tU coventny iş'liiti v~ CH.A.SM~
:vent;r:y işbirliğ.ini
inceleyerek . l'J1r*'4a vakit geçiı"mek ist!y
<haronı..m tipik oldu~\u~u aav·ıe.uıv,amda o belli akımların
bir
al..: lıiiıu,t edecektir.
O bir i.~ ve topluluk. tara1tı:rmas1. ve
u:a)ı·ıte:&.i ol.arak tcbı.ımlanır ve yeı·el iş sendikası, işçi ve .
.t'l!:;ke . . 1 için.ct eki araştırıııa
ve daı.ııışro.a işini
yürü t,ıı$k: :i:.ç in: 19
•ulnru.ı;ıtı... So.a ~.a.ı;anlara k,aJar bir , ~1'!'E.P pro jeıdllde . başım lal'
,U.ı.u ett.i~i
b~ünltttrde
5 tane tam aUn çalışaıt J)(itlN:30neli var
x~~l bilgiyi
bı'riktirUı
v·~ çöa;Umler, ·u.iman e>:neris! için. cl.Uz
gö1·U.ş1oeıeı:.t ve ~i.::.1.iv;.t organi~~ eıleı•,. iki falyJ.JJt bui'·ten ·ye. a
3pçtJltu· çııta.ı.~ır. işliğin
ilgi Eııtıınları · öneınli ölçüde <:endüa
işle.ilerden
daha öteye uzanır,. ınesk!ll aorıull~l'l. Vf! kadın h
!1~ !ı.raqtı.cmalıarı EhJn,uunda kupür dotıyal,:jrı · da!lil füıemli
;y ım.la.ı: biri,(,:ııi:}tir.
duuun il Kin işliJc · personeli
içln bir i..ıil
:-:Attı olduğu o,ı1irtiLıe~d
ge.ı:ek~iııi:r. · Peruo.nel ortaya çıkan her
ı•unıcıya ya:ı.-d.ı.ııı etı,wı<.te ku::,i.kuludux·•.ıı.:ncak işlitfin
vlanakları,
, ..

,

'

.

''

'.

__ .,,-_··

.·
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:-.

.

·,·,'·'·

·->::·

,·.·

.:-- ..

',"···

'·

:'

:

."•

.

:.la (ia iı,;ç·i ha.r·ı:h..:ıt;tiyle olduJq;a

i.le>;ile.nen. s~deoo Jıal.k:a aş
• 0/(~\l L ve.ı.-nı«l i;,;· leri
~gerçe~,
teuJ·e eoven,tı:0· it1littinin
asıl
amac.1
Hisa :ı_e.leriı.ıJeü · ttöy leyeb1lecojt,iiu
irndariyl.m, • gruplar
d ışarda
ç
1r..a.ı;.'i.l

uzüıanla.ı."·ol~.ı:·akseçilmeyen anca!ı: ilgil.i
gruplarla
göı~evli · da"'.'
onlaı• olar,\\k ,;~J.ı.şE:ııı u:&.ııu.u.A iş\'i ltn·u·E.'tn öğüt 0tauak grupler içi
ıleiiH!i yaJ..ıaCa.K.l<al."ll ar ,
İki covaııt:r·y ku.ı:ul.u~ı..ıııuJ'jdan ils.1:rıı::d.sine baktı;.tım.ı:t,da

GHA;.:;ııı~ço .••.

ry ::H:ığlııt ve Gi..lVfiıt1li1ı· Hareketi,
C :}VGH için en göı.e çarpan kı
diıter alanltıır:'dt.:ı çok ueıu.:.~r gruı,ıar. va:t•dı.c • .Hu
r oilgi ttolleks!yonu o

erel

iş

kt4.r;.,ay.:;ı

gruplı;~rı.nuı
a;::; Orandc. gctr:·eç kol
çalı~wsJ.ar.ı nı gureKli. gö.ı:;ınti~ ~.ltföeı°ları füwn:ııı: · .
s;andii'<auı ları

yeterii:i'ce llZlll,.Hi aervi~ler s
:::1011 ı.ı:ı:ı:anlarLla yoy ımlana:ın gereçrten .:,: eterince
tı_atırı a
toınelen d<.ı(rrudu.r. d:.:ılk kltoPlıklaruııri.
bu e.ı:a.nda blt·in
d:U-ruıuuna (:;.cif~ınııJy<? ça lı~.rı·ıadıltlarından ead ninı, · _a:ncak bu a
el:!;ildir.·. Bir grup ki taP,lıK ı~cörev.likıi:rıin şiındl iı;e
\ı~rioi
bir. gU:-.1tergedir-i,,,; sımdHrnsı Bilgi Gi·Ü.bl.i.•.·
lıid.eırlHlli

i:1 ::.ıt:rnd.H::ı::ı1arına

"v ~
1;·1· ,,ı
'· . üf,~'.'i"
~ ı·, 'l •r-1·

Q

.ı,

·ı ttıı'"

..d

İ ç·11·. ı,',i v,·•o V ..151ı..ı.t.ı,
,, ,. '11 )y ,ıoo
,ı,ı,,ı A 11/1,1\1 ,-"?'.ı.,c~.ı.ıAl.1ı·.U
,',')Ii ı.ı L)l,/" ii''7İ.'•
.ı. nı._.ı.r..,ı:·u'l
•

I:y I de iŞ l!iti.t'J.Uili.i]IJ1 biltt:,i kUllEı.l,'l1ı.;lla.L'lU1n
k ,1 çin ı.urı.,aan bi:r.· o ölüm

gerektıi.tıi

.

.

.

nuu.ş konulaı:·uı i:h,üyle iş sendika.dı y4azınl.ıi?,.ı.nın etkin
kollekBiJonuını. oluşturmaktı.
(Modern Kayıtlar ·Merke~~iııde
nda en de~e1:li n:olloksiyon elde eüildi.)

kez başlığının terimlerini kullaruırak h$rbir1 çEı-şitli
:r:la üç, ge.c~iş ko.nuyu kapsa:ıı-an
..EudUatriyel

1- :tşçi

ili:J:tiler

° İş

çalışmaları.ıını

_

r:aıdıröaalıj_~ı ( Mili tanJ.ıgı)
ka·~ılımı ve endüstride
'bileşik~i:,relik

işçi
Pa~arlık
Ayırıoıl.ık

l::ndü.stri pai.~olojisi
Jlukuk

ı~

l:ı'abrikcıı hukuku

İQ - hukuku

- 1:şçi haltları

.

İş Sendikaaı hukuku
AET'nin et.kJ.si
- lt.r1uuatr.i i{H~iı:d
l- ltl.(onomi
;

( 1) Ödeıı.ıeler dizgesi
( ii) Ucret ve gelir peıli t~ıüun
(iii)
lşıizli~
İşsizl:ilt

oranı

işçi
Çelıçın$ Xoijullari
( i)
(ii)'iş

GU v· e,ıl lk ve i3a l~l ık
İUH'i8lcJi•ı

Va ta:&mlnat

gelişimi·

ı.e kc,llek,s.iyonu.nı g-eliş:iminde

b

ol,h;ıı~unu kanı tıacıı. İ~ ae.ud.i.
sol ve siyatjal·du..t·uılfunu ele alan 1ır1 opluma.a iqçitt
ytw bi.r konu 0lduğunu kabul ettik •
. ııetelerin
em açık. siyai:;a1 kon:u.l~rı içerr..ıed.if;i ·
;i1",. 1~ serıdj.kf.ı.sı ı·v.ııreltt)ti ve 11;1-çi pa:ı:·tiai ar.asındaki
iliıJ
pF.1 t'ı.isiui.r.ı &tüi:;Ji,dni.
e:ngelleıııeyi
zorlaştıracağı
ve ben:ıse.ı."
~aı · ögr·e·tile.ı..• in iş sendikası· hareket1nir.ı geliçıi,tıiiyle
lea
1

biçir~df:
~

içJ:çe

olduğu

rııçıkça

k uyıı:r,ulı:1,.;1:.ılı ya,'.\ınlı,~:ı olan

.

taı•tı~
bu iıti

kolleksiyonu.çok sınırlı bi
in tıaui t bir yan1rcı tanı:nından oluşmak •~aydı./uüa,:ııılır b
'in (;·i;,,ilıı,uı.t~,
eoeği bellidi:.ı:.• ve t,1,erçekten da QOğUııurl ylğlS
i tiıi bir. boyutu oTdu~:r.u ile.ri
sürtilebill.r.
·tine de p.rati~ te
x· waddonin iş

sea,.U!!aaı ya d.a k.onunun siyaoal

· yônlerine
.

.

ortamı ne oranua kullau:ıc:ı.ları.r.ı. b\ıl k~:teı<rride yer ald
·tmeyi
olaıvııkaız ~ılar.
Kitapl,ı.k ·p(u:•şonelir:ı.i.n
ya1·d1m1 iç
·.
.
.
...
·teklerde. bu.lw,uuı araştırmacu.larla
yap.ılan f.ıc;,nbetin ~ter
'l

.

\

.

iııe4e başladıgı
lti kesUılikle

,,

mUşterileı·in
,.

-._.,

,'

·. '·.

-·-,-,-__.·_,''

'

'

'

en azından
'.

'

,'

.·

,'

-_,-.-.,-.

'-.

-·

'

bi..t•kf:.'çıruıı
.-'

ulfılşm

·- ·:

.

söylenebilir.

_le,Merkezi_kurwak için atılan pratik adımlar heliha,zırd
yığıeır.ı.d.a bu.luuan daha eski. gereçleri
r. ( Jeasınd• eski iş aendikas~ ·

anışı ve bazı

EH.iki

biraraya

getirmeyi

·· · · ·
·
avuç. dolu.au s .

standart yapı tıar,

bil"
lcı.aruen 11ra·tiiıı:..• · Ve HMSO· kitapça.

k:ıswen .Politik.
di~ilel:'i)
··,:ı geı:eçler yeu1 ·kQllekaiyuna :dabi
_
kUç·ük tur, fetl ~ilirnleı-1,
tek,nolo ~i • ti.oaı:et :ve. .hul-ç:ukta
biJ;· yığı. ilolleltsiyoı.ı.una
sahip işlek
bir daıu.şma Jti taplı
ı.ı.ırılaoak. dö.ı.·t t>öiUm, kollekfıiyon. iılcıdeoe
bu· bö1ü.ırılerd
--.---·
iki konu, ticaret ve .tıu.kuk. Contre• ın i,ılemisiı.ıe değ~
-.

.

.

.

.

.

-··-•"

.

·._.

'

.

.

.·.. ·--·.

·,

·.-

-_-,:. -··,-·_·:;

'

..

aajj;lax:. ·
UJJı\;jlM:

degerli gaı·eçleri bulmak bcı1z1 yönlerclen
gereçten çok: varı:;a • iQ kolayd,ır. t!ilde. etmeyi çok
iı=. gtıı:eç tUrütıUu yerini
beli.:rleuıedt1 belirli
aoı·unlar vardı·
çoğu alıştığııııız
kurallar
arc:.1c:ı lıg1yla
elde ed.ileııd.yectttı
'
.
ı - ( örrıeğin; bir ki tap oağlay ıoısinın
k:i tap uee,işti.(:-uı.e se;4 c;eşi tli. zaı.nan haı·cH!lyau yollarla
arayıp bul u.nmak: zorund"
',

,

.

.

,'

,,

;

,,•_

"

_

.. -

'

.··

la.rın1 ori..ııya dcHqıHJzler. ÇU.ı:uıı
· biçiulinJ.e · b::wılı.ıu.şyd. dta yarı basılmıştır

ve gizlilik·

~orun

aya çıka'.bilir.
Hüı.•eli,,_. · çık.an ya;.:.ııılıgın
-- .. ·
. . .
·-

.

tJ•:11,.ılmiyle eşl,şiı'..

hız.lı
·-

'

.

'

.

gelişimi
----·
'

Tı;c ıci taplıtınırı

,,

ve çeşitl.ilit{;i
.

'

tu\ın.O
,.

~on zaına.rüııu."da yay ı.uı

sen.di.kaı.u ~li..ı:el;i,

çok ge.ı:·e.ı.t:li "UU.no.el iş

ıi iş semlikalaı-1
t1:1rcfınd.an çıkaiılan
aşağı yu.ı.rn.111 135 h:i ta
ıı:· ye çogu bi.t· başka Kaynakta li1;r~eye g~çirilme.ıiş
tir.

·:ri~2u:·i ya_,ıımlar "İngiliz

1~,nduati.t·iyeliliş.kiler
Deı•giai"
alı ve akadellliK ki·tap t:h:Lar.ı irlanda b.aberi Ja da i,RD(iş ar
bölUırıil) ul&jl ıt1@.t'Visi a.n:HJınd~ <iegiijir.
.Bu ı.u::uzoa Ure ti len b_..

ö
; LRD olf.lyaerviai ya da Covaııtry•aeki İşlik HUlteni (Bilgi ve
·vıai, lWB) yalım dizi..t.eriniu uyguhıınab.i.lir degerleri yorum ya
iı:~
:,o~Ai.$l..lö.irl özell:l.K.lt:>

i.ncelUdl.

bilgiy.e

y,i/1.t"l:lr

ntte'liktectir.

geı•e!:i..ıdru.ı.ıeye oldukça ·tanımnıştı:.c:. :Ceııi k.itap· adleri. sürekli
b
,liyvr.
~ıJJ£A tıl:; Sendik.aoı .a.raştı.ı·ııhılar dergiaittni
başlatmak:U.ze
• Maaş ve .ıa.ı:dım oul teni,
ı:.nd Us tri,yel
11'iiiıld 1er serviale:ı•i
t$ra
a.an.. son. "'-f.U,anlarda çıiı:aı•.ıl uıak tadır ..
,.'_

.Bu bilgi

<

'

'

kaynakları

_-_.,

•

•

•

•

zengluliğiy

_,

l~}, clue edilebilir
bilgi ..•. u
"lax•uıa bakıl~caktır
ve endıwtriy el ilişt{.iler
üz.erinde· çalış
.u.111 en büyük aorunla:ı.·ını ortaya
dtHc.aıeai bur:zıda gerc;e
1a.ya değinerek konufıuldu.ğurıdi1 k0nu.1 en ,..;,.:ii,ı,ıct.an «u1ası te~nol
uilidüeri
olan· ;ıccmularla kı:trqılaqtırıldığuıda
özellikle.
iyi

f.@ttrııcUl • i.n II İş-bırakıırıları"
e H.owat• ı:u ::seç a.in bir kaynakçası "İşçi k.a tı lımı" ya da
lıgı.n.in ve iş yaşa:Jıln.:ı.n ni teli.gi üzerine bel 11 baş 11.
uakçaı.::ıı11, ILO ( Uluul.ı.-:irıaraaı işçi kuruluşu UIK) tarat·ı
ış ol&nlaz·uan sBz edi1eoi1 ix·.
el geı·eoe dör~dügüıuiizdo
oadece hBA• nın tıgudfü;.triJol
il.i~ı~.
n zama.nlardı:ı biia.ı.lan gerecine k.J..lavu.&"u. tüm ~tern.uyu. ka.psanı
bi:t· tı;irişiuıdir.
Kılavuz yemi ba,almır; · kitap ve ki..t~~pç.alar.ı
g~çirir.1ı·eoudi~asıuın uUreli yayınlurını ~e Jiterlerin
il iş K:1leri,

•1

.

J..r d.iz.i iyi

Barrie

.

·'

.

aü.r:·~li yayıuhu·ı,

'

.-

__

._-.

_,

dö:e.lnler· ve ilgili

hilie\.Lnet

ya

ıı,:;eçJ.ı·.ir. ;:,ununla birlikte
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bir. t;eKi lde i:;ıletmeli,
kı.:HHılr çok Kar,,,ı;,ışıi<: ve çeşitli
. bi lt;iye ih t;iyaç vardır
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Btıdü6tı:·i.yel

en:t'oı:•maı:sJ<Hı.Urıen alil/3

gex•ek i.t·:
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e,ü, l.Hti.t:1<lei:d üro ı.:..lu. Jurumı.,
at~1arı,
uluslara;ı:aın
Vt, y
,,,,j;,"

'

"O.deleri

ulkı:·ın
b)

.

/

ikaibE!I
kl:4 li

f;jdeu ::ı eni

rııarııu.ller·

tel tıı:i,

gk,onoııilK a1t y!;jpJ.:

--------~· ·------ -·
..•.

rüa.ı.:ı,
iııite,
otoma3J'Ot1
d)

'''

...

..... ,

öı;.,:ı:·unları, rcH;yonalizcab.VOr.ı.,

iş,

tei:Cnik

39.

teGVik.

-------·-----·--...-,...

-.,u•

•

)

- .•....•... ......._ . ,;.. .....,. ....

tu.tan
f'Jlı:,1er.ı,

çalı1,tımalarını

teü.çük

tJilfo.:ıil eri

1 çl e.ı:.·:trıe alauJ..l .trler.
.ı,

ınoııo1ıı»a!ile:rden
-:t!:ıUU

..:iaı.t

IJh

1• ııııırlrııffı'

-~

.•.....

~·~---·~·

. top l~d1k:la

BiliııH.:Ht·l

ııneıeri 1.:2.leyeceK dıtzeyde tu.tıncAya yaı-ar.
1k1 ç:e,ıit ı11f.uuüe deı·glsi v.~;ırd.ır:Anali.tik ve özet özleri.. A
..ı..· ~ıaJıcaledertt;iai çoJı:L işe yarayan ·t;ernel bilin-mel d.OkUmıınlaı.•ı.rı
.
.
zi.ni yapar. Makalelerin ta:.ctışrualı değerlendiı:•.ı1eıJini
I.tapsa
biUıııs<ıl ve talı;nik ilerleıııeleı· yönUndentutarlı
hr ıtri tilt
öı.trl; özleri
dergisi
ii.JG, anaı1·tik
derinliği
da.tıs az olan,
te
ı};jel. ıH:lk.üıaanla.rdan 'b1l~i le.cin çııuu:ılıp
aiatemleştirildi€';i
bi
·türUdür •. Genel'li.ttle; ulus.al ve ulw:slararası ·ve bilim ve.
ik. ~vnula_rıudu en t.ıu.nı ilerlemeleri
kapsadığı
için,
bilimin .
. dalJ.¥ld<iı veya .b.ir t.ek aorı.uıda gelişmelerin
duru.nu.nubeliı·ler
iınler yöntirı.deu bil" i\.«u·ara vıarılıııa •.. ında yardımcı t,iur.
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· Qz T.ıere;ilerı_
· GU:rtümlizde ö2. dergileri
ik.inoil Euı.t'oı·wıat,yor~ say ınıarı · arası.ı:ın •
·.. belli uaşlı ulanıdıı-.
Bilim ve teki.ı.Qlojide en son ilerleweieri
ada kullanılır

ve özel u.ıırnıanlık gerektiı·en.

oüz U(~r~J.i ıeı•iı:d..cı iki ana amaçl&aı,ı vardır:
1- ~ilim ve t.eıtu.ik. alauında ye.u.i t1~lde edilmiş.
~~e<;a;yııımıHana yar<u.,ııcı olmak:.
2- .:.,~k özel biı:· konuda yayın ax·~.v.an araştırıc1'.ya.
,,n tt;erçe.ıtten ii;ine yarayıp yaraıuıya<mğuıı yayın. özü
bo~lltlbl Zlrn;tlın yitir:mtıtü.ai
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•1

'

ıaten~ler

.

.

'

'

ön.leu1ek~"(2)
.

.

.
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olanı vey:,ı .kanuni r.dra~ıç16ını be.lirl
1 bir ;, öıı:üuıı, hd :ı.r , Pat en t ci e" "r! ııı siy unu v_ey a , a.nlam:ı. yıuııı· ı:n
ik~ıdına veya. patentin Uzerin.e ilişt.irilıniJtfr.
KEHJifleı·iri t
ı. ~e.ntillikle· ı.ıer ıceşif için ayr.ı sayfa.lıu:· halin<ie ya da ki
şiıtlind@ yay1.nlaııır. Keyfln niteliği veya uygu.lama alanı ile
1 biı:' aç11ıtl2aııcı l.te;;jiıllii\.le
ve:c111.c. Keşfin tek ·tek. elemarıla.rı ha
ında çizitıleı· vardır.
Ke'ifin tanımlamnasırıda. yeni· aletin
mali.,_..,_
tipik şekli,
UrUr.ı. ya· da kimytu.Jal bile:~ikl erin .gerçek Urıitel eri
b.U.e~ııımleı·ı, uu U.rıi te ve iJi le~ıe..:ı.lerin fo:ı:ı-t.!<?!J. ya da : biler;im · ·
"1.•atent

li te:t·a LUrU, özel

ni teli~;i
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.serı~ayeli bilgi·
e duruL.ı.-u.ştu. Kaınu yatırımla1·1.ı:11n. · Ulk:eııio
·-·tı~i ve i'ical"et) ohıştuğwıu ıtnıtıuııatnanı
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k.lıa auçlaıtır.
,;;unicu. o11int1 (mfılÜtııat) güçtür. (Riokson:iı:ısan
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yandaıı oiliııti

gUct~ne.. nazaran kendini

te:ı;meyen endUatı:i halKa açık daha lyi

ni yük~e.ıtti.
ne. gibi bir
bilgi
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'be{~tn:ı.m·işlik izl
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