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öNSöZ
Böyle bir konuyu araştırmaya .beni sevkederı sebeb, öncel ik]e bir sa
nayi ve ti caret. kütüphanesi.nde çalışıyor olmam ve sekiz yıldır ça1 ı ş tığım bu merkezin (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Belge ve
Bilgi Merkezi) kuruluş aşamasından (1979) bu güne dek. geçirdiği ev
rim içinde, iş.tanımlarının yapılması, tanımı yapılmış işte çalış
tırılacak person~lin belirlenmesi, çalıştırılan personelin terfile
ri s u-as ı nda . karş1]c1şılclOSOr1Jnları yakından gözleyebilmiş olmamdır.
Kütüphanecilik
memtştir. öyle sanıyorum ki,
dığı hızlı .gelişme ve büyüme
ayırımı sorunlarının en önemli nedeni de
Böyle bir bel ir-Ieme yapılırken, yurt dı s mdak i geli
de yararlı olaçağı görüşünden yola çıkarak, çalışmamda
ti.caret küt[Jphanelerini
g~n~l olarak ele
ğım bir tnc~l.em~ ile de .bugyn~y personel soruntar umz ı
çalıştı

saptamaya

Araştırmalarım
sırasında titiz, hqşgörülü t.utumu.ve değerli öneri
leriyle beni yönlendiren Prof.Dr .•. Meral Alpay'ateşekkür etme.k benim
için bir zevk olacaktır. Ayrıca tezimi inceleyerek çalışmamı destek
leyen Prof.DriJale Baysal'a, arkadaşım Feride Doğaner Aslan'a, .. tezi.;..,
ın.in yazım işini · büyük btr sabırla tamamlayan arkadaşım.Fe.rhurrcle
özdemi r.' e teşekkiir ederim.

Gözlem yaptığım merkezlerde çalışan,burada adları
kütüphanecilere, gösterdikleri ilgi,
giler için°gönülden teşekkür ederim.
Peri han SEKBAN

'GiRİS
Türkiye'de
özellikle 193.0'lardan
sonra sanayileşme
alanında oldukça
hrz l t. bir .qe lisme olmuş .. ve bu sa nay il eşme çabaları birçok kurumun

örgütlenmesi gereği.ni ortaya çıkarmıştır. Bu gereksinimden
dolayı
kurı..ılan. sanayi ve ticaret kütüphaneleri, bu kütüphanelerde verilen
belge ve bilgi hizmetleri ve bu hizmetleri yönetmekle görevli
per
sonelin eğitimi.ve.istihdamı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Cal ı smanı mamacj .. bu kütüphanelerin
kuruluş nedeni, ts Ievl er ı-ve per
sonel il işkilerjnt beliy,Je.meki,Jbunlar arasında konu uzmanı olarak
çalışanların hangi görevleri yaptıklarını kuramsal ol arak. saptamak
ve bu saptamaya dayanarak İstanbul' da gerçek] eş tiril en bir gözlem
ile durum. değerlendi rmes ;.yapmaktır.
Çalışmaya başlarken, Library Trends, Library Literature, Türkiye
Makaleler Bibliyografyası, Türkiye Bibliyografyası, Türk Kütüphane
ciler Derneği Bülteni, Social Science-Abstract
adlı yayınlar tara
narak konuyla ilgili .makale ve kitaplar belir1enmişti.r. Elde edilen
kaynakların çokluğu öncelikle bir eleme yapma gereğini doğurmuş ve
seçilen dokümanlar temin edilir edilmez çalışmaya başlanmıştır.
Taramalar ., sonucunda, kayna kl arıff(büyükcçpğunJuğurıurıu0<Ya.b.ıı.rıci1 cltl-
de o.l usu ve yine çoğunu yurt dı.şırıdan ge.tirtme gereği zaınanve e1$k
acısından bazı güç.l ükler yaratmış; çalışmayı el de edi le bil en • kay..
naklarla sın.ı.rlandırmıştır. Bu arada çalışmamda örnek olarak ele
aldığım.beş kütüphaneye gitmek ve bir gözlem yapmak da çalışma sü
reSin.i uzatrnı.ştı r.
Çalışmamda en.\fazla yararlandığım makale, Signe E. Larson'ın Lib
rary< Trends'de yayınlanan IIReference and Informatton Services·in
SpeCiaJ Li braries11 adlı yazısıdır.· Bu makalenin tamamına yakını Sa
nayi,ve Ticaret Kütüphanelerinin
Hizmet Alanları
adlı· bölümde ve
rtldf. Ay.nı şekil de. Masse Bloomfield' .;n ·Cali fo.rni a. Librarian I da
,yay1nl anan "The Industrial Li brary" adlı makalesinden .de aynı bö.
]ümdE? fazlaca. yararı anıldı •.
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üokümentasyon ve Enformasyon işlemleri" (1972) adlı çeviri
eserden, özel araştırma kütüphanesi kapsamına giren kütüphane tür
leri ve nersonel f-konusunda yararlanıldı. Bu konuda Jale Baysal'ın
11Kütüphanecilik
Alanında Yeni Kavramlar, Yeni Araç ve Yöntemler11
.adl t kitabından da faydalanıldı. Bu arada "Indus tr+a l and Commercial
Libraries II adlı ki tabın sanayi ve ti caret kütüphanelerini kuramsal
olarak kavramamda çok yardımcı olduğunu da belirtmeliyim.
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle özel
araştırma kütüphanesfjşl evi gören kuruluşların tanı ml arı yapıl a
rak, aralar1nd~ki farklarv/rguıarmaya çalışılmlştır. Daha sonra
bu kütüphaneler içinden sanayi (Endüstri) ve ticaret kütüphanesi
ele alınarak bu kütüphanelerin kuruluş arnacı, hizmet alanları ve
çalıştırdığı personelin eğitimi, nitelikleri, görevleri konusunda
bilgi verilmiş, bu kütüphanelerin özellikleri personel açısından
bakılarak anlatılmak istenmiştir.
ikinci bölümde Türkiye'deki durumu belirlemek için, ilk olarak
TUrkiye'deCumhuriyet döneminde sanayileşme hareketi hakkında bil
gi veri lmi şJir •. Sanayi le~m~\ihiirsketjnin sonucu o 1 arak ortaya çıkan
bir takım .ihtiyaçlar i ncelenmtşt,r. Bu iht.iyc1çJarı n arasında kurum1 arın bilgi ihtiyacının yerfive.önemi saptanm1şt1Y,./Hll nede.nJ.eTür
kiye'de sanayileşme hareketi anlatıldıktan sonra, sanayf ve tic:aret
kuruluşlarının bilgi ihtiyacı konusu işlenmiş ve bu ihtiyaçdan do
ğan personel sorunu üzerinde durulmus tur , Bu konuyu daha iyi aydın
latmak için de istanbul'da sanayi ve ticaret kesimine hizmet veren
beş kütüphane örnek olarak seçilmiş ve yerinde yapılan inceleme
sonucu personel ile ilgili bir gözlem ortaya çıkarılmıştır •
.tçin, önce İstanbul 'daki sanayi ve ticaret kütüphaneleri alfabetik ve kronolojik olarak verilmiştir. Daha sonra .örnek olarak
seçilen kütüphanelere sorulmak üzere bir anket hazırlanmış ve alıyanıtlar da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. ör
olarak ele alınan kütüphaneler: İngiliz Ticaret Odası, Türkiye
Kalkınma Bankası Ekonomik ve Teknik Dokümantasyon Merkezi,
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Belge ve Bilgi Merkezi, istan
Odası Ticari Dokümantasyon Şubesi, Sınai Yatırım Kredi
-,
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T Belge ve Bilgi Merkezidir. Bunlara ek olarak bu konuda ça

lışmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla T.Şişe ve Cam Fabrikala
rı A.Ş. Belge ve Bilgi Merkezi Yönetmeliği de örnek olur düşünce
siyle ekte sunulmuştur.
Bu çalışma, ilk planda konuya ilgi duyanlara yararlı olacaktır
inancındayım. Kanımca bu konuya ilgi duyanların başında, bu tür kU
tüphanelerde çalışan personel,,kütüphanecilik konusunda eğitim gö
ren öğrenciler ve. tüm kütüphaneciler gelecektir. Bunun yanında sa
nayi ve ticaret kesimind~ çalışan ve böyle bir kuruma ihtiyaç duyan
üst düzey yönetici 1 eri için. d~ yararı ı ol abi 1 eceğini sanıyorum. Kü
tüphanecilik alanında yüksek lisansöğr~nimi görmeden bu tür kütüp
hanelerde konu uzmanı olarak görev alanlara, bu görevlerini kavra
mada yardımcı olabileceğini umuyorum.

I

I

B ö L Ü> M

SANAYİ> VE TİCARET
KÜ'rÜSHANESİ
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öZEL ARAŞTIRMA ~OTüPHANESiN!N TANIMI VE NtTEUKLERi

kütUphaneler 19701lerd~n bu yana sürekli büyüme yaşayan kütüp
hane türüdür. Bu kütüphane türünün niteliklerini yansıtan, evrensel
bir tanım yapabilmek için II kütüphane11 ni n t.ınımından. yol a çıkmak
doğru ol ur •.. Ancak., 11 kütüphane" ni n de evrensel onay görmüş, açık .ke
sin bir tanı.mı henüz yapılmamıştır. Daha açık bir deyişle, yapıl
mış tanı ml ar ülkeden ülkeye değişmekte ve bu değişmede pek çok etken
söz. konusu oJmaktadır. gzel kütüphane tanımlarına bir göz atıldığın.
da,. bu . kütüpharH~l erin .öy,.g.ütlE:!füpE:!.Yapılgrına göre, bir yerden al dı ğı
desteğe göre, boyut l amna göre fa..Y'k.lıJıklar gösteY'diği görülmekte
dir. Bu 'kütüphaneler tek bir.konu .alanınc!a .: nıateryaLtoplayabildik
l er i gibi pek .cok konu alanları ile ilgili oJaY'ak..c·dai> blJ . işi yapa
b i lmektedt rler. örneğin sanat . kütüphane ler i ; Jşl~tllJe k.UtUpharıgleri,
hu.k.uk veya tıp kütüphaneleri
gibi. Bazıları topladı kl arı materyal
lere göre tanımlanırlar. örneğin harita kütüphaneleri, resim kütüp
ha.rı~leY'j. .. BJt .çok kütüphanE:! de bağlı oldukları ana organizasyona
göre isjıll a.lJY'· .örneğin .müz~>kütü.pharıel eri ve.. hükümet.. kütüphane 1 eri.
Dahası . ö.:z:eJ<.kütUphaneIer k.gmy.. ya. . dg öı:e l . kurunıl arc:.a da . des tek göre1 mektedi rler.
özel .. kütüphanel .eri diğer kütüpha.rıelerden .ay.ıJ'an encö.rı~mJ.i i nitelik
bu kütUphanelerin destek gördUkleri kurumların amaçlarına ya da he
erine y.qneli k bi 1 giler;, k.i.tapl arı, materya 11 eri toplamada uz
a.rı., böylece bu k.urumlara özel. bir .des tek sağlamalarıdır.
kendilerini destekleyen orga.ni zasyonl arın isimleri
rı.lrnışJa.rdı.r~ HUkUmetin destekledi kl eri, şirket veya iş
enstitüler
enstitüleri ııeya. hastahane 1 er tarafından desteklenip
vardır.
eri diğer kütüphaneJerden ayıran. başka. bir özelli.k de,
kUtUphane.l.erin.diğerlerine.
n.azaran daha k..UçUk olmalarıdır. Bu
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'KyçUklük hem.toplayabildi kl eri materyal açısından, hem kapladı kl a
r] al an açısından, hem de çalıştırdı kl arı eleman sayısı açı sın dan
.o]maktadı r- Aynı· zamanda bu.. kütüphanelerin okuyucuları da yayını a
hedefl eri ne ve bağlı bulundukları kurumlara göre değişirler.
çok özelkütüphane sadece kendi örgütüne, kurumuna h.izmet ver111E!ktet diğerlerine kapalı olmaktadır. Ancak özel anlaşmalar
yolu
ile bunlardan.bilgi sağlanabilir.
Bu anlatılanlardan çıkarılan tek bir sonuç var, o da şu: özel kü
tüphanelerin topladıkları tüm bilgiler, şirketin hedefleri ve kal
kınıp gelişebilmesi ile doğru orantılı olmak zorundadır. Onun bil
gi ihtiyacını mutlaka karşılamak durumundadır, kısacası bu hedefe
hizmet etmelidir. Bu ihtiyacı karşılarken de hizmetin.nasıl işledi
ulaşıp ulaşmadığını sonuna kadar. takip etmek durumun-

ÖZE!l .kütüphanelerde .ce lı san, kütüphanecilerin, diğer kütüphanelere
gE!}erı.okuyuctılara nazaran daha<değişik bir okuyucu kesimine hitap
~!1:tjği.ne az qnce de.ğinil111jştjr/>Okuru da özel sayılıyor. Bundan do
layı da öze, •. • kütüphane] ercle çaJJşac:::ak. ol an kütüphaneci veya eleman1.arı n bir ta~ım ayrı öze1liklE!ri.9Jmas.ıtgerekiyor.
Bu özelliklere
E!TclE! "personel," clen>söz.edilir.-keJ'l.<claha geniş değinilecektir.
te bu özellikler özel kütü
erkezi haline gelmelerine
ütüphaneler veya enformasyon merkez
i gibi kavramlar arasındaki farklılı
eknoloji ilerledikçe daha da bulan
mıyla ortadan kalkabilmektedir. (1)
J.ikütüphaneler yoğun hizmet verdiğinde dokümantasyon ve enfor
işleri nj .görmek zorundadır. Dokümantasyon ve enformasyon
ıfiçokçeşitlidir
ve ihtisas konusunun genişlik veya ihtisasr.şcın, signe
E: "Reference and Information Services
prari es 11• Library Trends, Winter 1983. s. 475-476

in Special
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laşmaderecesine, taranacak mal zementrı cinsine ve enformasyonu kul
lanaca . .kların niteliklerine göre de değişiklikler gösterir. Bu et
kenler de doğal olarak değişik örgütleme biçimlerini ortaya çıkar
mış ve gelişmiştir. (1)
ilk. bakışta benzer kurµluşlarmış gibi görünen ve özel araştırma
kütüphanesi diye ortak bir aç! altında topl anabi l en bu değişik ör
gütlı:nme biçimleri tanımlandığında aralarındaki farklılıklar daha
kolay ortaya c ı kmaktadt r, En genel .kavram olan "Ar-as t ı rma Kütüpha
nes i" (2) bi imsel araştırın? ça}ışmalarını destekleyen kütüphane
olarak tanım anmı~tır.
Araştırma kütüphanesinin batı ülkel
Aydınlanma Dönemine (17. ve 18. yüzyı
siyasal özgürlüğe kavuşan orta sınıfın
mıştır. 19. yüzyılın araştırma kütüphaneleri
olmaya yönelmiştir, ancak 19.yüzyılın sonunda
'genel' araştırma kütüphanesi kavramından kopan 1
kütüphaneleri ortaya çıkmış, 20. yüzyılın ortasında genişleyen do
kümantasyon hizmetleri (3) 'enformasyon' kavramını beraberinde sü
rükleyerek yeni bi bilim dalını daha ortaya çıkaracak kadar hızlı
bir gelişme göstermiştir. Bunun için özel araştırma kütüphanesi
kavramının anlam bakımından sınırlanarak billurlaşması, 20. yüzyı
l n bilimsel ve teknolojik gelişmesiyle gerçekleşmiştir, diyebili
riz özel araştırma kütüphanesi ile Belge-Bilgi Merkezi arasındaki
ilişkiye de bu gözle bakmak gerekir kanısındayım.
Tarihsel gelişmeye yer vermeyen bir
'araştırma kitaplığı' olarak belirlemiş
ya kümelerine hizmet etmek amacıyla

Mod.ern. Dokürnantasy9n ve Enformasyon işlernlerf.. Çev.Berin Yurda
doğ TOBtTAKTURDOK Yayınları: 7. Ankara, 1972. s.3.
Alpay, .Meral: Kütüphanec i l ik Terimleri. İstanbul, 1973. s.11.
Aynı eser,aynı.yer.
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]erinEf yer veren kitaplık türü'! (1) diye tanımı amıştır. Aynı söz
lük '.'hizmet verilen kümeler." yerine Hbell.i bir kümenin hizmetinde
bulunanll • cümlesini getirerek özel araştırma kütüphanesi
ile 9t~ş/
t trma kütüphanesi arası nd.akL iliş k.iyi ya da farklılığı okur kes imine göre .tanımlamaya çalışmıştır. (2)
Sözlüklerin .dışına çıkıldığında, özel araştırma. kütüphanesini tanım
layan önemli bir araştırma da. resmi daire kütüphaneleri ile ilgili
dir •. B.u araştırmaya göre (3) "Devlet dairelerinin, resmi makamların,
adliye ve belediye .teşkilatının.ve .dev let amaçları
c in kurulmuş
araştırma> birimleri n.i.rli .g~.re*Jerini ;karşılamak üzere meydana getiri ı
diği 11 .için 'resmi daire. k!.ltüphar:ıelerii'iadını alan, "devletin amacı"
na yönelen, "yönetimin bir parçası olan'l\bll kütüphaneler
"başka
özel. kütüphaneler" . ile birlikte, bil imi kütüpni:ins1E:tiiiranında, ayrı
bi.r grup teşkil e.derl er. Bil tm. kütüphane] eri iile.çokvyg:J<ıcnt? bağlan
tı 1 arı vardır. Görüldüğü gibi resmi daire kütUphaneJ.erj•).dei özel
araştırma kütüphanesinin bir türü o 1 arak incelenmek iisteiımek:t:e.,
''özel. kütüptıanell ol.arak ele a 1 ınma ları gereği onaylanmaktadır.
20. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde özel Araştır
ma Kütüphaneleri ,Derneği kurulmuştur. Derneği kuranlar 'özel araş'
tırma kütüphanec:iliği'
kavramını tanımlamak ve felsefesini kurmak
üzere çok çalışmışlardır. Shirley Echelman'ın 1976'da yaptığı Spe
cial Libraries= özel Kütüphaneler tanımı şöyledir: "a physical col
lection of information, knowledge, and/or opinion limited to a sing
le subject or a group of related subject or to a single format of
information product or a group of related formats; organized under
egis of an institut on which provides funds for its ·continuance;
dministered by a librarian or a specialist in the subject or sub ...
et covered; and carrying the mission of acquiring, organızıng,
d providing access to information and knowledge in furtherance of

Y~rdi:i.dQğ' Berin . Kitaplı k~;il imTeriml eri Sözlüğü' TOK Yayını a
rı: 394, Ankara· 1974. s.54
Atnı eser, aynj yer.
Baysal,· Jale Resmi Daire Kütüphaneleri ve Dokümantasyon Mer
ke.z]eri. Doçentlik Tezi •. .tstanbul, 1972 s .t, 18,19.
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parents institutions''= Tek. bir konuyla veya bir
bir. konul ar. grubuyla s ını rl ı ya da enformasyon
tününün tek bir boyutu veya i 1 i gi 1 i boyutlar grubu ile s ını rl ı ;
vamlılığı için maddi olanak sağlayan bir kurumun himayesinde or
nJz.e edilmiş; ihtisaslaştığı
konunun ya da konuların
uzman bir
'şi. ya da kütüphaneci tarafından yönetildiği; ve. himaye eden ku
µJuşun amaçları doğrultusunda gerekli bilgi ve belgeleri toplama,
düz:enleme ve yararlandırma
işlemlerini yürüten f iz i kse l bir bilgi,
nformasyon ve/veya fikirler topluluğudur." Görüldüğü gibi özel
araştırma kütüphane~; dend..iğinde konu ile sınırlanmış araştı.rma
Kütüphanesi anlaşılmakta.d1r.
özı:J kütµphanelerin hızla geliştiği
qJ kel er aras mda A.B. D. öncff ~;yJ]maJJdı.r.
A.B.D.'de devlet sektörü, dernekler,
haneler araş'tırma hizmetlerindeki değiş
kilenmişlerdir. Konuya dayalı işten, göreve
run çözmede disiplinler arası bir yaklaşım gerekti
elişme, özel kütüphanelerin
kütüphaneler arası işbirliği
ak paylaşımı konularına eğilmeleri gereğini getirmiştir.
şirket kütüphaneler;i, New York Eyalet kütüphane ağının hare
; bir parçasını oluşfurmaktadır.
Bir çok özel kütüphane okuyucularının gereksinimlerini karşılaya
bilmek için civardaki üniversite kütüphanelerinin
kaynaklarını da
kullanmaktadır.
Ortaya çıkmakta olan ağ modelinde özel kütüphanele
in .rolünün ne olacağı henüz belirlenmemiş.tir. özel kütüphanecilerin
öneticileri, bu tür bir ağa· katkıda bulunabileceklerini son zamanarda kabul etmişlerdir. Başlangıçta kütüphane ağları servislerine
atkıları sadece kullanıcı olarak görülmüştür. (1)
,

,. . . . .•·.·>'··

•. <:·,;\._c.,.:·,·.·.·.,.'·:·.··

·,>:··.·:: __ -_:•_·--,,:i.·'.,.·.:•·.Y:<

'ı:eı kütüphane .terimi bel 1 i bir amaca yöneJiK çı:şitJi tprcten özel
lleksiyonlarl içermekteyse de özel kütüphane hareketinin kuvveti
gÜçlülüğü .ticaret, endüstri ve devlet~ hiirnet eden kütüphaneler
n.\gel rnJşti r. Etkin ..enformç1syon .hi.zmeti temin etmek amacıyla, süı)ackson, Miles M. : "United states. Education, Technology, Na
fional, Special, and Public Libraries". Contemporary Develop
~ents in Librarianship: An international handbook. London. 1981
s.5.32.
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rekli yararlanılan.(canlı)
dermelerle kurulmuş olan ve .20. yüzyılın
ilk on yılı içerisinde güçlü ve yeni bir hareket ol arak ortaya çı
kan .öze l klltüphaneler i njıu yeni
1 ik akımından,

hem de daha önceki

şekilleri

hem zamanın kütüphaneci-

yılların

özel

kütüphanelerinden

farklıdır"
(1) Bu tür kütüphaneler 'Sanayi (Endüstri) ve Ticaret
Kütüphaneleri' adını alırlar;
Daha çok güncel bilgi ve belgelerin
toplanıp ilgili kişilere dağıtıldığı
ve özel sektöre ait araştırma
kütüphanelerinin bu ad altında toplandığı da görülmektedir. (2)
tri

kütüphanes.i

.bilim.ve teknoloji

varı ığı nı n

fi krini verir~ .Bu kQtQphanelerşjrketıe.aynı

bir parças ıy

amaca sahip olma

td ı r .. Şirketin bir.inci amacl karretrngk . ·\fEt.>pa:zar yerinde kendi
ında üstünlüğe ulaşmaktır; Sirketinaraştırrna
ya da üretim kounda problemlerini çözebileceği bilgiyi>sağla.dığT.:zarnan,
.s trke
yardımcı olur. Kütüphane şirket persorıeld, içirı<ya..rar:lı;/bi.r.
hjz ..
, ancak personel kütüphanenin
ürünlerinden ya.ral"Jqrirnc1.kj.ster-
(3) "Ashworth'a göre bilim adamları ve teknoloji:stler ..kQtüp ...
lanmak yerine tecrübelerini
göz .önüne almayı tercih eder• ( 4) Oysa her bir kişinin tecrübes f ve bilgisi modern bir kü
nin Ka.pas.i tesJyle .öJçül.ernez.. Endüstri kütüphanesinin
cıları içi.n ortak/özellik.oJarak
şunu söyleyebilir.iz:tyi
görmüş ve deneyi ml t kiştl.er.dir. Onları eğitmek yeri ne
açısından bi 1 gi lendi rmek gerekmektedir.
endüstri kütüphanesi
ile
er programı, yararı
şirket rapor-l ar ı d n-", (5)

kul eği
mes 1 ek-

ki fark hal kl a
veya halka açık
Sanayi ve Ti

an.son., .E. B -. :11Speci a 1 Libraries:
• Library Trends vol. 25, 1976. s.
, Meral-özkan,
Safiye: İstanbul Kütüphaneleri. İstanbul,
. s.XXII.
Masse: "The Industrial L ibraryıı. California Libra
• s.242.
, W.: "Libraries in industry". Lias ton, 1969. s.78.
e.ld, Masse: Aynı eser, Aynı yer.
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kütüphanelerinin

hizmet

a l anl ar-t.anlat'ı

Başka bir öze.ll tk de bu kütüphanelerde
lanımının
Bağlı

l.ı.rken

de ortaya

mikrofiş

ve

çıkacaktır.

mikrofilm

kul

çok yaygın oluşudur.

olduğu

liştirebildiği

kuruluş

parasal

istikrarını

zaman bu kütüphanelerin

h·i zme t] er .ve.rdi ği söylenebilir.

sürdürebildiği
iyi

çalıştığı.,

ya

da ge

becerikli

( 1)

Sanayi ve Ticaret k.ütüphanelertnin .öze ll tkber i pek çok açılardan
Be.lge.ve.BilgJ. Merkezlerinin öze.llikleri ile banzesjnekted ir-, Hatta
çoğu zaman · 13.ynı iş.leri Ji3.pt.lkları.görülür. Belge ve B.i lgi Merke
tanımını yapmadan önce)Dokümanti3.syonun ne anlama geldiğini
kısaca açıklamak yerinde olacaktır.
pokümantasyon, 1959 yılında FID (Federation Internationale de Docu
!Tl~ntation} tarafından 11her türlü bilimsel bilgi verme iş.leri tein
.aJzeme toplama, koruma, sınıfJ.and.ı.rnıa,

yararla.ndı rma /.iş i II

( 2)

yın bil imi, yayın ve
Günümüzde bu tanım geçerlil
s] +b,' in yaptığı tanım "b.i l gi nin kaydı, düzen] enmesi · ve dağıtılma
Bu tanımın anlamlı yanı, görüldüğü gibi yayınların
değil,
1bJlg.i II n in . iş Ienmes.irıden • sözed işidir.
( 4)
]ge ve . BiJgi Merkezi.'de tünbu işleri yapan yani, yayınlan
ve
ilgiyi toplayan, s mıfl andıran, muhafaza eden, özetleyen, öz çıka
ıı<v.e indeks hazırı ayan kuruluş 1 ardır.

Bq.s~nberg, .Kenyon C.:. IIEvaluation of an Industrial Library".
Special libraries 60, 1969. s.639.
~aysa 1, Jale: Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramıar, Yeni Araç
ve Yöntemler. İstanbul, 1982. s.47.
Alpay, Meral: Kütüphanecilik Terimleri. s.36.
Baysal, Jale: Aynı eser, aynı yer.
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Bu tür hizmetlere cevap veren diğer bir. kuruluş da 'örgüt içi Bil
gi Kuruluşları' adı altında toplanmış olanlardır. işyerleri ve şir
etler için bilgi dizgeleri, resmi dairelerin yönetim büroları için
uruJmuş bu türden dizgeler, kliniklerde ve hastahanelerde
bilgi
eren dJzgeler, bu başlıkaltında toplanırlar.
Ayrıca .: verilerin
aptanmasa ve seçimi, depolanması, yararlanmaya sunulması gibi işerl e görevlidirler.

(1)

"Devletin mali olanaklarından
faydalanılarak kurulmuş ve fonksiyo-.
unu yapabilmesi için devamlı olarak devlet ödenekleriyle destek
enmesi gereken dokümantasyon merkezleri için de 'Kamusal Doküman
asyon Merkezleri' terimi kullanılmaktadır. Bunlar halka açık veya
apalı olabilirler, fakat çoğu zaman çalışmaları mühendislik, tabii
ilimler, tıp yahut da bunların dalları gibi belirli bilim alanları
·1e sınırlanmıştır. ikinci bir özellikleri de topladıkları ve de
erlendirdikleri malzemenin hemen hemen tamamıyla yayınlardan iba
et olmasıdır. Bilimsel ve teknik alanlarda toplanan malzeme esas
ibariyle süreli yayınlarda çıkan makaleler olmakla beraber kitap
ar, standartlar, patentler, vb.ni .de içine alır. Bu nedenle kamu
al dokümantasyon merkezleri, genel olarak ya doğrudan doğruya özel
ütüphanelere bağlanmışlardır, veya bu kurumlarla sıkı bir işbirli
i halindedirler". (2)
mu.sal dokümantasyon merkezleri I nden ayrı ol arak kurulmuş bilimsel
meslek kuruluşlarına veya ticari kurumlara bağlı 'Yarı Kamusal
ümantasyon Merkezi de bulunmaktadır.
öncel eri bu kurumların
J~Jerine hizmet.amac.ıyla kurulmuş olmakla beraber çoğu kez, kamu
J.merkezler gibi, üye olamayanlara da açıktırlar.
Kamusal dokü
tc1syon merkezlerinde olduğu gibi çalışma alanları ana kurumun
j.TJQlduğuihtisc1s
konularıyla>sınırlıdır.
( Madencilik, yapı
I

II

Modern Dokümantasyon ve Enformasyon işlemleri. s.4.
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vb, gibi) ve. özel kitaplıklarla sıkıibir.işbirliği

içinde

(1)

bağlı diğer dokümantasyon merkezleri de 'özel· Doküman
adı • a Hında toplanırlar. "Bu grup içine daha çok,
ticari.firmalar, ulaş.ım büroları, bankalar ve sigor-.
str.i.ye]ve
şirketleri gibi özel sektöre bağlı dokümantasyon merkezleri gi
t:Jer.Sevk ve idare kademesindeki idareciler, personel içirı fayda
her türlü yayını toplarlar. Çalışmaları, kural olarak, dar bir

0

ttsas. alanına. sıklşm~z, ~ksine an.a. kuruluşun çalışmalarını etki
b.ilecek her konu nejlgilenirler. Onun içindir ki bir endüstr t
un öz
.•e.•. 1 do..·········.····>-·<.
ku.·m. a.nt···a$.Y.O········n·)·m.
. e.•. . r· · · .· .·.~•e z.•.• .,.· Y.al.
•.•n·ı z --._firmanın
imal_ ettiği
··.. ···<···.·'
\·::·<:::;··:·:,:•·,,,
< ·-·-:
_
larla değil, fakat aynı zamanda imalat, mQhendislik, pazarlar ve
J~.,.Pıanıana, dı.ş ve iç ekonomik sorunıarventhayet sosyo.l ko
a.r la il g i 1 en ir . 11 ( 2 )

Y.lu
.• iş·.·.. ~.n.
<>··>·

lı oldukları kuruluşun yüksek sevk ve idare organına bağlı mer
er de 'i Bilgi Merkezleri' adını alırlar. Bu merkezlerin göre11dokümantasyon merkezlerinin aksine yahut da bu merkezlere özgü
al çalışmalardan başka, ana fonksiyonları araştırma raporları,
ratuvar notları, seyahat raporları gibi kuruluş bünyesinde ha··::-_•·• ,' ····i' ·.,_- _. ·:·_.- -•. ,. .:__ ,: . .:. - . ' '_.· - ·- - · - _· ' -_ ,,,:·::__ : -: ·\ >· /i ,\;,:,:.·:,·· -_-. .
anmış fakat yayınlanmamış her türlü muhtıra ve talimatı toplave faydanılabilir hale sokmaktır. Bunların en önemli görevlerin
irisi yüksek sevk ve idare kademesinde bulunanlara, planlamada
ruluşun politikası ile ilgili kararların alınmasında yardımcı
ak her türlü bilgiyi sağlamaktır. Ayrıca idarenin gelişme, ima
ve satış alanlarından sorumlu olan icracılara özel. ve genel di
ifler verilmesinde bir kanal fonksiyonu da görebi.lir. Böyle bir
i merkezi, esasında bağlı olduğu kuruluşun sahip olduğu her tür
'lgiyi toplamak ve kuruluşun amacına yarayan bir hale sokmakla
lüdür. Bunun için de kuruluşta çalışan kişilerin genel ve tek
fakat yazıya geçmemiş tecrübe ve bilgilerini de toplaya bi 1 ei r durumda olmalıdır." (3)
•--::i.--··-----.- .:·.-:-_:_-.-•. -.-,-'

eser, Aynı yer.
eser, s.5
eser, Aynı yer~

__--_----_--_·

i_ '•:

--•-- -_- __ , '' -_'

'
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dışında bir de1ihtisaslaşmış

Bilgi Mer
"Meseli nikel, plistik, petrol gibi belirli madde
firmalarırı veya ticari kumpanyaların enformasyon ve
merkezleri bu grupta topl anı rl ar. Kuruluş amaçları merkez
ananl ara bu maddelerin kullanışı ve özellikleri hakkında
tavsiyeler vermek ve bu hususlara ilişkin yayınlarla kul
imatınl iletmektir.11 (1) Görüldüğü gibi evrensel qecer l t l i
lecek kısave açık bir tanım yapmak henüz zordur.
nın çokluğu
erin de kendi

sektör kesiminde hizmet veren kü
rılarak kümelendirilme-

uluğunu

ve yabancı
lgi hizmeti veren özel kütüphanel
uygulanabilecek
tek ölçütü belirlemek
ları ancak örgütlenme biçimleri ile hizmet
yardımcı olmaktadır .
açı s ırıdan ulusal ve ul usl araras ı belge-bi 1 gi merkez
olduğuna (2) göre özel araştırma kütüphanesi
ile bel
merkezt arasında, bazıtıtzmetlerde teğet noktaları oluştu
lik vardır. Kütüphaneler ile Bilgi Merkezleri ya birarada
birliği içinde yaşamak durumundadırlar.

eser, s.5.
Sönmez : U usl eraras ı EnfoY'masyon Si.steml eri,
Yayınları
416, Ankara, 1979.
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VE TiCARET KOTOPHANELERiNiN AMACI

ll]:?<at,.şı insan sağlığının nası l bir göstergesLsayılı.yorsa, .bü ..
buikuruluşlar Ic.in de !)ilginin zengin ve güçlü akımı o kadar
rrıJjdir ve sağl1k göstergesidir. Bure l ardaca l ı şanlar ın görevi ne
rsa olsun-yeni bilgi üretmek, bir politi.ka belirlemek veya uygu
q.k, .karar vermek vbv-ça I.tsma l ar tnda kullanacakları .be lqe ler.in ,
Jar.jçin hammadde olduğu unutulmamalıdır.
(1) Hammaddenin kalite
,yapı)an işin ya da .verj . len hizmetin kalitesini etkiler.
rkiye'de yalnız
, devlet yöneten siyaset adam., da bili
tkısında
önemin
a konmasa bile devletin bilim poli
lı bir çalışma bilginin doğru olması
rumda biriktirmesine verdiği önemi şöyle
işme paralelinde bilim ve teknoloji dall
··retimi hacmindeki artış 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra
la gelişen ve "Bilgi Patlaması" olarak anılan olguyu yaratmıştır.
gi patlqması ile birlikte, sayısı artmış bulunan uzmanlık dalla
ndan her birinde üretilen ve bir şekilde yayınlanarak dar veya ge
çevrede kullanıma açılan makale, rapor, tez, kitap, film, bant
türden kaydedilmiş bilgilerin; mesleği araştırma veya teknoloji
lama olan kişilerin kişisel çabalarıyla elde edilip inceleme
birikimin büyüklüğü karşısında, ortadan kalkmış bu-

ve .genel olarak kalkınma ancak, üretim ne olursa
un (ister. ürün, ister yeni bJl gi) bu .üretimin. yapıldığı iHandaki
çut bilQi.biy-ikirnJne
ulaşq.bJldJği ölçUde başarı.11 olabilir.
imüzde teknolojik üstünlük elde etme veya refahtan pay kapma ya
ındaki (genel olarak) ülkeler, veya (özel olarak) kurumlar gerek
olmanın çabası içindedirler." (2)

s.

gdern Qo kümantasyon ve Enformasyon iş Temleri .
?·
Türk BiJim Poli.tikas.ı 1983 - 2003. Ankara, 1983, S.75.
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dikkat çeken ilginç bir açı kl ama da bilgi hizmetleri ile
ve arşiv ~izmetlerinin birarada düşünülmüş olmasıdır.
patlaması ile birlikte görevi, istenen bilgiyi ihtiyaç duyunoktaya zamanında ulaştırmak olan bir hizmet türü de belirmeye
lamıştır. Başlangıçta arşivciliğin ve kütüphanecilik h.izmetleri
rr hi r türü şeklinde görül en enformasyon hizmeti; bu yöndeki i hti
çın giderek artması, bilgi biriktirme ve il eti ş im ortamı arındaki
Tjşmeler ve bu konudaki teorik yaklaşımların bir bilim şekline
nüşmesiyle başlı başına bir sektör olarak ekonomik yapı içinde
dinden söz ettirmeye bas l anns t ır ." (1)
cQmlenin anlamı Türkiye içindeki bilgi patlaması ile pek açıkça
aya konamaz. Ancak Türkiye içindeki bilgi ihtiyacı patlaması ile
lanabilir, sanıyorum. Çünkü özel araştırma kütüphanelerinin,
tje~ bilgi merkezlerinin sayısı, gelişme hızı, kullandıkları
kçe11 yayınlar bilgi patlamasını yansıtacak-yukarıda A.B.D.'de
00 özel. araştırma kütüphanesinin varlığından söz edilmişti-ni.cee değil di r. Buna karşılık
k alanında çağdaş bi
bulunacak şekilde
sanayi işletmesinde belli başlı kararlar,
tasarımı ve planlanması ile ilgilidi
rınasyonun çok büyük b.i r miktarı., bu kararı arın sonuçlarına iliş
ereddütl eri olan mühendisler tarafından istenir.11 (2)
fjrm..anın. sadece yöneticileri değil, +akat diğer elemanları da,
ylerini başarılı bir şekiJde yapabilmek için, büyük çapta bir
9:JışverJş ine. dayanırlar .•. Endüstrileşmiş .ülkelerde te.crübel er
rıniştir ki, bir firmanın .üretim mühendisi imalat tekniklerin
şan gelişmeler konusunda devamlı ve yeterli bir şekilde bilgiflnıedikçefirınası .için akcnomtkbtr ürettm
garanti edemez.
J ı:?ser, . Aynı yer.

{ski, G...and Farrar, O.J. : ·''Information
in Manufacturing
s.try = an assesment and propos a 1 s for improvement. ( paper
.es.ented at the Aslib Conference, 1983)11 Aslib Proceedings 36,
84.~

s J.113

17

aynı şekilde, bir planlama
i, öte yandan satışlarla

mühendisi,
bir yandan araştırma
devamlı bağlantı kurmazsa, yönünü

. (1)

eyse sanayi ve ticaret kütüphanelerinde-belge
ve bilgi merkezle
kastedilmektedir-çalışanların okurlarına verecekleri bilgi
çok titiz davranmaları, ihtiyacın tam ve kesin olarak karşı
ına özen göstermeleri gerekir.
len,bilgtntn

nitelikle
biçimde (yazılı)
i zamanda
(2:) na dikkat edilmelidir.

bilgi Mzm.etlerinin,pdak.noktası bilgi kullanıcısıdır. Amac ,
lanıcısının. niteliklerine, .i~.levine, gereksinimine ve bek
erine cevap verecek bi.r bilgi hf.zme tf üretebilmektir. (3) Bu
de okur profilleri bu kütüphanelerde çok daha fazı a e tk il i

ve ticaret. kuruluşunda özellikle 1kurmay1 diye nitelene
üst yöneticiler bir karar verirken, ürün ya da hizmet üreti
piyasa araştırma 1 arı ya da bil imsel araştırmalar yapı 1
ilgi Uretilirken o alandaki en son bilgiden
Dokümantasyon ve Enformasyon işlemleri. s.14.
ki; G.and Farrar, D.J : Aynı'eser, Ayn1<yer'.
Sönmez.:> !'Cağdaş Bi 1 gi Dokümantasyon Faaliyetleri
Kongresi Bildirileri 9-15 Kasım 1987. Ankara,

11•

1987
1987.
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t!Tlnllmaz olur. Aksi halde daha önce üretilmiş
bilgiyi yeniden
rı:tmek gibi bir savurganlık or taya.. çıkar.
Pazarlanamayacak
bir
µrr Ya da. hizmet üretilir.
Uygun bilgiyi
kUllanamamaktan doğan
nlı s. bir kararla şirket

zarar eder. (1)

Jileyse toplumun her sınıf ve kademesinde yaşayan birey, çalı şan
µt'üm ve kuruluşlar için gerekli bilgi önemlidir. Daha verimli ça
şabilmek, daha iyi yaşayabilmek için çağdaş ve doğru bilgiler
inmek kaçınılmaz oluyor. Sanayii ve ticaret teriminde ise bilgi-

n

önemi ma1<vehizweI,Diin°::etfminde ·ve ça1,şmadadoğru strate
ı.erin belirlenmesinde. 01:tc1.yacc1.k1yqr.

· ı gi, sa nayı ı çın bir "üretim
ğerlendiriliyor.
ere, 'temel üretim faktörleri olan
m Madde ve Enerji' yi akılcı kullanmak
·n etkin ve akıllıca kullanımı ise çok değişik türde ve
rda bilginin akıllıca kullanımını gerektirir.
Bu açıdan değerlen
ri 1 di ği nde, BİLGİ, sanayi için ana üretim faktörleri
arasında
yılabilir"

(2)

ayinin bilgi ihtiyacının ne olduğunu söylemek imkansız gibidir.
etmenin büyüklüğü, içinde>bulunduğu sektör, ürün çeşidi, perso
Tin nitelikleri,
ihtiyacın ortaya çıktığı hizmet birimi gerekse
n bilginin özelliklerini
belirler.
Yine· de bazı genellemelere
bu ihtiyaç şöyle belirlenmeğe çalışılmıştır:
işleri

yürütebilmek için,

11 eriye dönük planı ama yapabilmek
Uretimsorunlarının
Urün geliştirme

için,

çözümü için,

ve ürün çı:şitlendirme

eser, s.655-56.
eser, s.656.

(yenilik)

tein,
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l'leJ olargk,

bunlar a.rasındgn

şal ve. sosyal

bilgiler

irıısE!l ve teknolojik
nayicinin

gerektiriyor;

bilgJ

gereksinim

.(a ve. b ) mall, . E!konomik,.

gereksinimi

(c ve d) tse

pazarlama,

daha

çok

bi

demektir.

duyduğu bilimsel,

teknik,

ekonomik

ve sos-

1. biJgiler,

bu btlgile.ri. jçeren ve patent, stardart,
rapor, tez,
kale, .kataJog, .•..rehber gazete, dergi, bild.i ..ri, har.ita, .teknik re-

..VE! .benzeri türden belgeler şeklinde çeşitlenen milyonlarca bel
ŞE!l kaynakta; bu. bilgileri
üreten/toplayan b tnl erce kuruluş bün
ğsinde, ulu-slararasıkuruluşlarda,
.kamu kuruluşlarında,
gümrük
fTI

~Pi 1 arı nda ,

ki şiler'in

l:>e]JE!klerincle, b.i l gi sayar bantlarında

kayıt

bulunmaktadır.
bir kategorideki
~olan bu kaynakların izlenmesi, seçil
gnların toplanması işlenmesi,

düzenlenmesi,

rn1anması, yeniden biçimlendirilmesi ve bilgi kullanıcısın
n;mına hazır hale getirilmesidir.
Yani, belge ve bilgi o)ayının
gü1:lenmesi; çağdaş yaklaşımlarla bilgi sistemlerinin
o lus turul
sıdır. Yani; hangi bilgi var; hangi bilgiler ne tür kaynaklardan
Tele edilir; kim, nereden ne zaman, hangi dilde, hangi biçimde ne
E!liyor; üretilen ve/veya derlenen/toplanan bilgilere/ verilere/
Jgelere nasıl,
ıorunların

nereden hangi koşullar ulaşılır?

yanıtını,

i.ni.n genel nitelikleri

çağdaş bilgi/belge

sistemlerinin

ve hizmet

içinde bulmak mümkün.

türden olursa olsun bilgiye gereksinim duyan sanayicinin bilgiyaklaşımı şöyle: "Prat i k bir işadamı olarak, sağlam bilgi iste11Sağlam
11.
bt l qt" den ise şunu anlıyor": istediğim anda, iste
im (ihtiyaç duyduğum) kısalıkta veya uzunlukta, anlayabileceğim
dilde. Ve biçimde, yeni, doqru, güncel-kısacası
II Şağlarn
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~\günümüzün çağdaş, bilgi/dokümantasyon
hi.zmetlerinin felsefesi
bu/Uygun zamanda, uygun içerik ve biçimde, uygun bilgi. Ya da
am bilgi. Bilgi hizmetinde zamanlama ve uygunluk son derece
lJ.(1)
da görüleceği gibi sanayileşme çabası içinde bulu
'1"ürkiye1de, belgelendirme ve bilgilendirme hizmeti verebilmek
gerekli kuramsal bilgiler Türkçe yayınlarda da okurlara akta-
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SANAYİ VE.TiCARET KOTOPHANELERININ HiZMETLERİ
kütüphaneler arasında yer alan sanayi ve ticaret kütüphanele
bağlı bulundukları kurulus l ar ı» üretti.kleri mal. ve hizmetlerle
ırlı. oldukları haJçle gereksindikleri 1bilgi1ler açısından zaman
cı.n.örıceden sezilmeyen sınırsızlık da gösterir. Bağlı bulunduk
fT kurumların doğası gereği hızlı, özgün, kimi zaman yorumlanmış
~t. bi 1 giyi. hemen kullarıdırrnak zorunda kal makta, yatırımlar ve
tış için de kullandırdıkları bilginin güncel, doğru ve güvenilir

ük kuruluşlar daha da büyüyebi
a belge-bilgi merkezleri. ile bilgi
ışırken orta ve küçük işletmeler henüz
olsalar bile-gerçekleştiremiyorlar. Onların
sanayi ve ticaret odaları kanalı ile gerçekleştirilmeye çalışı
or. En yeni bilgi teknolojisi ile desteklenmek zorunda olan kü
hane, arşiv ve müze gibi bölümleri de kapsayacak bir sanayi kü
anesini ancak holding düzeyinde örgütlenebilen büyük kurumla
de önemli bir ekonomik sorun olarak ortaya çı-

ve ticaret kurumları bilgi desteği ile daha hızlı bir
jşme süY'ecine gtrince, aynı alanda mal veya hizmet ür~tip satan
cı. küçük kuruluşların bunlarla rekabet edemez durumcı. .gelmeleri
nılmaz oluyor. Ancak kaY'ar verme çabukluğu ve hareket kolaylı
ve küçük kuruluşların yaşama şanın sanayii ve t ica
sağl ay ilbilecekleri doğru ve hızlı bilgiye bağlı gi-

eyse işletmenin büyüklüğü kendi kütüphanesini kurma zorunluluğu
taya çıkarıyor diyebilirim. Orta büyüklü.kteki ve küçük işletmele
bilgi ihtiyacı ise şirket dışındaki-odalar-kurumlar tarafından
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t"şılanmak durumunda oluyor. Bu sözüm iktisadı açıdan da doğru ol
ğü için geçerliliğini. koruyor.
ter şirket içinde isterse şirket dı,ında başka bir kuruluşta ör
·tıenmiş olsun, sanayi ve ticaret kütüphanelerinin, belge ve bil
mer-kez l er i ni n hizmet alanlarının özellikleri (1) birbirine ben
mektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:
Tüm HizmetlerdeBilgisayar Desteği
nayileşmiş ülkelerde
oranla erken
lanılan veri tabanları
tirilen bağlantılarla abonelerine is
ştırmaya başlamıştır. Çevrimiçi bağl
bir sorunun yanıtı kütüphaneden hemen
in bağlı bulunduğu veri tabanından da yararlanmak mümkündür.
alanda A.B.D. de bazı özel şirketler kurulmuş. örneğin DIALOG
ôrmation Services, SDC(SYstemDevelopment Corp.) Information
\/ices, BRS (Bibliographic Retrieval Services Inc.), The Infor
fön Bank, LEXIS (Automated Legal Retrieval System), WESTLAW, ve
bazı şirketler ya da ajanslar da kurulmuştur.
1

imiçi aramada anında bilgi edinmek kolayca gerçekleşebilir. Bu
ete hazır bil gıyi kullandırma hizmeti denir. İstenen bilginin
rnı yapıldıktan sonra, çeşidi de belirlenip soru veri tabanına
tırılınca, gerekli yanıt anında görüntü olarak, kısa bir süre
da. kağıt veya başka bir biçimde kayıtlı olarak.' ele. qeceb i-

araştırmaya dayalı yayın 1 i terqtürl erintn ge
es i ve bu ge 1 i smederı ortaya çıkqcak yarar . çok örıemlicii.r.

8~rson, Signe E.: Aynı eser, s.475-491
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Jikle de oku.rların dahc1 hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilmesi
ş.tırmanın verimliliği, etkinliği ve maliyetlerini düşürmesi açı
çlc1rt. dc1 bu ge] i şrne . o 1 dukça . ôneml i addedi 1 mekted i r .. ( Online Se.arçh
wic~s) Cevrimiçi Arama Hizmetleri özel kütüphaneler
için çok
li bjr olanak ortaya çıkarmıştır. Kütüphanelerin materye l ler l
jiç bünyelerinde cıyrıntılı olarak toplamalarını veya basılı
fy~tte tutmalarını geçersiz kılmaktadır.
rimiçi
Goldhor1

bir başka etkisi daha vardır. Lancaster
li
kademik ve özel
ve

·nleme hizmetlerinden
dikleri abonelerden vaz
le yeni kurulan özel kütüphanelerin
çok yakından takip ettiklerini gös
kağıt materyell erinden ziyade, bilgisayarları a
edinme yol unda bir eğil ime sahip olduklarına dikkat çekmek
' r. Dahası da bu tür kütüphaneler, çok yakın bir gelecekte hızir şekilde, basılı materyelden, online yani bilgisayarla işle
halledebilme durumuna geçmeye doğru bir göç hızırlığı
içeri
de bulunmaktadır.
gjsayarl a .des tekl.enerı araştırma 1 arın di ğ.er önemli bir sonucu .. da
jyografik veri tabanları kanalıyla, kütüphanelerde biriken ba
m materyalin kütüphanelerarası işbirliği sayesinde kullanılabi
jğinin hızla artmasıdır •. Yeni kurulan az kitaplı, çevrimiçi
c1rıtılı kütüphaneler,
kendjlednden önce kurulmuş çok kitaplı
]J .materya l.l i-kütüphaneleri . de .kullanmaya yönelmektedir.
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Bilgilendirme Hizmetleri
gerekli~bilgiler

zamana, çabaya, uzmanlık türüne

bilgiler pek çok yerderı elde edilebilir.
Bunlar
azar veya konusu belli özel belgeler olabilir.
o zaman kataloglar
ahyararlanllır.
Belge bir kitap olabileceği
gibi tek sayfalık
rgrafik,
bir rapor, bir fotoğraf da olabilir.
Sanayi kütüphane
ri ile buralarda çalışan uzman kadronun oldukça geniş teknik bilYe ihtiyacı vardır. Bu bilgiler hem ayrıntılı
hem de son bilgi
olmak zorundadır} .özel kütüphaneYi belirleyen
özellik de bu-

r
h{

Bunlar zaman içindeJye zamanı ;z]~~~nbiTgiJerin
n.abilme olanağı en geniş olan kütüphanelerdir.

kolayca

bu

tür kütüphanelerin kullan, cı 1 arının
111anda belli bir soruyu cevaplandırmak
O.eti el indeki tüm araçları

o soruya seferber

eder.

hlardır: Kataloglar, başvurma kaynakları, indeksler,
rehberler;
nlar yetmediği zaman başka kütüphanelere başvurulur. En kısa yol
iTgisayar bağlantılı veri tabanıdır. Aranan bilgi veya belgeye
laka erişilmesi sağlanır. tlkedoğru bilginin,
doğru kişiye,
rı.ı zamanda doğru biçimde<verilmesidir. iyi kurulmuş, ustaca do
ilmış bir özel kütüphanede, Larson'a göre, okurların yönelttiği
unlardan dörtte biri hatta yarıs1, yarım saat içinde yeterli
rak cevaplandırılabilir.
(1)
kütüphanelerde kurulan telefonla hizmet, acele başvuru sorunla1.Yanıtlar. örneğin: Amerikan Senato Kütüphanesi'ne (LOC) yönel
~n soruların Çoğu telefonla alınır. 1981 mali yılında senato bü
~t1ndan çeşitli fatura bilgileri
almak üzere· başvurmuş 61500. s.o
çevap1 andırı lmıs t tr, Bu işi/tüzüklerle
il gilt bilgilel"t
o]arı
~>kişi yapmıştır. Cevaplandlrma da/te}efopla ql~u~fUr\>igU<arada
jlen · hizmetlerin daha da h1zland1rılmas1 söz kqrıusudı.ır. tnsanoğ,i.ş al anında zamanla yarışmaktadır.•• Kütüpharjeler .arastnda</ özel
sanayi ve ti caret kütüphaneleri bu yarışa·
elverişli
ortam gibi görünmektedir.
Larson, Signe E.: Aynı eser, s.478.
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Hizmetleri
anayi ve ticaret kütüphanesinin elindekileri satmak için çaba
terdiği diğer bir yol kuvvetli bir referans servisidir. Bir en
tri kütüphanesinde referans bölümüne bir soru geldiği zaman,
. mal olarak bu soru, temelde şirketin probleminden kaynaklanır,
yüzden referans kütüphanecisi en kısa zamanda mümkün olabilecek
kısa ve iyi cevabı temin edebilmek ister. Çünkü bir endüstriorganizasyondaki
genellikle çok iyi eğitim görmüş. Bundan dolayı
ke
karmaşık
bir
te bir de literatür
üphaneleri literatür araştırması
al arının bazılarının sonuçları,
Bunların çoğu kısa ve hızlı araştı
. hakkında okuyucuya iyi bir bilgi veren
el haber araçları, okuyucuya hem kısa hem uzun ploblemler
a literatür sağlar". (1)

hak

ştı.rma faaliyetleri. i 1 e yoğun ol arak i 1 gil enen pek çok organ i
on, kurum ve şirket, kendine ait birtakım yayın programı içe
jindedi r., Yan ti bu organizasyonlar birtakım yayınlar çıkartırlar.
a.ra ait kütüphaneler bu araştırmalar için, araştırmayı yapan,
·eyf yürüten elemanı arın bibliyografik araştırmaların da veya
n/taramalarında onlara en sağlıklı bir şekilde bibliyografik
ştı rmalar t ulaştırmak durumundadırlar. Ayrı ea özel kütüphane le
kendileri ne ait okuyucu listeleri,
bibliyografik dergileri ve
nJzasyon müşteri 1 erinin ilgilendi kl eri ana konul arı topladık
yayınları da bulunmaktadır. Diğer kütüphaneler
ise ... gerç:ekte
pplama, biriktirme işini\ özel, bireysel istekler geldiğJ.zamgn
y-lar. 5oz konusu bu uyguJama>hem zamandan tasarruf he01 eınekterı
•rruf •· hem de maliyet açı sınd.an daha ucuz b.i r jşJ~01djr.
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) Belgeye Ulaştırma

Hizınetleri

aşvurma. kütüphanecileri, için okurun ihtiyacını karşılarken ilk
çlım tanı ml ama, daha sonraki. .adım da gerekli bel genin bulunup ye1ne ulaşmasıdır. Be.lge kütüphane dermesi içinde .var-sa sorunun ya
ıtlanması ve belgenin okura ulaşması herhangi bir sorun yaratmaz.
ütüphanenin dışında ise belgeye ulaşma ve onu okura ulaştırma iş
~ri ortaya çıkar •. özel kUtüphanel er arasında
hızlı ve. dolaysız
ir bağlantı varse., . . bu işle.ri.n üsJesinden
gelmek kolaylaşır. Bu
ağla.ntının resrni oJm~~~n X?]}i~r.la/tuxuımas ı daha ko 1 aydır, Kütüp
me.s.,~Ki Jşbir;JiğJiqU
du.ru.mda. yararını göste-

bu dokümanları elde etmenin
uyollar,arasında.mesaj servisleri veya
ekik yani yapay uydu, yerel-devlete ait veya
orkler veya çevrimiçi bağlantılı kütüphanelerarası
tler i , gerekli olandnkümanla.rı
okuyucuya ulaştırmak için ingil
re'de Brittsh Library Lending Qjvişion, Linda Hall Lib, ve The
nstitute,for ScientificJnforınation gibi servisler; online dokü
anlar~nı sipariş edebilmek içi~ de DIALO~, Dial order, SDC; ORBDOC
e The Source; buna benzer pek çok ticari amaçlarla kurulmuş dokü
an ulaştırma servisleri bulunmakta ve bir ulaştırma aracı olarak
a telefon sistemi kullanılmaktadır. Grattidge ve King1in belirt
tği µzere bu sistemler çoğunlukla 48 saat içerisinde veya daha
].zlı bir sürede gerekli bilgiyi okura ulaştırmaktadır. (1)
kuramsal ve teknik gelişmeler, yeni .baz ı
ararlandırma
kavramlarının ve hizmet türlerinin ortaya çıkmasına
den olmuşlardır. Luhn'un 19581de gerçekleştirdiği Seçmeli Bilgi
uyurusu (Selective Dissemination of Information/SDI),
bilgi ak
en büyük gelişmelerinden
biri, "tarihsel bir buluş"
ayılıyor. SDI terimini ortaya koyan da Luhn1un kendisi olmuştur.

1) Larson, Signe E •. : Aynı eser, s.482.
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Qi yeni yöntemden yararı anacak araştırıcı, ilgi duyduğu konuyu i 1ili bilgibilim merkezine duyurmakta, kullanıcının ilgi profili
the profiles .of user's) .qilgisayar.u kaydedi1mekte, s Is teme her yeni
~]genin girişinde, kullanıcının profili ile karşılaştırılarak
kul
nıcT bakımından anı am, ot an her be l ge düzenı i are l.ı kl arı a kendi
i'ne bil dirilmektedir. Doğa1 ol arak kul 1 anıcı profil ini geriye dö
ük (retrospectiv) taramalarda
da değerlendirme
olanağı vardır.
emen 1960'1arda endüstride ve yönetim alanında çok önemli bir çok
eCmel i bil
• Bunlar arasında
:z:e 11 i k 1 e
bil diri 'jor. SOI
kalm~sı, yeni ilgilerin
y amacı gerçekleştirebilmek üzere
9dik olarak (örneğin altı ayda bir) kul
yollamakta, yeni ilgi konular1nı
sistemi ticari olaylar için çok yatkındır ve yalnız batı en
gstri kütüphane 1 erinde değil, diğer kütüphane türlerinde de çok
llanılır. Güney Kalifornia'da The North American Rockwell Şirke
otomatik hale getirilmiş bilgi sistemi ile çalışanlarına SOI ka
lı ne bilgi temin eder". (2)
Oizinleme Hizmetleri
el kütüphaneler tarafından çeşitli materyallerin sağlanması ve
uşturulmasının en önemli özelliği ve farklılığı hızlı bir şekil
ihtiyaca cevap verebilmesi ve materyalin müşterinin eline vak
de ulaştırılmasıdır. Ticari' olarak hazırlanmış olan indexler ve
hberler genel olarak bu tür farklı ve özel materyalleri derinle
sine ihtiyaca cevap verecek ölçüde sağlayamazlar. Bir çok örnek
' referans görevlileri sadece doğrudan doğruya·tanımlanmış olan
lginin aranmasına gitmezler; bunun yanısıra o bilginin tanımlan
sı için gerekli olan uygun araçları ve ortamı sağlamaya da çalıBaysal, Jale: Kütüphanecilik Alanında Yeni KavramTa:r,
Yöntemler. s.158
Bloomfteld, M.: Aynı eser. s.243.

Aracı ar,
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şırlar. fndexler, rehberler kaynaklar ve veri kütükleri datafile)
bunun içindir. Ayrıca Organ zasyon gerek duyarsa kendiler de özel
dizinler kurarlar.
'

Buna pek çok örnek verilebilir.
Pek çok özel kütüphane kendi özel
kolleksiyonları için dizinler yapmıştır. Dikey kütükler ( vertical
files) yeni basımlar, resi~ koleksiyonları, şirket içi yazışmaların
raporları veya buna benzer koleksiyonlar, gazete kupürleri, labora
tuvar test raporları, teknik siparişler ve bir taklm teknik özel
liklerin içerildiği rapcwıarr tJcarf ~atalog7ar örnek olarak veri
Tebili r ,

z.•'.•·.ı··.ö·z.el.
.• n·. •. •. .•.·.·.•·.e·' ni.o.·.·.•.n·.··.·.;;·i<···i·i
·.E:.• m.J..• .·.i g.•.·ö····.. i.r .ev.<.. :.· .•· ...·.· •.· · . · ·. .• kütüphanel·e.
. ... ·. . · . • . ···.·.··.. r n belge-bilgi.
·..
. merkezl
.· .. ·.
. erin.i
. <·•.·,.·.
··>:;\·;.:;:::,:/
riya da faaliyetler
de basılı bilgilerin, toplanmış sözlü\bit ...
Terin öz dergilerinin hazırlanmasıdır. Hazırlanan bu abstraklar
belli bir sorular bütününe cevap verme isteği içerisinde yapılır
hı.ıf da periyodik bir yayın içerisinde neşredilmek üzere hazırla
rlar. Bazı özel kütüphaneler de düzenli olarak kendilerine gelen
{nları abstraklarına. ve indekslerine göre konu başlıkları itiba
Te. sıralarlar. Bu daha çok kullanıcıya ve kullanıcının isteklei·ii ..·.

·a:

alır ve bu kütüphanenin üreteceği
zor bir yayındır. öz bültenin amacı şirketin çalışanlarına var
rı.yararl bi 1 giyi haber vermektir. Okurun kendisi ne gerekli bi 1·<.b.tJl abilmes inde mümk.ün olabildiğince az vakit harcaması için
lara. göre düzenlenmiş bir öz bülteni yardımcı ol ur. iyi bir ö.z
~hi yapılırsa bazı durumlarda maka1 eyi okumak yeri ne bile gE!.çe·.· u ( 1) Sanatf ve ticaretkütüphane 1 erinde konu uzma[ll jbt.iya2ı
a(nadadaha çok.kendini gösterir~
olarak hazırlanan bu özlerin genel, ticari maksatlarla öz çı
servisleri tarafından hazırlanan öz dizinlerine nazaran daha
M. : Aynı eser, s.243 ..
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ot

gvantajları vardır. Okuyucunun neye yönelik olduğunu ve .f ht iya
c1nu1 ne oldt.ığu biltndlği .için buna göre hazırlanan .öz dizinleri
çqk kı.sa bir süre .tc tride sağlangbiUr, yani orijinal basımları sağ
ma.Dır ve koleksiyona katılır,
pinin neyi, hemen istediğini

daha da önemlisi kütüphane müşterile
yani önceliğin hangisinde olduğu
bi

/indiği . için burda da bir seçme şansı söz konusu ol ur.

faaliyetleri
evre l ere, .öte.ki kuruluşlara

bir şekilde dışarıya,

ilgili

duyurmak durumundadırlar. Söz konusu bu

yurma faaliyeti kütüphane bültenlerinde ve işveren gazetelerinin
hat's new in the library11 sütunlarında, .yıllık
raporlarda,
reh
rlerde, bibliyografik yayınlarda, yıllıklarda
duyurulur. Pek çok
'tüphaneci pasif bir şekilde dokümanları toplamak yerine okurlara
ağl anan enformasyonu gerekli yere ulaştırmayı, görev ol.arak kabul
işinin tipleri ile sayıları sadece ihtiyaçlara' _da
alJ olm~z-,·aynı zamanda bilgilerin,

kaynakların elde edilebilmesf

önemlidir.
Laboratories kütüphanesinin oldukça aktif bir yayın
rqgramı vardır. Kütüphane yayınladığı rehberler, kitaplar, index
ri.n yanısıra bir bilgi duyurma hizmeti de sağlamaktadır. Bu hiz
t.düzenl i olarak yayınlanan 15 büyük ilan bültenini ve bilgisayar
tekli

bit• s istem Oluşturmada gerekli iç teknik dokümanıarı kap

. (1)
uyguladığı duyuru hizmetlerinden biri de 'ha
r bülteni panosu' ve 'gazete' kullanımıdır. Bu durumda gazete şir
t gazetesi olacaktır. Şirket gazetelerinde görünen makaleler iki
eşittir.
ikisi de kütüphanenin reklamıdır. Bfrinci tip şirket çalı
anlarının ilgileneceği düşünülen kitapları haber veren (Book Rewiew)
itap tanıtımları'
dır. ikinci tip yeni bir bir hizmeti, kütüphane
alışılmadık

bir olay haber verebilir

in verdiği hizmetlerin

veya

bir gözden geçirilmesi

Larson.,Signe E. : Aynı eser, s.486.
Bloomfield. M. : Aynı eser , s.244.

kütüphanenin
olabilir.

şirket'
(2)
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rıayi ye .Ticaret kütüphanes.! ni n kendini, müşterileri ne kabul et
·rırıe yo l l ar ından birisi de hizmet broşürleridir. Endüstri kütüp
g.rıelerinin yanı sıra bir çok kütüphane bu çeşit broşürler yayın
r~. Bir çok endüstri kütüphanesi bu broşürlerden bir kopyayı kü"phaneyi kullanan her çalışanın eline ulaştırmaya çaba gösterir.
roşür gerek yeni, gerekse de eski personelin kütüphane hizmetle
"ndenyararlanması
için bir başlangıçtır. Her ne kadar bu hizmet
r endüstriyel organizasyonun tüm çalışanlarına açıksa da bu ku
].uş içinde görev yapg.n tüm.çalışanların sadece bir kısmı tarafın
n kullanılır.
nayi ve Ticaret
etod 'güncel btl qt l er;'
ın alışılmış yöntemi ya konusal,
ss•: numara düzenlemesinde yeni gelen yayı
len yayınlar listesi, ilgilenen çalışanlara
ınlar hakkında bilgi verme yoludur. Yeni gelen bilgiler şirketin
maçlarına yakın olarak toplanır, çünkü bu iş için harcanan para
·rketten çıkmaktadır. Daha sonra da toplanan bu konular, şirkette
herhangi bir kişinin karşılaşacağı problemlerin çözümünde çok
ğer kazanır.11 (1)

hizmet .tüm özel kütüphaneler için ortak bir unsur değildir. Sa
dilde materyallerle ilgilenildiği zaman söz konusudur.
!tı.htzmet üç şekilde yerine getirilir:
ı.'.'" Yabancı di.l de olan maka..
~ive .dokümanın .çevirisini bulmak, 2'.'" Materyali yabancı dild.enjş ..•
.erıen.••. di le tercüme edecek ..kişi, organizasyon .veya hi zm~M byJırıg.k,
f KütüphaneJçindeki
yayınları kendi dilinden bir yabanc:ı dile çe..
irisini yapacak kişi, organizasyon veya hizm~tJşağJamak.
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kaz kütüphanenin tam.gün çalışan çevirmeni vardır. Çoğu zaman
'tüphaneler resmi" bir tercüme bürosuyla anlaşma yoluna giderler.
el. kütüphaneler daha çok tercüme bürolarının ve tercümanların
rlerini tesbit eder, bu konuda gerekli en son referans malzeme
rini, gerekli dokümanları indeksler ve duyururlar.

ganizasyonun içerisinde pek çok kişi için günlük gazete kupürle
nin kendisine ulaştırılması çok önemlidir. Sayısız özel kütüpha
bu tür kupür hizmetini organizasyonuna sağlama kl a sorumludur. Di
rl eri bu hizmeti gerektiği zaman yaparlar. özel kütüphanelerde
pürlerin günlük olarak okunması ve referans. kütüphaneciliğinin
r parçası olarak bunların duyurulması bir zorunluluktur.
Dosya Yönetimi ve Arşiv Fonksiyonları
Jindiği gibi şirket içi üretilen dokümanlar ve kayıtlar yönetilir
yönlendirilirler. Bunlar kütüphane içerisinde daha değişik bir
temle düzenlenirler. Bir mühendislik firmasının üç bini aşkın
jesinin, kütüphanesi tarafından depolandığı ve kontrol edildiği
bir arşivi söz konusu edebiliriz. Deere and Company'nin arşivi
lardan beri kütüphanesi tarafından yönetilir ve şu anda 35.000
üzerinde arşiv dokümanı vardır, bunların hepsi de online sistemi
girii yapılmıştır. (1)
;şen özel kütüphaneler kendilerini destekleyen organizasyonların
ç ve hedefleri doğrultusunda mümkün olabilen en az maliyet ve en
~ sürede en iyi hizmeti verme durumundadırlar. özel kütüphane.le
başarı s ı kullanıcısının ihtiyacını enformasyonla karşılamada ki
inliğine bağlıdır.

Larson, Signe E.: Aynı eser, s.490.
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Yıllar boyu edinilmiş deneyimler özel kütüphanelerin, belge ve bil
gi merkezlerinin danışma hizmetlerinin çok önemli olduğunu tartışıl
madan kabul edilebilen bir kural haline getirmiştir.
Belgeleme ve
bilgilendirme hizmeti ile bağlantılı olan danışma hizmetleri ve kay
nakları kütüphane hfzmetlerinin anahtarı durumuna gelmistir.
kütüphane anlayışında yararlandırmanın ön plana çıkarılması,
nışma hizmetlerinin çeşitlenerek artmasına yol açmıştır.

Çağdaş
daya
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SANAYt VE TiCARET KUTOPHANELERINDE PERSONEL
ve ti caret kütüphanelerinin özel araştırma kütüphaneleri
içinde yer aldığı tartışılmıştı.
Personeline de bu açıdan
aklaşmak doğru olur. Araştırma
kütüphanelerinde-genel
ve özel ol
un - çalışan personelin, kütüphaneyi
kullananların sayılarına ve
htiyaçlarına bağlı
çeşitlilik
ve uzmanlık gösterdiği, tamlar ve hizmetler
a il eri sürüle.bil
üphanen in özel

dayanarak

kolay1 i kü-

irimlere bağlı
ceri geliştirmek
ğ 1 ama - kata 1 og 1 ama - sın ı flama me - müzik eserleri v.b. konu alanlarında
ye gelmelerine
yol açar. Konu uzmanı diye
'tüphanecilik

bilgileri

yanında

hizmet

verdiği

le okurları arasındaki ilişkiyi sağlıklı ve doğru olarak kurabi
cek kuramsal ve uygulama.lı bilgilere de sah_iptir,
sahip.olmalıdır.
nu uzmanı kavramı içinde kütüphanecilik hizmetlerinin
bir ya da
rkaçında uzmanlaşmış kütüphaneci
kavramı da vardır ki buna kütüp
alanında master ya da doktora yapmış kütüphaneciler de

kütüphanenin

personeli,

vasıfsız

bir katipten yüksek

öğ

rıjm görmüş bilim adamına ya da meslek hayatının sonuna gelmiş mü
ndise

kadar değişen

bir dağılım

gösterebilir.

önemli bir nokta da,

rsonelin kütüphanecilik ya da bilgibilim alanlarındaki
nitelik
ine ek olarak ya konu. uzmanlığı becerilerine sahip
olmalar, ya
zemanl.a bu nitetikleri

.. kazanmalarının

gerekmesidir. Zorunlu olan

konu uzmanlığı,
yalnız .bilgiyi belirleme için değiT,ia{nJJZ.i:l!pi3.n. bjlgiyi değerlendirme
ve yorumlama için gerekli o.lan ye.1:enE?.ği ..cle
ğ]ar. Bu tür uzmanlar ın işi yalnız.belgelerin
kimJikJeirf
Ve/yer
ini bel irl emeyl e sı nı rl ı değil di r •.• White' rn (l)clecli.ğii .gibi "okur-

Wh ta, H.S.: "Library education: a strateı:1.y for.the future11,:
Wi son Library Bulletin, 56, October 1981,< s.105 . • 9.
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çok bi 1 gi yeri ne sorul arına cevap, ararlar•.• .. Bir diğer önern
da, küçük kuruluşlarda farklı faaliyetler
'or.taya koyabil
ıçın şartlara
fbilgi

uyum yeteneğine ve çeşitli

kaynaklarına

yönelebilmek

Olmanın zorunluluğudur.

gruplarla

için yeterli

çalışabilmek,

politik

zekayasa

(:a,)

tırma kütüphanelerinde
en önemli hizmet, depodan yapılan hizmet
şının hızıdır. Hizmet akışının değerinin artırılışında,
belli bir
uda uzmanlaşmış
kütüphanecilik mezununun ya; 1 eceği

çok şey

kl arı

önemli görev her
ı kütüphaneleri
duyulduğunda hazır
ının fikri a 1 ınmadan
a kitap seçimine .de konu uzmanları
çekte sipariş bölümü ile kütüphane arası
lenirler.
Araştırmacılara kendileri için gerekli
e ederler. Kitaplar yanında tüm diğer materyalleri de öneri
.
da önemlisi konu uzmanları tüm kütüphane okuyucularına, öğrenere, araştırmacılara
kütüphanede konuları
ile
i en uygun nas1l bulabileceklerini
de öğretip,
,, konu uzmanları aynı zamanda sahip oldukları

ilgili
materyal
desteklerler.
Da
konuları çerçeve

de güvenilir bir yetkili ol arak doğru sonuçlar ortaya çıkartmak
cıyla geniş bir yetkiye de sahip olurlar. Konu uzmanları
bilgi
irme hizmeti verirken ve konusu ile ilgili herhangi birşey so
uğunda beklemeksizin

cevap verebilmelidir.

uzmanları
'okur danışmanı'
olarak
bibliyografik referans ve öğretici
evleri, her düzeydeki okuyucuya ayr~
aşarıyl a vermektir ve bu yüzden de

da adlandırılır.
Kütüphane
bölümünü oluştururlar.
Asıl
ntı lı bilgilendirme
hizmeti
kütüphanenin
vazgeçilmez
un-·

udurl ar. Sonuçta, konu uzmanı arı kendi konul arı i 1 e ilgili araş
ma 1 arı yakınen takip etmek zorundadırlar. Aynı zamanda bunlarla
ili

en son çıkan yayınları

da yakından

izlemelidirler.

McGarry, Kevin: 11Belgebilim
AlanındakiGeli$meler11, Çev. Nur
Onal, Kütüphanecilik
Dergisi Belge Bilgi Kütüphane Araştırma
"l ar ı 1, İstanbul, 1987, s.121 - 122.
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Um

bu nedenlerden

en

hizmeti

dolayı,

konu uzmanları

okuyucularına

uygun görü

sunabilecek bir yerde

görevlendirilir

•. Kütüphanede,

ko

l.lsunda mevcut materyalin birçoğu

hakkında·bilgi

sahibi olduğundan

eıferans kitaplarının ve bibliyografyaların
listesini.
hazırlamak
Aun için kolay olacaktır. Çünkü bunların birçoğu kütüphaneye geliş
erinde onun elinden geçmektedir.
Ayrıca kendi uzmanlık dalında bib
Jgiyografyaları
tanımak, özetlemek ve indekslemek
için zaman bulacak
ır ve böylece kütüphaneden yararlananı ara bu konu hakkında
gnuşmalarda yapabile.cektir •./(1)

tanıtıcı

nayi ve ticaret kütü
t, rapor, istatistik,
rı, türü ve konuları
in bu kütüphanelerde
llikleri

çalıştırılacak

de bir standarda

bağlanamaz.

ları aynı olsa bile sanayi

ve ticaret

üs
kurumlarının

kütü

eklediği hizmetler de çok değişik olabilir.
Yine de bu tür kütüpha
ler kurulurken
personelin belirlenmesinde bazı oranlar ileri sü
lmüştür
(2) En son bilgilere göre bu oranlar sırasıyla:
Mevcut kullanıcıya oranla profesyonel
kütüphaneci
Olabilecek
kullanıcıya oranla profesyonel
kütüphaneci·
Kurumdaki tüm personele oranla profesyonel
kütüphaneci
kısmı emek
yoğun olacaktır.
gözönünde bulundurulmalıdır.
ne.lde,

sanayLye ticaret

kütüphaneleri

Fakat

her

ndeki kadro sayısı orta 1 ama

ür , Bazı. küçüfşi.rketlerdtbir

kişi {profesyonel)
bile olabilir
izell ikl e ti.cari s i rketlercfe). Bu durumda mutlaka .tekn.i.k . hi?met
aktilo gibi) sağlanmalı, hiç değilse part - time bir.yard1ffiC1 o],.,

lı, ve profesyonel

kişinin tatilde

ve izinli

olduğ.u.zama.n]ıırda

.. Fad.i ren, o.o. : • ·• ıı Subject Spee i al tza ti·on in. Aca.dgrrı+c lit)ra.ttes1•1 •••
International Library Review 14, 1982, s.41
46.
·
ndultri al and Commercial Li brar.ies :·· Introductory Guide: London,
986. s. 5-8."'
.
.
. . . r •.
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Sanayi ve ti caret kütüphanelerinin en önemli işlevi bilgi sağlamak
j:ı r. Bilginin işlevi öyle öneml idfr; k.i, küçük kütüphanelerde ( tek
kişilik) kütüphaneci
vaktinin ço~unu bu göreve harcar. Mümkün ol
çluğu kadar dış kayna lardan faydalanır. Birkaç kişinin çalıştığı
küçükçe kütüphanelerde profesyonel olmayan kadro mümkün olduğu ka
dar günlük işleri üstlenir, böylece kütüphaneci bilgi toplama ve
_yayma görevini yapabilir. Küçük kütüphane genelde bir kütüphaneci+
iki yardımcı personelden, ortabüyükl ük te bi. r kütüphane ise dört-se
kiz arası k is.i (yar]yanya profesyonel ve yardınıcı personel) ve büük kütüphane1 er'ise

sE:kJz·çı~p; fetie.;\keqrqJuctur

Orta büyüklükte kütüphanelerde
ana olmalıdır. Profesyoneller
kişiden çok kadrosu olan kütüphanelerde
alıdır. Bu uzman kadro bilgi vermek ve veril
akla görevlidir.
ütüphaneler

büyüdükçe uzmanlaşma artacaktır. Fakat kütüphanelerde
tüm kütüphane işlerini bilmesi ve yürütebil-

anayi ve ticaret kütüphanelerinde
kaçınılmaz görünen personel pro
~syonelkütüphaneci
(1) dir. öteki. personel bunun çevresinde, bu
un örgütleyeceği
hizmetlerde kütüphaneci yardımcısı gibi profesyo1 çalışacaktır. Ancak 1konu uzmanı• denen kişi de kütüphaneci ol
gdan ne iş yapacağını bi 1 emez ya da yeteri kadar örgütl eyemez. İl er
de değinileç.gğ
gibi konu uzmanları ile profesyonel kütüphaneci
gr ve kütüphanec uzmanlar arasındaki sıkı işbirliği ancak etkin
ir "kütüphanec i l k - belge ve bilgi hizmetleri qrubu" üretilmesin~
rtam hazırlan

e..

San, Aysel: "Profesyorıe l l i.k Açısından İstanbul Kütüphaneleri11
Türkiye de Kütüphane Alanında Teori ile Uygulama İlişkisi Sem
pozyumu 7-8 Mayıs 1987, Haz. Meral Alpay, İstanbul, 1988.
1
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Uygun

11

bil giyf bulmak ve bunu kullanacak
ol ana ver
mek amaca varmak için bir araçtır.
Kişinin kendi
bulduğu veya dikkatine sunulan bilginin eleme, seç
me ve değerlendirilmesi ile çalışmasında kullanaca
ğı kısımların bir araya getirilip tamamlanması bi
lim adamının 1 aboratuvarında, plancının veya uygu1 ayı cını n bürosunda ve yazarın çalışma masasında
kendisinin yapması gereken işlerdir.
Kendisinden
başka kimse bu işi onun yerine yapamaz. Fakat kabi
liyetli ve
ya memurun
siz bir
cek kadar kıymetlidir.
ma, eğitim yönünden değerli
memelidir; ancak bu, bilgi yığınının
bir araştırma için gerekli en ilginç ve
bilgiyi seçip ayırmada faydasız
olacaktır.
dar bir konuda bile hli:!rha·ngi bir kişinin ( bütün
dillerde çıkan) dünya yayınlarını devamlı olarak tz
leme şansı sadece. bu konuda çıkmış olan yayınların
çokluğ~arasında boğulup gidec~ktir. Hiç kimse bir
gün içinde sınırlı bir bilgi miktarından
fazlasını
okuyamazj sindiremez ve bundan yapıcı bir fayda sağ
layacak zamanı da bulamaz. Su halde mesele milyon
larca yayın ve yayınlanmamış sayısız makale içinden
araştırmacının uğraştığı konuyla ilgisi olanlarını
ve onun en ~ok işine yarayacaklarını arayıp bulmak
ve istifadesine sunm~ktır. Bu da ayrı bir uzmanlık
işi..• olup yeni bir mesleğin oluşumunu gerektirmektedir.
üstelik bu bilgiden yararlanacak olan. kişinin.de.r\e
harcanacak .. zamanı ' ne .bütün ülkeleri ve dillefi ikap
sayacak genişlikte bir cephede>bilgi toplamak. jçin
araştırılması gerekli kaynaklarhakkındabiJgisi,ne
de ele geçirilmesindeki zorluk ne olursa olsun eli
nin altında bulunması yararlı olan. literatürün temi-
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ni

için

kullanılır

yollar

ve

usullere

aşinalığı

vardır.
Bu sebeplerle
malar yapan

özel ihtisas
kişiler,

(information
tion

mından kendi
değişen

konularda

İngilizcede

officer)

scientist)

isteyen

'bilgi

veya 'bilgi

denen formasyonu
düşüncelerine

ihtiyaçlarına

görevlisi'

uzmanı•

( informa

ve yetişmesi

aşinalığı

vukufu

çalış

bakı

olan ve her gün

dolayısıyla

onların

ye-

rine geniş
daşın
dır.

Bilgi

çoğu zaman
nulara

da rastlayacaktır.

Son yıllarda

özel

kütüphanelerde

da, özellikle

belirli

görevlerdeki

personel

dir.

(1)

"üökümantasyon

tüm çalışan

bir dalda uzmanlık
sayısında

ve bilgi

eğitim ve.belirli

görülmekte

verme işinin
bilgi,

oldukça ağırdır.

nitelikler

gerektiren

bir artış

yürütmekle görevli kimselerde aradığı
te ve yetenek şartları

sayısın

nışı,

kapasi

Mükemmel bir

i s ter ." (2)

Bil gi uzmanmm kişi 1 iği ve okuyucuya karşı

11

bunları

davra

bilgi m.erkezinin başarıya ulaşmasında en önem-

li .; etkenlerdtr."

(3)

Çağdaş biJgtfaaliyetlerin.in
planlayıcısı ve yürütü
cüsü olan .pil gi u.zmanl arı, bi 1 gi ol ayının farkında,
bi 1 gi kullanıcısının
g~reks inimi ni I isteklerini
ön plancla tutan, bi 1 gi kaynakl arını iyi tanıyan, bil
gi işlem yöntemlerini bilen, bilgi teknolojisinden
Modern Dokümantasyon ve _Enformasyon işlemleri. s .8-9.
Aynı eser, s.197
Aynı. eser, s. 30
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ürkmeyen,
leri iyi,
lerini

teknoloji kullanımına yatkın, insan t l i k i
çağdaş bilgi faaliyetlerinin
genel nitelik
ş

kavramış,

çağdaş

mesleğinintekniklerini
kullanabilen

gelişmeleri
bilen,

izleyen,

en az bir yabancı

ni tel i kte olmalıdırlar."

bilgi
dil

(1)

Tüm bu "mesleki nitelikler yanında, bilgi uzmanı gü
leryüzlü ve ketum olmalı; fazla meraklı görünmeksizin
soru sahibine yakın
dinlerken

ilgi

göstermeli; soru soranları
kesintiye uğratsalar

bile
okuyucuların
teneğine sahip olmalı; ve
lunurken onları kırmayacak,
de ustalıklı davramasını
bilmelidi
Bu. anı attı kl arımızı kısaca bir şema
mek gerekirse: Bilg.i sistemi içinde
leri

ha 1 inde göster
bilgi görevli

(3)

a) Neleri Bilmeli

?

- Meslek Bilgisi
- Yabancı Dil Bilgisi
- Teknoloji Bilgisi
- Yönetim Bilgisi
- Konu Bilgisi
b) Kişisel özellikleri
- işbirliğine

Ne Olmalı

açık; dayanışma

?
I paylaşma

- Kişide öğrenme güdüsü
- iletişim kurma yeteneği
Taner, Sönmez: Aynı eser{s.66.2
Moc:İern Dokllmarıtasycn ve Enformasyon İ s.l eml eri, s .30.
Tezcan, Sev im: "Uygulamada Başarılı OlmanınYolları
ve Koşul-'
l ar'ı", Türkiye1de Kütüphane Alanında Teor i ile Uygula.ma İlişki
si Sempozyurnu 7,-8 Mayıs Haz. M .Alpay İ s tanbu l, l98Bş. s .169.
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-

tnsanilişkilerf iyi olmalı
Kendinfyenileme l geliştirme arzusu
Merak - "gözü açık, kulağı delik"
Eksiklerinin farklnda olma
iyiniyet, başkalarına saygı
- Görüntü, tavır
- Neyi niçin yaptığını bilme
v.b.
Buraya kadar
ticaret kütüphanelerinde
I
çalışanlar
veya 'bilgi' uzmarn . adı veri 1 en
ortaya
çıktığını gösteriyor. Bu mesl
kütüphanedeki derme içinden veya dışı
bilgilerle bu ihtiyacı karşılamaktır.
et şeklinin değişmekte olduğunu gösteren
Lisans düzeyindeki meslek bilgisi master düzeyinde,
hizmet vereceği alanda konu bilgisini de öngörüyor.
konu açısından sınırlandıkça kütüphaneciler kendi meslek bilgileri
yanında okurlarının meslek a 1 anları ile de bilgilenmek durumunda
kalıyorlar.
anayi ve ticaret kütüphaneleri adlarını genellikle belge - bilgi
erkezi olarak belirlemektedirler. Adı ne olursa olsun bu kütüphane
~rin kapsamlarına ve yapılarına bağlı olarak ya kariyerlerinin ba
ından beri bu çeşit bir işde ihtisaslaşmış veya değişik meslekler
n gelip sonradan bu işe kendini vermiş çeşitli kategoride elemana
tiyaçları olduğu/tartışılamaz. Bu merkezlerin personeli 3 katego
de ele. alınmaktadır~.(l)
1- Bi:limsel Personel

Çalışmaları bir tek yöndeihttsaslaşmıŞ/bilgiye
yanan ve bilimsel eğitim görmüşpers9n~l.

da~

} Modern Dokümantasyon ve Enformasyon t ş 1 emleri, s .198-202
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Bilimsel eğitim görmDş belge ve bilgi personeli
lıca aşağıdaki
görevleri yapmak durumundadır:
-Yurt

içinde ve yurt dışında yayınlanan

yınların anında duyurulmasını
yon amaçları için kullanılmağa

baş~

teknik

ya

sağlamak ve dokümantas
değer bulunanları seç

mek. Bu iş, i 1 gi a 1 anına giren konul ardaki yeni ya
yınları sistematik bir şekilde izlemeyi
ve eğer po
tansiyel

bir değer

görüyorlarsa

bunları

sağlamayı

kapsar.
- Ana kuru uş
ilgilerini
dikkate

kü-

mantasyon değerini" ölçmek.
manın, belirli problemlerin
açısından kritik bir değerlendi
karılıp çıkarılamayacağına
- Teknik yayınların
lerini

önemli

bulunan

kısımlarının

çıkartmak.

- Böyl ece işlenen bilgi materyalini
lerle

öz

veya kullanılan

sisteme

anahtar

kelime

göre sınıflandırmak.

- Merkez içinde yapılan bilgi tarama işini tamamlamak
için yurt içi ve yurt dışında yayınlanan
ikinci ya
yınları

incelemek.

- Bu şekilde elde
tarama

edilmiş bilgi materyalinin

isteklerinin

karşılanmasında

Bu tür personelde
- ilgili

tekni

- Bilgi

vermeye

aranan

kullanılması.

nitelikler

şunlardır:

alanlarda yeterince bilgi sahibi
dokümantasyon

todlar ve teknikler
- En aşağı

yayın

üzerinde

iki yabancı.

dilde

işleri
bilgi

olmak,

ile ilgili

me-

sahibi olmak,

teknik .. ler111tnqJojjy.j

bilmek,
.. Birincil

ve ikinıc-.i1 yayınları

1 anı 1 acaqrnt

ve bühlartrı

ve temin edi 1 eceğini bilmek,

na.s.ı.4

kUJ.,.. · ·
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.- Merkezin bağlı olduğu kurum, endüstri kuruluşu ve
ya dalının, araştırma geliştirme ve üretim görevleri
hakkında tam bilgi sahibi olmak,
- Söz konusu teknikialanda yurt içi ve yurt dışında..
~i ~eJge ve bilgi işlerinin nasıl örgütlendiği hak~
kında genel bilgi sahibi olmak ve ayrıca bu çe~it
bilgi merkezlerini
tanımak,
- Kütüphanecilik,
patent ve fişleme işlerinin temel
kura narını bilmek'
- En uygun çoğaltma metodu ve mekanik seçme yolları
nı bilmek,

- ntiz 1 i k, çabuk kavrama, sentez<yap.ab;Jm7-¥nv=~eQii,
· iyi bir bellek, yerinde ve çabuk karar. verm(:! .. qzeJ1 iği, mantıklı düşünce, insanları anlama, şartlara
uyabilme, psikolojik sezgi, öğretme ve örgütleme ye
teneği, insiyatif sahibi olma,çalışkanlık, düzenli
çalışma, güvenirlik, sebat ve diğer özellikler.
2- Bibli_xqgrafya Personeli
Tek bir alanda ihtisaslaşmış bilgiye ihtiyaçları
mayan ve meslekten gelme personel.
Başlıca

ol

görevleri:

- Güç bJbıtografya işlerini yürütmek.
- Basit sınlflgnd.ırmaları yapmak.
- özel teknt~ yayınJardan derlemeler yaparak her türlü teknik biJgi isterıılerinin cevaplandırılmasına yar
dımcı. olmak.
- Dokümantasyon ve bilgi rııerke.zl .eri._ ile ana turu}uşun .
içinde veya dışındaki teknik kitaplıklar, .çeviri ser
v.isleri, foto~raf uzmanları arasında işbirliği sağla
mak. Aynı zamanda teknik yayın ve çevirileri oY'jinal
şeklinde, veya fotokopi veya mtkrofilm halinde topla
mak.
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Bu Personelde

Aranılan Nitelikler:

- Teknik alanda temel bilgi.
- Bilgi verme ve dokümantasyon işleri ile ilgili metod ve teknikler hakkında genel bilgi ve bunlarla ;ı.,.
gili standardlar ve tavsiyelerin bilinmesi.
- Yurt içinde yurt dışında söz konusu alanda dokü
mantasyon ve bilgi verme hizmetlerinin nasıl örgüt1 endi ği hakkında genel bilgi.
- Kitaplı kl arın çalışma metodları

hakkında genel bil

gi .
- Yayın toplama işlerinin

bilinmesi.

- Daktilo yazabilme yeteneği.
- Yabancı dillere aşinalık.
- Titizlik, güvenirlilik, iyi bir bellek,
uyabilme yeteneği ve diğer özelliklerdir.

şartlara

3- Yardımcı Personel
Mesleki eğitim görmüş veya görmemiş personel.
Bir dokümantasyon yardımcısının özel görevleri

şun

lardır:
-

Yazar, konu ve özel .kart dizinleri tutmak.
Basit bibliografya işleri yapmak.
işlerin yürümesini izlemek.
istatistik tutmak.
Daktilo ve çoğaltma. işleri.

Bi.r dokümantasyon yardımcısında

aranan

nite li kl er

şunlardır:
·.,. Merkezde kull anı 1 an fiş 1 eme sistemi ve kull anı 1 an
tekniklerin bilinmesi.
- Biblioğrafya tşleri

ile ilgili

standardlaryetav-
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s iyel er hakkında bilgi.
- Daktilo yazabilme.
Bas it çoğaltma aletlerini kullanabil me.
Bunlardan başka, dokümantasyon ve bilgi verme işinin
bazı konularında çalışan personelinin adlandırılmasın
da diğer bazı terimler kullanılmaktadır.
örneğin:
- Bir öz çıkartıcı .11ab$tractor11 (Almanca'da "Lt tera
tur - referent11) bi.r literatürün kapsamını bilgi ve
recek bir biçimde
- Bir sınıflayıcı 11classifi
kator" veya Evrensel Onlu Sınıfl
sa "Dez ima l t s t") işlenmiş bilgi
anahtar kelimeleri veya belirleyici
da\sınıflandıran bir bilim adamıdır.
- Bir tarayıcı 11searcher11 (Almanca'da 11Rechercheur11)
yayın taramalarını üstüne alan ve yürüten bir bilim
adamıdır.
Buraya kadar sayılan personel nitelikleri ve bu personelin yaptığı
işlerin gruplandırılması, sanayi ve ticaret kütüphanelerinde az ve
çok mutlaka karşılaşılan hizmetlerin belirlenmesine de yardımcı
maktadır. Çünkü bu kütüphanelerde alışılmış kütüphane hizmetleri
nda belge ve bilgi hizmetleri de birlikte ya da ayrı ayrı okur
htiyacına bağlı olarak mutlaka verilmek zorundadır.
mde karar verme, üretimde çeşitlendirme ve kalite yUkseltme,
yatırım alanları belirleme gibi ana çalışmaları yapan
yardımcılar ve. araştırma geliştirme çalışmaları en
yanında bazen en eski belgeleri bulma ihtiyacını da
karır. Kütüphaneciler, arşivciler, müzec i l er ,
kilde
, ekonomistler aynı birim içinde eşgüdümü sağlanmış
şmak durumundadırlar. Kütüphanecilik ö§renimi görmüş olanlar
kütüphanelerde sanayi ve ticaret dalının gerektirdiği y~n bilgi-
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l er i edinmek zorunda

kaldıkları gibi öteki akademik personel de
kütüphaneciliğin, dokümantasyon ve enformasyon hizmetlerinin qerek
tirdiği yöntemleri öğrenmek zorunda kalmaktadırlar. Bu zorunluluk
kütüphaneci, arşivci, müzec] yetiştiren .okul , enstitü ve kurs larjn
eğ.itimlerini program ve uygulama safhaları .ile birlikte etkilemiş,
yentgeJişmeleri sağlayacak önlemleralınmasını gerçekleştirmiştir.
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L •5:. PERSONEL EGiTiMi
Günümüzde tüm ülkelerde geçerli olabilecek standart bir eğitim
programı geliştirmek pek mümkün değildir. Gerekli de görülmemelidir.
Ancak gelişmiş ülkeler sanayi ve ticaretlerinin
de zorlamasıyla or
tak eğitim programları
oluşturma
çalışmalarını sürdürmektedir. Ge
lişmekte olan ülkeler UNESC01nun da desteği ile dokümantasyon
ve
enformasyon hizmetlerini de verecek elemanları kütüphanecilik okulları programları
içi
Tüm çabalara rağmen
hem gelişmiş
ülkelerin kendi aralarında
ülkeler arasında dokümantasyon
lılık qös termek tedtr-. Bu farklılık
ler arasında geniş ayrılıklara yol açmaktadır
Eğitimde bu farklılığın
ortaya çıkmasının
işlerinin bir kişi tarafından örgütlenmesi

en önemli sebebi
zorunluluğudur.

eğitim
Eğitim

kurumu devlete bağlı bir enstitü. veya benzeri
bir kuruluş
olabi
leceği gibi resmi bir komi.syon v~ya grup da olabilir.
Bir meslek
kurulusu - örneğin dernek-da
okul veya kurs 'hçabilir. Her durumda
okullaşma mesleğin ilerlemesini.n ve oldukça yüksek bir düzeye ulaş
nıasının göstergesi sayılmalıdır.
Konu uzmanlarının

yetiştirilmesi

sorunu

bilgi teknolojisinin

kütüp

hanelere, belge - bilgi merkezlerine uygulanması
ile daha da büyü
nıektedir. öğrenilmesi
gereken konusal bilgilere ek olarak teknolo
Jıyı, bilgilendirme hizmetlerinde, bilginin .işlenmesinde
ve erişi
minde. kul.l and ınacak .b t l qt l.ere de gereksinim
duyulmaktadır.

(1) Modern Dokümantasyon

ve Enformasyon

işlemleri

s.197.
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ğitim kurumlgrl programlarında yapgcakları değiştklikler ile piyn
qtıın beklediği bilgivebecerilere
sahip elemanları yetiştirinceye
gcicırpiyasada iş yapan, işdünyasınabi]gi,
fikir ve.. yorum satan
gruluşlar kendi uzmanlarınınhizm~tiçi toplantı ve kurslarla mes
ek nite.liklerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Genel yasa, vergi,
~nel ekonomi, ürün ve teknikleri, politika ve kültür konularında
ünde 500 - 600 soruya yanıt veren özel bir şirket belge bilgi mer
~zinde 26 kişi çalışt.ırdığını, dokümantalist
ile enformasyoncu
rasında bir
beJgelertn ve. dosyaların analizin-:

e. herkesin çalı
Uçlük: 11Alan
yapılmalı dır.
]ması gerekiyor11
emesi telefonla başvurması, acele yanıt
il kullanılma zorunluluğu, kültür farklılıkl
cırasında sayılıyor. Elemanların yetiştirilmesi
bıışirketin yöneticisi, "Bel ir l i bir formasyon arıyor mus
rı..ı.suna 11Hepimiz mesleğin hocalarıyız. Müşterinin sorusunu anlamak,
na yardımcı olmak için bu gereklidir. Dış kaynaklara yönelmiyoruz.
esleğin çıraklığı ve özgür iletişim teknikleri geliştiriyoruz11 di
.e cevap vermiştir. Bu cevap içinde akademik öğrenimden sonra her
hangi bir belge - bilgi merkezinde çalışacak olan kişinin sürekli
gelişme içinde olması ve yeni iletişim teknikleri geliştirerek
ijkura daha iyi hizmeti amaçlaması, depolanmış ve depolanacak bilgi
.Yi daha kullanılır duruma getirerek sorun çözmeye yönelmesi vurgu-

gençleri hayata hazırlayan eğitim kuruluşları
hın da konu uzmanlığı belirlerken bir takım akademik dereceler. ve
bu dereceleri karşılayan görevler saptadığı gözden kaçırılmamalıdır.

sutter , E.: Linformateur (trice):un professionnel deL.'jnfor
mation. Documentalistcvol.
21, n:3, Mai-juin 1984, s.118.
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durumda sanayi ve ticaret kütüphanecilerinin, özellikle belge-·
ndirme ve bilgilendirme hizmetlerinde
çalıştırılacak uzmanların
ISa.flS düzeyinde yüksek Öğrerıfm gÖrmÜŞ Olma1 arı ( kütüphanec i l i k ya
öteki bilim dallarında) mutlaka gerekli görülmekte, sorun konu
manlarının nasıl yetiştirileceği ya da nasıl yetişeceği noktasın
çı kmaktadır ..
çözmek üzere çeşitli tartışma ve denemelerde en erken
'rişmiş toplum Amerika Birleşik Devletleri "d'i'r , Artık belli bir ge
eğin başladığı da gözlenen bu toplumda kütüphaneciler
ile konu
manlarının okullarda yetiştirildiği,
bunlardan beklenen hizmet ..
re karşılık verecek meslek niteliklerinin de belirlendiği görülmüştür.
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sayılabilecek

bir yayına

(1) göre A.B.D.'de

nel ve yardımcı personelde aranan niteliklerin
kurumda benzer özelli kl er gösterdiği aşağıdaki tablodan

anl ası lmak-

I

KüTüPHANE PERSONELİ KATEGORiLERi-PROFESYONEL

Kütüp. hane ile ·ı Kütüpnane.··dl~l. ·•. ,
ilgili vasıflı
vasıflı pers.o.-:nel
personel
Gerekli
Tecrübeli
Kütüphaneci

Tecrübeli
Uzman

Vasıflar

Gerekli tecrü
be dışında
M.A.(Master

l uk {.yöngti111di?1ÇeriY'

of fakat onunla ..s1n.ırlı

Arts) Üstü bi
tahsil:
Master üstü

~~· ~.... ~,~"·-·.

dere

ce. Doktora.
Başka ilgili

değildir.)
neciliğin
da, ya da
de gerekli
dalda

üstün

Kütüpha
bir dalınkütüphane
başka bir
bilgi.

dalda sürekli
eğitim şekil
leri.
Kütüphaneci

Uzman

Master
si

derece4

Karar verme ve kuralları yorumlamayı
da içeren yönetim
vediğer sorumluluk
lar. Kütüphane so
runlarının analizi
orijinal çözümler
bulmak, (akademik
tahsili ne dayalı
kararlar.)

(1) Debons, Anthony:
cess, Encyclopedia
s.462.

"Education
in Library and Information
Sci en
of Library and Information
Science, c. 7, 1972,
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KOTOPHANE PERSONEU KATEGORiLERi -.YARDIMCI

Yard1mcı
Kütüphaneci

Yardımcı
Uzman

Teknik
Yardım~I Yardımcı

Memur

Li sans derecesi !
(Kütüphane dışı da
olabilir.) M.A.'ın
altında bir 1 is ans
üstü eğitim-Kütüphane için kütüphane dalında, uzman
.için keridi dalında.

Kurulu düzene bağ
lı kalarak yükse!
düzeyde yönetim,
amirinden az bir
denetimle yardım
cı yöneticilik.

2 yı 11 ık üniversi
te eğitimi ya da
AA. derecesi (.KO
tüphane tekn'i.k ~s
tanı eğitimi de
kurulu düzene uy
olabilir.) ilgili gun çalışmaları.
konuda lise üstü
eğitim.

Meslek lisesi ya Kütüphanenin gerek
da ticaret kurs- tirdiği memur-dak
ları ve hizmet~çi tilo işleri
eğitim ya da tecrübe.
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Artık ansiklopedi.maddesi
olacak kadar belirginleşmiş
olan A.B.O.
de kütüphanecilik
a 1 anında .1 i sansüstü
eğitim ve öğretim şöyle

özetlenebilir.
A.B.D.1de

11

lisansüstü okullarının öğrencilerden istediği nitelik
ler de çok değişiktir. 1965'de yapılan bir araştırmaya
göre (ALA)
American Library Association a kayıtlı 16 kütüphane okulu zorunlu
kurslara katılmış olmayı istiyordu. Bunlardanll1i okula kabul edil
meden önce bu kursJ arın . bitirilmiş olmasını öngörüyor, fakat lisans •.
üstü eğitimi• sıras.ında< çia bu kursliirın alınmasını
kabul ediyordu.
Beş tanesi ise kabuliediJmecien . .ön.ce)>.bu.l<yt'sların bitirilmiş olması
nı istiyordu. 10 okul kendi alanında>bir başarı .testi uyguluyor,
başarılı olanlara istedikleri bir konuda eşdt sayJclii clers .seçme
olanağı veriyordu.
I

Aşağıda gösterilen ve okullarca aranan niteliklerin türü, içerniğj/,
dersleri., sayısı ve çeşitleri konusunda bu okullar arasında re.srnı
hiçbir anlaşma yqktur.
Bu nitelikler:
1- istenen ders saatleri
a- 12 okulda bir dönemde 18-4 saat.
b- dört okulda bir dönemde 10-8 saat.
2- Alınması istenen dersler:
a- Hepsi ka tal oql ama ve sınıflandırma istiyor.
b- 11 okul .kitap ve ilgili malzeme seçimi dersi istiyor.
c- 13 okul danışma hizmeti. dersi istiyor.
dört okul kütüphaneci ve.: toplum dersi istiyor.
dört okul kütüphane yönetimi dersi istiyor.
iki okul kitap ve kü'tUphii.ne kullanımı dersi istiyor.
Bütün Amerikan kütüphane okullarında iki çeşit çekirdek dersler or
ganizasyonu kullanılmaktadır. ilki, en çok uygulanan, benzer ders
ler anlayışıdır. Bunda dört-beş esas ders alınması istenir.
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~jnçisi bütünleşmiş
me toddur , bu da iki şekilde olur.Birinci ·şek'li
s.cısda değişik dersleri geniş konu grupların da toplayarak bölüm böün1vermekti

r , Böylece

her kotıunun çeşitli

yönleri birleştirilj-r.

1$inci yöntem ise geleneksel
konu ayrımı ı bir tarafa bırakarak,
ratikde çalışma grupları oluşturan bilg topluluklarını
vurgulayan
9nu ayrımına gitmektir.White şu üç geniş konuda toplanmış
eğitimi·

v.. u.n.urdu:
:

'

' .•.

Kütüp·h··.a
. nee.:i.
. ı. iğin.•.t
. emeli,
· kütüphane
',
' .•
< '
.·.·'··.·· ..·. '
' <'
\,
'
:
'

!<.rnetodl arı. Noyes bu

.riikrJ ge.li.~tirerek

malzemesi
' '
:

•.......

'

ve' ''' kütüpha•..
' '

dey) et okul lar ı ndaki

eğ·i-

im .si s temlar i n.e.b.en;z~rpr;rslp:J.er.\g;tlrdi
.•• .orıa •. göre, öğreti . ı ecek, üç
niş konu, öğretinıüyeJe.rin . j.pte.1$'):~Kde.QJ;l de.tak.ım.halinde
ders
doğrudur.

bu yaklaşımlar kütüphanecilik ~kulları
nılmaktadıri örneğin kitap seçimi, danışma
e.riyle birleştirilmiştir,
hatta bazan kataloglama
ve sını
a bu derste okunur. Bu yaklaşıma önceleri "Kitap Sanat l ar ı" dersi
enirdi. Son zamanlardayapılan btr araştırma (W.S. Yenawine-M.Boaz
he Conferences That Were11 Journal.' of Education For Librarianship,

(4), 193, Spring

1964) ele al1narı 26 okulda

kitap seçimi

dersinin

µ•şeki 11 erde.. veril di ğjni . göstermiştir:
- Malzeme seçimi tek başına bir derstir, ayrıca özel konu dersleri
Bu method illinois ve Rutgers'de kullanılmaktadır.
seçimi
lumbia'da

dersi diğer konularla beraber

Co

kullanıllr.

- Konu yaklaşımı
yanında malzeme seçimi
bilir, başka ders ler l e birleştirilebilir
seçimi
konu ünitesi
ekirdek ders

tek bir dersdir.

kitap seçimi

adlı genel

dersi ayrı bir ders de ola
de. örneğin: indiana'da
bir dersin i.çinde

bUyiJk bir

olarak okutulur.
programı,

kütüphanecilik okulu

programın

a en büyük sorunlardan biri M.A. derecesi için bir yıllık

bir okul

devresi ile sınırlı

hatta normal

olmaktır.

Böyle bir programda

özel konulara

önem

53

ebilmek için çekirdek dersler en az düzeyde tutulmaktadır. Bir
okul çekirdek dersleri, M.A. alabilmek için lisans devresinde
ınması gerekli dersler içine koyarlar. Bu konuda da okullarda birı
nlaşma yoktur. Eğer çekirdekdeki dersler daha iyi birleştirilebil
ler daha çok şey içerebilirlerdi.
White1in önerdiği, geniş konu
arda birçok dersin birleştirilebilmesi
örneğinde her konunun temel
sasları ve güncel bölümleri öğretilebilir.
Bundan sonra öğrenci
endi ilgi alanında derinleşebilir. Geleneksel kütüphanelerde
ça
ışmak isteyenler/istedikleri
işe yararlı derslere ağırlık vermeli
.irler. Bazı genelbiTğil.er<qokfdeğerli olnıakla birlikte tabiidir
; bir öğrenciyi her çeşit kütUphangcl~/ça.JışAE>ilec:ek şekjlde. eğit
esi beklenemez.
Birçok kütüphanecilik okulu Master derecesi
programları açar, fakat ikisinin ortası

1961'de Columbia1da olmak üzere birçok okulda altı yıllık
kütüphanecilik eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bunlar iyi düzenlen
miş programı ardan, kendi kendf ne: toplanmış kredi gruplarına kadar
değişir. Bu okullar afasında bazı benzerlikler vardır, bunlardan
biri de bütün bu kursların sonunda resmen kabul edilir bir diploma
verilmemesidir.
Bazı üniversitelerde bu altı yıllık program nihai diploma olarak
kabul edilir. (Western Michigan) Diğer eyaletlerde ise Doktoraya
bir hazırlık sayılır. (Maryland ve Pittsburgh)
~u programlarla ilgili iki . esas amaç vardır. Birincisi, belirli öl
çüde uzmanı aşmaya ol anakveriT1 e~. İ.ki ncis t , profesyonel kütüpna.ne
c il erin de bilgilerini geliştirmelerine olanak sağlar'lar.>SLır.prqgramlar, sadece çalı şan kütüph~neçi 1.erjn te.rfi etmelerinf/sağla_yacak
ek bilgileri vermekle kalmamal i dırlar. . Aynl zamanda esas kurs ve
doktora programı arasında bir boşluk yaratmamalJdırlar. Orıların ken
dil eri ne mahsus açık bir amaçları ve bir yaşam süreleri olmal1afr ~
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aras mdak i
klasik çıkmazı çözümlemek olmalıdır. Birçok kişi ilk yıl genel ve
tE!me 1 bir ders programı , ikinci yıl ise bir konuda uzmanı aşma önerE!ktedi rl er. Asıl sorun, bunca Yılın, teorinin
derinine inilmesi ve açıklık getirilmesine harcanıp harcanmamasıdır. Swank 5. yı
lın başlarında teorik çalışmalara başlanmasını ve piyasada çalışa
ç•ak ve kariyer yapacak öğrencilerin ayrılmasını öngörmüştür. Yani
.'/kütüphanecilik bilimi I' ne kar.şıJık 0kütüphanecilik htzmet i ". Eğer
f?U ayrım beşinci yJlda yapılırsa, öğrenciler altıncı yılda kendi
ltı

yı 11 ık programı arın btramacı da teori ve pratik

jJgi alanlarına göre ders seçerler.
baş
ane sorunları konusunda araş
ltı yıllık lisans programı doktora

temel beş yıllık programla birleştirilirse
altı yıllık
ve sürekli eğitim için etkili bir çözüm olabilir.
FI. Dünya savaşından sonra merkezi hükümet kütüphanenin toplum için
eğitimle ilgili O.Tarak, öneminikavramaya başladı. Meclis,
kütüphane hizmetlerini geliştirmeyi doğru buldu. Kütüphane harcama
ları 1946 da bir milyar dol ardan 1966 da yaklaşık 15 milyar dol ara
çıkartı l dl. Kütüphane· hizmetini etki 1 eyecek önemli kanunlar çıka
rıldı. Bunlar arasında dört büyük kanun şunlardır:
1

1

Kütüphane Hizmetleriiveinşaatları

Kanunu (1965)

2- ilk ve Orta öğretim Kanunu: Kısım II
Yüksek öğretim Janunu •. KısımJI
Tıp Kütüphanelerine

(1966)

(1966)

.Yardım Kanunu (1966)
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. üçüncü

vedörduncu
yasa1ar,i·öğretim
kurumla"rına,
kütüphaneci
ola
rak çalışan ya da çalışacak kişilere burs ve kredi vermeyi öngörür.

Buna göre üstün

öğrencilere

yardım

edilme] i , yetişmiş öğretim

lerine. araştırma.olanakları
sağlanmalı
ve mesleği
kuvvetlendirecek özel kurslar düzenlenmelidir.
Merkez, Hükümet,
ral bir planlama
Ulusal Komitesi'n

yüceltecek

üye
ve

kütüphanelere
olan ilgisini,
1970'de devamlı fede
kurumu olan "Kütüphaneler
ve Enformasyon
Bilimi
kurarak göstermiştir"~ (1)

Genel hatlarıyla
sansüstü eğitim
sonel kategorilerine yönelik
nı yansıtmaktadır. Bir çerçeve
sınırlamak pek mümkün görülmemektedir.
beklenen niteliklerde
de farklılık bulunmaktadır
ken önemli bir olgu kütüphane ile ilgili vasıflı personelin ve
tüphane dışı vasıflı personelin Unvanlarının, bu Unvanlara
bağlı
gerekli vasıfları ile sorumluluklarının paralel olarak belirlenmiş
olmasıdır. Kütüphaneciler
le konu uzmanlarını
yetiştiren
okulların
öğretim ve eğitim programları
bu. belirlemeye yönelik değişim süreci
Ic tne girmişlerdir.
Yapılmakta olan tartışmaların yönü de böylece
saptanmış,
tüm bilimleri kapsayan bir eğitim ile profesyonel
kütüp
hanecilerin ve konu uzmanlarının
yetiştirilmesi,
merkez, bir plan
lamaya bağlanmıştır.
Bu planı amanın eyalet düzeyinde

değil

de ulusal

düzeyde

düşünül

mesi, eyalet okulJar1n1n
da . gelişme yönünü belirlemektedir ... Okullar
arasında görülen farkl1Jı kl arın, gelecekte ortadan kalkacağını söy1 emek,. bu gelişmelere .bakarak>doğru

(l)Aynı

eser. s.429-31

gibi görünmektedir.
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ütUphanecilik

bilimi tle enformasyon

biliminin

(1) iletişim

bi-.

şılmas t , özel.likle büyük
anayi ve ticaret kütüphgnelerini
belge-bilgi merkezlerine. dönüş
üren dokümantasyon ve enformasyon hizmetlerine ve bu hizmeti ve
ecek personel ihtiyacını karşılayan eğitim ve öğretim tartışmala
ına bağlanabilir. Bu karşılıklı etkileşim kütüphanecilik
bilimi
in kapsamını da genişletmektedir. (2)
imleri

içinde biraraya getirilmeye.

cal

t

gerektirdiği personeli yetiş
rına lisans düzeyinde yeni dersler
ı bil en profesyonel kütüphaneci yeti s.t
cak master ve doktora düzeyinde başka bi 1 im
tüphanecilik öğrenimi gören kişilere pek sık raslanmamaktadı
phanecilik lisans öğrenimi görüp de başka bilim dallarında master
pan Kütüphanecilik Bölümü mezunlarına da raslanmaktadır. Her iki
rumda da 'konu uzmanı' yetiştirmek üzere hazırlanmış özel program
r henüz geliştirilme aşaması başlangıcında bulunmaktadır.
eğitim programlan .ile uygulamada karşılaşılan sorunlar
Uişkil.erin geniş birşekilde tartışıldığı
bir bilimsel

Baysal, Jale: Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramlar, Yeni
· Araç ve Yöntemler. s. 41.
Kluth, Rolf: 11Gi bt es ei ne Bi bldothekswtssenschaftr" Zei tschri ft
für Bibliothekswesen und Bibliographie; XVII, 4/5, 1970, s.227246.
Soysa 1, özer: "Türkiye I de Kütüphanecilik Eğitiminin Temel Sorun
ları 11, Değişik ülkelerde Kütüphane öğretimi, İstanbul, 1983,s.61-65.
Sağlamtunç, Tülin: "Hacet tepe Oniversitesi'nde Kütüphanecilik
Eğitimi", Değişik ülkelerde Kütüphane öğretimi, s.67-76.
Baysal, Jale: "İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüpha
necilik Bölümünün Yirmi Yıllık Tarihçesi 1964.-198411• Kütüphane
cilik Dergisi. Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları. 1, tstanbul.,
1987, s.5-15.
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11

Türki
e' de\ kütüphanecJl iki eğitimi .bugün .artık o 1 gunlaşma dön.emine. girmiş
ir:. Ankara üniversitesi Oil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphane
ilik Bölümü'.nde 1954-1955, .. istanbuJ üntvers i tes i Edebiyat Fakülte
i .Kütüphanecilik Bölümü'nde 1964, Hacettepe üniversitesi Kütüphane
tlik ve Dokümantasyon Enstitüsü'nde 1972'de bi]im uzmanlığı ve dok
ra düzeyinde, J974 yılında i se Kütüphanecilik Bölümü kurul arak 1 i
ns. düzeyi nç!E! kütllphaneci li k eğiti111.i verilmeye başlanmıştır.

Ôplantıda

(1}.bu

kon.u Jl.~ i]gJU

şu açıklama

yapılmıştır:

"'itim
pıl.mış,
apılan çalışma]
ranında uyum sağlanması ve %30 oran
ğrultusundadır. Bölümlerde Kütüphanec
n ve Arşivcilik Ana Bilim Dallarının açılması
m çalışmaları yapılmışsa da henüz bir sonuca ulaşı
Bölümde'de yalnız Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı çerçevesinde
verildiğini görüyoruz.
ülkede q]duğu gibi kütüphanedJ.ik. bizim ülkemizde de geçiş
n~mi ni n sancı] arı m: yaşamaktadır.
Bunun böyle olmas) da sağlıklı
:r; ancak.değiş.en ve gelişe.n.topluma
ayak. uydurmalı ve. bu konuda ar
daha fazla geç kal.ınm.amalıdır. ÇE!şitli yayınlarda çıkan iş ilan
; ncel endi ği nde j şvereni n kütüphaneci . yeri ne. enformasyon uzmanı,
ymantalist, arşivJs.t v.b. istediği ancak bunların işlevleri . ko
.unda fazı.a biJg.i sahib.i olmadığı anlaşılmaktadır. Bu. l:>oşluğun
qdurulmas.ına, bi lgl piyasasının istediği tipte elemanların yetiş
i lmesine ivedilikle geçilmelidir. Enformasyon teknolojisinin ge
est, biJginjn bJlJ.nen kuruluşların dışına taşınası na .ve byraıar
qepolanmasına neden .o]muştur •.....Ancak bu hazineyi değerlE!ncfJrgc:ek
rnan] a.rı.n. yeti şttri Imes•. i •.• •. kopu~r4na•····gereken•. .•. öpem veri]i<rse,
izin. topl.um.daki. yeri. doğru.0Jar<1,k ...belirlenebiJe.cektJr.

ağl amtunç, Tülin: "Türkiye' de Kütüphaneci] i k EğjtJ.mjnde Gerçek
Teşti rilmes i Zorunlu Aş ama l ar" Türkiye'de Kütüphane Alanında Teori
ile Uygulama ilişkisi Sempozyumu. s.227-240.
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Bilginin son derece önem kazandığı endüstri sonrası toplumun özel
11imalat
liği
endüstrisinden hizmet endüstrisine ve ekonomiye daya
nan bilgiler bütününe geçiş II ol arak tanı ml anmaktadır. Bu geçiş ise
"tar-ım ve endüstri alanındaki işgücünün bilgiyi işleme işlevlerine
kaydırılmasıyla güçlendirilmiştir11• Endüstri
sonrası
toplumlarda
dikkati çeken gelişmiş, bilgi konusunda çalışanların sayısının ola
ğanüstü derecede artmış olması ve hala yeterli düzeye gelememiş ol
masıdır. Bunlara çok çeşitli adlar verildiğini görüyoruz: Enformasyon
Manager), Enformasyon Uzmanı (
Specialist),
düstri sonrası
çok yararlı olacak
sosyal ve kültürel gücünün
91 sme , bilginin ticari meta ol arak görül mes
de getirmiş ve bilgi pazarlanmaya başlanmıştır.
Enformasyon alanındaki gefişmeler kütüphanecilik eğitiminde
önce
eğitim kuruluşlarının adından başlayarak ders programı içeri kl erine
ve ana bilim dallarına ayrıJmalara kadar varan değişikliklere yol
~çmı ştı r. Batı.' da bu konuda öze]li kl endüstri kuruluş 1 arının per
sonel seçme politikası büyük rol oynamıştır. Endüstrijçincansuyu
9emek olan bilgiyi en iyi şekilde toplayacak, depolayacak,
ulaştı
facak, · ana li z tn] yapacakelemanlar. iş piyasasında önem kazanmışlar
y~ .: yüklendi kl eri soruml ul ukl ara karşı l ık geleneksel kütüphaneciye
9ranla daha yüksek ücretle ödüllendirilm s l er ve bunun paralelinde
toplumda saygınlıkları artmıştır.

e

u tip elemanların yetiştirildikleri
anıları incelenirse genelde
rumlu kurumlar bil
bi
sal faktörler,
gibi konuları içerd
lendirilmes , kullanımı

eğitim

kurumlarının

ders
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görül düğü üzere, "Kütüphane Bil imi ile kü
phanec iTik hizmetlerinin birçok ülkelerde. belgelendirme ve bilgi
ndirme hizmetlerinfde kapsayacak şekilde bir genişleme sürecine
rdiği, bu sürecin kütüphane alanında sanayileşmiş ülkelerde olduk
hızlı değişmelere neden olduğu, bu değişmeleri yönlendirebilmek
in de üniversitelerde kütüphane bilimi araştırmalarının bilgi bi
mi ile birlikte yürütülecek şekilde örgütlendiği, kütüphaneci ye
$tirirken konu uzmanları ve konu görevlileri yetiştirilmeye de ça
ı 1 dı ğı saptanmıştır.
kiye'de A.O. Dil ve
ültesi'nde ve H.O.
ümlerinde lisans ve
ları ile uluslararası düzeyde gözlenen
açlara ulaşılmaya çalışıldığı da söz konusudur.
ecilere ve konu uzmanlarına iş sağlayacak kurumların
ın sayıca az, hatta kütüphanecilik mesleğinin henüz. yasal
lenmemiş olması, bu alanda üniversite ile toplum arasında uyumlu
akılcı bir gelişmenin sürdürülmesine engel olmaktadır.
işlerin tinemli alanlarından biri de kütüphanecilik kavra
ı açıklığa kavuşturmak, bölüm adlarını, kütüphane, arşiv ve bil
bilimi kapsayacak şekilde değiştirmek, bu değişmeyi eğitim, öğre
ve araştırma programlarında anabilim dallarını belirleyerek yanmaktır. Böylece bu bölümlerden mezun olan gençlerin iş sahası,
uya da özel sektör kesiminde kütüphane, arşiv, belge ve bilgi
rke.zl erini de kapsayacağı için genişleyecektir. Aksi ol ursa kütüp
E!C.i ni n eğitimine yatırılan para ve emek, toplumun gelişmesine nas
bilgisi ve becerisıyle katkıda bulunamayan işgücüne dönüşecek
••• ( 1)

alıntılardan da anlaşılacağı gibi Türkiye'de sanayi ve ticaret
üphanelerindeki
gelişmeler ile kütüphanecilik bilimi arasındaki
ileşim, doğrudan doğruya eleman ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkmak
' kütüphanecileri yetiştiren bölümler de bu ihtiyacı karşılamak
ere öğretim programlarını değiştirerek geliştirmeye hazır oldukla
nı göstermektedirler.
Değişik ül kel erde Kütüphane öğretimi. s.5-6
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durumun Türkiye1deki

sanayileşme hareketiyle yakından ilgisi var
. Kütüphanecilik bölümlerinin ortaya çıkışının tarihsel gelişmesi
sanayileşme hareketinin ilişkisi, ayrı bir konudur. Ancak orta
çıkmış bölümlerde son otuzyıl içindeki eğitim ve öğretim prog
amlarının değiştirilmesi, kütüphaneci, uzman kütüphaneci ihtiyacı
Je belge, bilgi hizmetlerinin örgütlenmesi ihtiyacına da bağlıdır.
lge-bilgi hizmetlerinin yoğun olarak ortaya çıktığı istanbul1daki
azı sanayi ve ticaret
in personel açısından durumlaını incelemeden önce
ndeki sanaileşme hareketine bi
akı f ol amadrğ;ım ha 1 de,
stemediğim için, içeriği
lıntılarla yetinmek durumunda kaldığımı
u kısa tarihçe göstermiştir ki, sanayi tesisleri kurul duktan; sa
ayi ürünleri hızlı bir ticaret ortamı yarattıktan sonra, bu tür
ütüphanelerin ortaya çıknıasıpek raslantı sayılmamalıdır.

w n. .

'1

o·... a

·II
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• TORKtYE'DE SANAYtLEŞME HAREKETİ
nayileşmeden, genel olarak bir ülkenin makine ve diger tüm üretim
açları bakımından zenginleşmesi, başka bir deyişle o ülkedeki ma"."
ne ve tüm üretim araçlarının nicelik ve nitelik itibarıyla artma
anlaşılmaktadır. Ancak kabul etmek gerekir ki, sanayileşme teri
salt sanayi kavramında çok daha geniş, çok daha degişik bir anam taşı ktadır.
tam fi.zik tanımlamaların dışında hereyden
Bu anında·.:
kapsıyan
·r sosyal
lkemizde özellikle
aneler yapılagelmektedir.
:ış bulunmaktadır. Buna ragmen
ir sıraya sokarken 11azgelişmiş11 ya da 11gel
aktayız. Kalkınmış, sanayileşmiş bir topl
orki, salt makina ve üretim araçları bakımından giderek zenginleş
ek 11sanayileşme11 kavramını açıklayamamaktadır.
çı.nayileşmeden söz edebilmek için, toplumun kendi sanayiini destek
leyecek, gelişmesini hızlandıracak teknolojiyi bizzat üretmesi, baş
ka bir deyişle toplumun bir "teknoloji kültürüne sahip olması" zo
ftinlu olmaktadır.
önemli unsurunu, ülken in kaynaklarını ve i hti
yaçların1 yakından tanıyabi 1 en, bu kayna kl arı üretime aktarabilecek
usul ve yöntemi geliştiren/uygulayabilen bir kadroya sahip olmak
teşkil eder. Böyhtbir kadronun mevcut olmaması hiç kuşkusuz sanayi
leşme hareketinin en büyük engellerinden birini meydana getirir.
Nihayet, sanayi
ruml arının sa nay il
zanmasını zorunlu kı
•
bir ülkeden söz edebilmek
ler kesiminin payı, ara ve
nayi içindeki oranları ithalat ve
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yeni v.b., bir takım fiziki ölçülerin yanısıra, toplumun siyasal,
sosyal ve kültürel ili,şkilerini de değerlendirmek gerekmektedir.
Türkiye I de Sanayileşme Hareketi.,
Sanayileşme hareketini iki açıdan ele almak mümkün görünüyor : Bun
lardan birf, sanayi 1 eşmeyi amaçlayan düşünce akımı ve buna bağlı
olarak geliştirilen, uygulanan ekonomik politika tedbirleridir. Sa
nayileşme hareketi bu anlayış içerisinde incelediğinde karşımıza
ki:<>. m i.'"':,. ·... dur.·u.m.lard.
. a a.. şırı · -·- de···vle·t···ç·.il·ı··.ğ;,.
.ç·.·e···şitli d.o··.. nemle.rde···.···.o.·l.·.·u.·şa·n·. ·< i:ve
r
- - <: , _- _- . - / - - _>ii--__
< -_._>, > ·_- ·< -.__ ba.
zen özel teşebbüse. öncelik tanınan sonunda da.: karma ekonomik düzendüşüncJ J1<.ı~ldli ve 1kti>~~~i/pôJıti.ka.{uyguT.ıJınaları
··•····.····
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·
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::

ele alındığında ise, s
leşme neticesi de ortaya konuluyor; yani,
yolunda harekete geçip geçmediği, geçmişse zaman
ulaştığı noktaların büyüklüğü önem kazanıyor.
ftibaren Cumhuriyetin yeni yöneticilerinde ülken in ekono
ınik alanda hamle yapması gerektiği fikri hakim olmuştur. 1930 yıl
l~rına kadar i kti s.adi ka 1 kınma hamlesinin nasıl bir düzen içinde ve
ne gibi politikalar uygulanarak gerçekleştirileceği fazla açıklığa
kavuşmamış bu yıllarda izlenen yol daha çok iktisadi, sosyal, siya
ıal ve kültürel gelişme modeli olarak kabul edilen batı ülkelerinin
i.ktisat düzenini yaratmak olmuştur. ülkenin içinde bulunduğu koşul
Ja.r, (harpten çıkmış harap, tahrip edilmiş bir ülke, kaynakların ye
tersizliği, dış borçların ağır yükü v.b.) anılan yıllar içinde (19231.930) bu tip bir iktiSat düzeninin kurulabilmesini hemen tamamen ön-

tste ,

1930 yılları

letin öncülüğüne
nu arttırıp azaltarak
yişle, 1930 yıllarından
felsefe devletçilik olmuş,
larsa yapsınlar, siyasal
nin ekonomi politikasını daima devletçiliğe bağlı kılmışlardır.
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Devletçilik felsefesi, Avrupa'nın bazı gelişmiş ülkelerinde bulunan
"ılımlı sosyalist" guruplarınkine benzer bazı davranışları da olan,
(örneğin İngiliz işçi Partisi) bir tür "pr aqmat i k" sosyalizmdir. Bu
rada, devletin ekonomik politikada hakim ve aktif rol oynama iste
ği söz konusudur; temelinde millileştirme ve kollektifleştirme de
ğil, fakat özel pazarlarda sez i len açıklara müdahale etmek vardır.
Devletçilik felsefesin.in bu tanımı
alındığında Türkiye'de
uluslararası ili
işlerine kadar hemen
her alanda 50
politika
ortaya çıkar. Hatt.a
örneğin: 1950 yılında
ka ile iktidara gelmiştir.
dir. Ancak uygulamadaki başarıs
açısından)
zamansız girişilen dış ticarette
'
rekabete dayanamayan, henilz kuruluş ve ge 1 i sme
bir çok sanayi ün tesinin yok olmasına sebep olmuş
denle imalat sanayi en kısır gelişme hızına bu dönemde sa ip olmuş
tur. Çok kısa bir süre sonra (1950 - 1953) tekrar devletçilik poli
tikasına dönmeyi zorunlu kılmıştır. Devletin bizzat ekonomik hayata
müdaha 1 esi ve üretici devlet yatı nrnl arı ( Kamu iktisadi Teşekkül
leri) 1953 - 1958 yılları arasında en hızlı gelişmeyi qös termi s
,·

t i r ," (1)

Türk Sanayiinin Bugüne Kadar Geçirmiş Oldugu
Gelişimine Kısa Bir Bakış (2)
Türk Sanayii bugüne gelinceye kadar önemli aşamalardan geçmiştir.
ülkemizin, gelişm~l<te qJan ülkeler içindeki yeri belirlenirken
Türkiye'yi, Kalkınnıa(hanılesine II. Dünya harbi sonrasında başlamış
(1) Ertan, Sinasi: Türkiye de sanayileşme hareketi". 50.Yıl Sanayi
Kongresi 3/8 Eylül 1973 Tebliğler ve Tartışmalar. Ankara, 1974,
s. 64 - 66
(2) Çavuşoğlu, Şaban: Türkiye de Sanayileşme Stratejisi ve Sanayi
leşme Politikaları
2. Türkiye iktisat Kongresi VI "Sanayi" Ko
misyonu Tebliğleri 2 - 7 Kasım 1981 izmir. Ankara,1981 S.11-24.
11

1

11

11.

1
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ülkeler ile aynı gruba koymak yanlış olur.
ilk hamlesini 1930'larda yapan Türk Sanayii, 1933 - 1938 Birinci
eş Yıllık Sanayi Planı ile, o günün şartları içinde küçümsenmemesi
ereken 20 önemli sınai tesisini gerçekleştirmiştir.
II. Dünya Harbi sonrasında ve 1960'1ara kadar olan dönem içinde,
I

- Sınai yatırımların yıllık büyüme h.ı.zları artış gösterdi,
- Sınai üretim artt1 ve milli gelirin kompozisyonu değişmeye başla- Sınai ihracatta da
sanayiin ge i
rının da, bir itici güç
dığını görmekteyiz.
1960'11 yıllarda ise imalat Sanayii (veya direkt prodüktif,Yatfr1fü ...
lar) bakımından önemli gelişmeler görüldü. 1960 - 1977 döneminde
Türk imalat Sanayiinin yapısı hızlı bir değişim göstermiştir.
$imdi tekrar, Cumhuriyetin .kurulduğu ilk yı 11 ara dönel im.
192.3 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, Balkan. Harbi, I.
Dünya Harbi ve Türk istiklal Savaşı'nın sonunda, elde kalan sınai
.tesisler yok denecek kadar azdı.
'O günün şartları içinde bazı dokuma ve gıda tesisleri dışında sayı
labilecek pek bir şey kalmamıştı.
ilk sanayileşme bi:imlesinin 1933 .,. 1938 Birinci Beş Yıllık Sanayi
Programı ile yürQtilldüğünü görüyoruz. Bu program çerçevesinde,
- Madencilik,
- Demir - Çelik,
- Dokuma,
- Gıda,
- Kimya (Sun'i ipek, asit, gülyağı),
- Çimento, şişe-cam, seramik ,
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tesislerin

kurulmağa

başladığını

görüyoruz.

ikinci

ny~ Savaşı1nın

başlaması, bu alandaki gelişmeleri önlemiştir. 1950
qnrasında Piyasa ekonomisine daha fazla ağırlık veren bir ekonomik
elişme politikası izlenmeğe başlandı. 1950 - 1960 döneminde yol, li
elektrik gibi alt - yapı yatırımlarının başlatılmış olması,
hızlı sanayileşme hareketlerine yardımcı olmuştur.

da 11 arında yeni yatırımlara
ilmeğe başlanmıştır.
imalat sanayii, madencilik
ulaştırma sektörlerinin toplamının GSMH içi

1955
%27,87

1960
%2.7 ,22

1965
%32,45

1970
%36,72

1975
%38,89

bu rakamlar bile, 25 yıllık dönemde büyük bir yapısal değiş
me ve gelişmenin ortaya çıktığını gösteriyor.
Sözkonusu sektörlerde çalışanların, toplam çalışan nüfusa oranında,
1950 %21,1 iken 19751de %33,31e yükselmiş bulunuyor.
- 1977 yılları arasında sanayide özel sektörün büyüme hızı kamu
sektörünün büyünıE? hı.~ının üzerinde oldu.
Türk Sanayii ni n Bugünkü Durumu:
1973 sonrası Eko.nomik krizi., bütün dünyada .olduğu g.ibi.JPrKiY.~.rde de
etki 1 erini•....s iddetl .e gös teY'mi Ş VE?. gö.sterrne.ğe ide1{~1l1 ~;m~kt~çiJf. AlTJCa,
iç ekonomik, politik ve sosyal bünyemizdeki olumsuz gelişmeler, Türk
ekonomisi ile birlikte, Türk Sanayiinin de bir darboğaza girmesine
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"sebep oJdu. Bugünkü. dµrumu iyi değerlendirebilmek
incelenmesi yeri nde ol ur.

için 1974-1980

1974-,1979 döneminde Dünyada;
- Enflasyon hızla yaygınlaşmış,
işsizlik oranı artmış,
- Büyüme hızı düşmüş,
- Gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret açıkları olağanüstü
lara ulaşmıştır.

boyut-

19741den itibaren sanayideki yatırımlarda tedrici bir aza.lma orta
ya çıkarken sanayiin yıllık büyüme hızları düşme gösterdi.

Sanayiin Yıllık
Büyüme Hızı(%)
10,2
12,0
7,7
9,0
9,3
6,4
3,4
-2
(-4)

başlayan

kriz ve performans gerilemesi

üç

Ekonominin yönetiminde ortaya çıkan hatalar ile ekonomik ve
litik istikrarsızlıklar.
b- Sanayiin, bu döneme kadar göstermiş olduğu yapı değişikliği
gelişme ile beraber "kendi bünyesi içinde birikegelen11 sorunlar.
Dünya konjonktüründeki

menfi gelişmeler dolayısıyle ortaya çıkan:
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dış faktörlerin olumsuz etkileri.
1980 yılı başından itibaren. başlatılan yeni ekonomi politikası, yu
karıdaki menfi faktörleri bertaraf etmek amacı yanında, ekonomik
kalkınma ve sanayileşme bakımından da belirli perspektifler getir-

Sanayiinin yeniden düzelme, mevcut birikim ve potan
sanayiin,

- ve Teknolojik gelişmesi
istikametinde kanalize etme yılları olacaktır.
ve sonrasının dışa açılma hususunda bir yaklaşımıda "azel
sermaye yatırımlarının geliştirilmesi" yönünde olmuştur.
imalat sanayii yatırımları içinde özel yabancı yatırımların
payı % 1,6 civarındadır. Bu nisbetinyükseltilmesi zaruridir. özel
yabancı sermayeyatırımla.rrnın.g~lişt.irtlmesi, Türk Sanayii'nin,
- iç piyasadaki rekabet gücü. için olduğu kadar,
- dış piyasalardaki rekabet gücü içinde önem taşımaktadır .
.2.4 Ocak Kararları ve devamı, Türk ekonomisinin ve sanayii 'nin dışa
açılmasında getirmiş olduğu radikal mahiyetteki tedbirler ile "sa
nayileşme politikasında da önemli bir değişmeyi" ortaya koyuyordu.
ve 1990'larda Türkiye'de izlenmesi Gereken Sanayileşme
Stratejisi ve Bu Strateji ile ilgili Politikalar
2000 yılına kadar izlemesi gereken sanayileşme atratejisi
ve politikalarını ortaya koyarken
- Türk ekonomisinin. mevcut cesametin l .. ve nüfus artış. hızını,
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Coğrafi konumun.u,.Dünya politikasındaki yerini,
- Sahip b.ulunduğU doğal kaynaklarını ve,
- Dünya ekonomilerinin bugün ve 2000 yılına kadar gösterecekleri
gelişme seyiri ve yapısını da gözönüne almamız gerekmektedir.
Yukarıdaki hususlar değerlendirildiği zaman Türk sanayii 'nin ve bü
tünü ile Türk ekonomisinin, sınai üretim yapısını müsbet yönde ge
ştirmek ve teknolojik gelişme çağına ayak uydurmak zarureti orta
ya çıkmaktadır.
Sanayileşme

politi

- imalat sanayii'nde
ni sınai malları dış pazarlara
- enerji ve sanayii besleyen
rak teşkilatlanmamız,

diğer al

- himayeci yapıdan kurtularak, ithal ikamesi ile birlikte dışa yö
nelik bir politikayı benimsememiz gerekmektedir.
Bu hedeflere ulaşmak için izlenmesi gereken sanayileşme
kalarının ana başlıkları ise şunlardır;
a-Ekonomi içinqe "piyasa ekonomisinin
için gerekli olan,
- Para,

politi

müessir bir şekilde işlemesi"

kredi, faiz,

- Maliye,
- Kambiyo vedıf ticaret.politikalarını

takip etmek,

b-Teşebbüs serbestliğini teşvik etmek ve gereksiz müdahalelere
açan devletçi] i ğet g;tmernek,

yol

c-K. i. T. nin piyasa ekonomisi k.ai.deleri ne göre i şl emel erini sa.ğJa-
yacak bir yapı kurmak~
d-Ekonomi politikaları ve uygulamalarda 11.tuta.rlılıki.Ve
sağlamak ve s ık sık değişiklikler yapmamak.

bütünlükll
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Planlı kalkınmaya, "direkt müdahaleler değil, dolaylı müdeha le
lerin ve yönlendirmelerin bir planı ve programı" şeklinde değerlendirmek.
kadar Türk Sana1.H rrin Dı ş_a Açılması
I

19901larda

sanayileşmede izlenen politikalar bu kesi

min açı.lması istikametinde olmalıdır.
Sanayiin dışa açılması derken iki hususun anlaşılması gerekir;
Dış piyasalarda Türk
iç piyasada yabancı
Her iki hususda tedrici olarak sağlanaca
mek gerekir; Türk Sanayii'nin dış piyasal
mas ı ikinci hususa nazaran daha önce varılabilecek bir hedeftir.
Japonya ve ispanya gibi ülkeler bunun örneğini vermişlerdir.
Sanayileşme Stratejisive Şa.mıyiJeşme Politikaları ile ilgili özel
Şöyle SıralayabHiriz:
- Direk Prodüktif Yatırımlar ile Enerjik ve Enfrastrüktür Arasında
Dengenin sağlanması
- iç piya~ada Sanayi'e Arzedilen Girdi Fiyatlarının Dış Piyasa Fi
yatları Sevyesinde Olması
- Sanayide

ölç~kJerin Büyütülmesi Meselesi"

11

- Sanayide ihracat ile ilgili Teşviklerin Devamı
- Kamu ve özel Sektörler Arasında Uyum ve işbirliği
- Sanayileşme ile ilgili Kurumlaşmalar
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Özetlersek:
1- Türk_sanavii'nin bugün, önceki birikimlerle

birlikte,

karşı

karşıya bulunduğu orta ve uzun vadeli sorunlar bulunmaktadır.Bu
sorunlar, TÜrk Sanayii1nin gerekli dinamiklere sahip olmamasın
dan değtl,
- ekonomi politikalarındaki

hatalardan ve

- ekonomik, politi.k.ve sosyal .: isti!<rar.s.ızlıklardan kaynaklanmaktadı.r ; Türkiyg .a.rtı k bu . ha.talçrı > te!<ra Y'}ilrrı~ın~.k zorttHJ.tad1r.
2000 yılına kadar
ilgili politikaları
sını değiştirmek ve geliştirmek,
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Türk
derecede sanayileşmiş bir toplum olarak girmek

•

Sanayileşme stratejimiz, "i.tha l ikamesi ile dışa açılma hedefle
rini birlikteyürütmek11 .zorundadır.
Sanayii1nin geliştirilmesi, ekonomide piyasa ekonomisinin
etkin bir şekilde işletilmesi ile sağlanabilir. Planlı Kalkınma,
Piyasa ekonomisini güçlendirici hedeflere yönelmeli ve bunun ge
rektirdiği araçlar kullanmalıdır.
Türk Sanayii önümüzdeki dönemde, gerek dış, gerekse iç piyasada
rekabet edecek bir yapıya kavuşmak zorundadır. Bunu yapmakla,
ekonominin .döviz dengesi yanında sanayi in döviz dengesini de sağ
lamış olacaktır.
Ekonomik ve politik istikrar Türk Sanayii1nin sağlıklı gelişmesi
ve istenen hedeflere ulaşması için temel unsurlar olarak .ortaya
çıkmaktadır.
Kamu yönetimi ile Hür· teşebbüs a.riisında>uyumve
yide gelişmemiz için temel husus l ardan biridir.

işbirliğj,

. .sana
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Sanayi ile ilgili Spesifik sorunların
tadır. Bu sorunlar,

çözümü zarureti

Direkt prodüktif sanayi (veya imalat sanayii)
yapı arasındaki

dengesizlikler

- Sanayide teknik ölçeklerin
- Sanayi için gerekli

ile enerji

(cesametlerin)

kurumlaşmalar

büyütülmesi gerekir.

sağlanmalıdır.
ortadan

- Sanayicinin

- işçi-işveren
ilişkiler

ve alt

giderilmelidir.

- K.i.T. ler
kaldırılmalı

uluslararası

bulunmak

seviyelere
ilişkilerinde

s

düzeni uzun vadede gerçekleşti

•
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202 TORKİYE DE SANAYt VE TtCARET KURULUŞLARININ BİLGl İHTİYACI
I

Türkiye I de özellikle Cumhuriyet kurulduktan
sonra sa nay il eşmede
gözlenen gelişme iç ve dış ticaretin gelişmesini zorlamış, bu da
sanayi ve ticaret a 1 anında kütüphanelerin
kuruluşunu bu kütüphane1 erde de belge ve bilgi hizmetlerinin örgütlenmesini
zorlamıştır •.
Gerek yurt içindeki gelişmelerin gerekse yurt dışından aktarılan
yeni bilgilerin zorlamasıyla kütüphanecilik
alanında gözlenen eğitim, öğretim
kütüphane hi
nünde gelişmeye
Teori ile Uygulama
hepsinde bu hizmetler
timi programlarında değişiklik önerileri
bu olayın en ye·ni ve yoğun kanıtıdır.
19601 lı y11 larda Türkiye

Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu
içinde örgütlenmeye başlayan\dökUmantasyon hizmetleri, sanayi ve
ticaret alanındak.f. bilgi ihttyaçlııl, üniversitelerin de katkısı ile
karşılamak istemiştir. (2) BÜ h;zmetl.ertn o tarihlerdeki yöneticisi
rıe göre 11Endüstrileşmekte
oTan<ülk~Jerrgerek yeni tesisler kurarken
gerekse mevcut tesi's 1 eri en etke.n bJçJmd.e< işletebi Tinek için . endüs
triyle ilgili her konuda. bilgf edinm~k.zorundadır;
teknoloji, üretim pazarı ama yöntemleri, finansman, ti$i(idı3.fesj gibi.
Bu bilgilerin büyük bir kısmını di
leşmekte olan ülkelerden sağlamak
ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Bu 1>yle birsistem olmalıdır ki,
Türkiye'de Kütüphane Alanında Teori ile Uygulama İlişkisi<Sem
pozyurnu 7-8. Mayıs JQŞ7 .Haz.Meral Alpay.İstanbul ,.1988!.
·
Baysal, ·Jale:Resmi Daire Kütüphaneleri
1 eri, s, 62.

ve Dokürnarıtasyon Merkez-
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Üretilen bilgiye hakimolab
lsin hem de bunu
edindiği bilgilerle
entegre ederek kullan, cıya

dış kaynaklardan
ulaştı rabils i n11•

(

ı)

Endüstri ile ti caret bi rbi rl erinden ayrı düşünülmeyen i k.i ayrı ey1 em ya da iştir. Bu işlemin yapılabilmesi için yerli ve yabancı bi
limsel bilgiye, yönetim ve işletme bilgisine, teknik bilgiye ihti
yaç vardır. Bu bilgileri toplayan değişik kütüphaneler olduğu gibi
bu kütüphaneler aras rnda hizmetle eşgüdümü sağlayacak "mt l l i" bir
merkezin olması da düşünülmüştür. (2)
Natis ya
larda girmişti
gele değil de amaca
pahalı bir iş olduğu için
hında örgütlenmesi 1970'li yılların

yıl-

önemli

Şu halde endüstrileşmekte olan ülkelerde hUkümetler Bilgi>Transfe
rine ve Bilgl'nin Endüstrfkesimine aktarılması için gereklfyön ...
temleri geliştirmeye önem vermelidir. Bilginin etkin bir biçimde
aktarılması, bilgi üreten birimlerle sıkı bir kominikasyonu, bilgi
nin toplanması'• .ana1 izl enmesf, s.eçimi, dağıtımı ve enformasyonun uy
gu.l anması süreçler.. inde . n.·.01··.uş.. an... bir sistemin. varlığını gerektirir;
:
;:,
:' ~ ,:·:: ;: ::~
:·
(Geri Besleme) feed-back'ler bu sisteme entegre edilmelidir.
.

:··

:

·.

'

Endüstrileşmekte

.

.·

.

.:

.

.

'

. .

: ·.

.

'

: : ·:

. .

.

.

'.:.

.

.

. .

. .

. .

.

·.·~ .

olan ülkelerde bir yandan planlama,

.

:

. .

.

.

öte yandan en

düstri, .üniversite, endüstriyel araştırma kurumları,
standartlar
enstitüsü, ihracatı ve yatırımları teşvik merkezleri, kütüphaneler
ve dokümantasyohinerkezlerf
ile sıkı ilişki kuran, köprüler atabi1 en ulusa 1 teknhlo.Ji. tr.ans;rer- merkezlerinin kurul mas ıyl a pazarı ı ğcl
oturma güçlerini· arttı rab.iJi.rl er.

Burian, K smet: ''Teknoloji Transferinde Teknik Enformasyonun
önemi" 50 yıl sanayi Kongresi 3/8 Eylül 1973 Tebliğler ve Tar
tışmalar. Ankara 1974. s.31-41.
Baysal, Jale: Aynı eser, Aynı yer.
Taner, Sönmez: Uluslararası Enformasyon Sistemleri. TOBtTAK TOR
DOK Yayınları: 416. Ankara, 1979. s.61-62.
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Teknoloji transfer merkezleri bir.yandan endüstrinin sorunlarına
formüle edip anlayabilecek ve endüstri ile diyalog kurabilecek, öte
yandan da gerekli bilginin sağlanabilmesi
için yurtiçi ve yurtd1şı.
kayna kl arı tanıyan ve lıarekete geçi re bil en bir dinamizm ve beceriye
sahip olmalıdır.
Servisin amacı, endüstri kesimindeki
liğini gidermek,
line dönüştürme
.trinin anlayabi
leri bilgi merkezleri
ülkenin endüstriyel gel
meler yapmalarını sağlamaktı
Bu suretle, bir yandan teknoloji transferinde II bilerek traOsfer11
sağlanmış olacak, .öte yandan teknolojik yönden dışarı bağıml1l1ği
azaltacak ulusal bir teknolojik alt yapının kurulması güven altına
alınacaktır. (1)
ülke çapında merkezileşmiş bir bilgi sistemi düşünülürken kurum ea
pında, yerel bilgi ihtiyacını karşılayacak belge ve bilgi hizmetle
rini düşünme de kütüphanecilik dışında, örneğin işletmeciler arasın
da da tartışılmaya başlanmıştır: "En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm
kuruluşlarda bilgi toplama, kaydetme, saklama, yeniden bulma ve
dağıtımı içeren bir .sistemin gereği açıktır. özellikle örgütler bü
yüdükçe bilgi toplama, kayıt, yeniden bulma ve etkin iletişim so
runları da artmaktadır. Bilgi akışında, gerekli bilginin hangi yön
temlerle alınacağı, kaydedilip saklanacağı ve etkin kararlar alması
için yöneticiye na.s1T<i.letileceği,
tepe yönetiminin sorumluluğJ.ında
dır ve etkin bir yönetim bilgi sisteminin varlığını gerektirif,1'.(2)
Soruna gerek ülke bazında gerekse kurum bazında olsun bir .bütün
olarak bakan bir başka incelemede ise sanayi ve ticaret_ alanındaki
bilgi ihtiyacının özellikleri şöyle sıralanmıştır:
(1) Burian, Kısmet: Aynı eser, Aynı yer.
(2) Kaya, İsmail: "Pazarlama Bilgi Sistemleri11 İstanbul, 1984.s.24.
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11Sanayici

bilgf olayının/a.rk~nda,.yapıs ve doğası gereği,. çabuk
bi)gi, yorurnlanmış/ö.zeJ bi)gi, gUncel bi gi, doğru bilgi, uygun
bilgt,. kl~ii.cası sağlarn .bilgiye gereksinim duyuyor. Sanayici, devlet
tarafından toplanan kimi biJgilerin (ithalat, üretim, ihracat,vb.)
kimt.zam;rn çok geç.aralıklarla sanayiciye u.laştığını, kimi zamanda
bu bilgilere hiç ulaşılmadığından
yakınıyor. Sanayici, kendi bilgi
.çıı:y-eksJnimi ko.nusu.nda kendi başının çaresine bakma durumunda. Bü
ü..k. işletmelerin bµnu başardığı gözleniyor. Ancak kUçük ve orta bü
·.klükte.ki. işletmelerde bilgi akı.şının örgütlenmesi
sorunu henüz

, bilgi akışını düzenleyen
kta olduğu gözleniyor.
bir sanayi kolunda, ortak amaçla, .or.tak çıkarlar
k örgütlerinin (dernek, vakıf, vb.) bilgi ve bilgilenme
d.a ç.özümaradıklan ve bu.yönde örgütlendikleri gözleniyor. Ti
odalan, .sanayi odaları, bir]ikl.er özellikle üyelerine bilgi
k .için bilgi I dokümantasyon .etki nl ikl.er.i ni geliştiriyorlar. Bü~

.'ti\"\~\

~~"'\_\)~~"'\_~, ••• '-\~ ~"'\. ~';\"'\.~, ';;,".,';;,"-._,"-._"~"'-"
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'- '-.
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Bilgi teknolojisinden yararlanmada
örıeml! gelişmeler var . : Ancak
küçük b.irimlercie, bilgi teknolojisi sorunu gözleniyor. Bilgi tekno
lojisindı;n nasıl yararlanılacağı kimi zaman, el yordamıyla bulunu
yor.
Bu gelişmelerin yeterli olmadığı kesin. Ancak, sanayide bilgi .akı
şının örgütlenmesi olayında ülkenin genel bilgi politikası ve bil
gi sistemi anlayışından soyutlanamaz. Her ikisi birbirinden etki-.
lenen ve birbirini tanımlayan gelişmeler. Yine de sanayici daha bi
linçli. Kendi çıkarı için, reka.bet için, varlığını sürdürebilmek
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için bilgi .faaliyetini
geliştirmek zorunda olduğunu biliyor. Yakın
da, bilgi hizmeti üretimini de kazançlı
bir ticari yatırım olarak
görebilen sanayiciler

çıkabilir.

Yabancı

girişimcilerin,.

bu

alan

larda izleniın toplamağa
daki özel gtrişimcilik,

çalıştığı
haberleri var. Belki de bu alan
.kamu girişimini özendi reb.l l fr". (1)

Buraya

çalışılan

kadar yansıtmaya

alanında kütüphane,
lılık

arşiv,

gelişmeler,

belge

sanayi

ve

ve bilgi merkezleri

ticaret

adı ile

gösterse bile

fark-

yıl

alanda hissedil
bilginin toplanması
tüphanecilik bilimi
meslek sahipleri kabul
rünüyor. Aksi taktirde Türkiye
tüphane içinde kurulması,
yerli
mesi açısından daha yararlı .olurdu

gibi

Bu konu ayrı tartışmalara yol açaca.ğı içJn uJ.Lısal bilgi sistemi ku
ruluşunu bir yana bırakıp Türkiye'd~
Sanayi
ve 'ticaret
alanında
bi 1 g i ihtiyacını .. karşı layap.J n~arıların ..qğ.r~.1:irnl~y-tne . ve yaptı kl a r.ı
işlere bir göz atmak, biJgi Jtıtjyaç.ı n1 .karşıJayacak .t nsanl ar-t ye
tiştirenlere
ve çalıştıranlara
yardımc.ı olmak açısından daha kolay
ve pratik olur ... Tüm Türkiye'yi dolaşmak için .önce İstanbul 'dan işe
başlamak gerekir. En büyük sanayi ve ticaret kuruluşları bu kentte
yoğunlaşmıştır.
örnek

Devlet

kesimini

seçmek Jonu uzmanı kimdir,

dışarda bırakarak,
ne iş yapar

özel

sorusunu

sektörden
cevaplamak

açısından ·dcı.ha · el veri şJi d tr ;
Bu görüşten yola çıkarak yaptığım

bir gözleın oldukça

ilginç sonuç

lara u1aşınamıscığlarnıştır.

(1) Taner,

Sönmez : Aynı eser. s.666-67

·J
~.
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2.2.1. tSTANBUL'DA BiR GöZLEM
İstanbul 1da bulunan sanayi ve ticaret kütüphanelerinin kuruluş ta
rihlerine göre hazırlanmış bir listesi ı. ekte sunulmuştur. Bu
listenin kullanılışını kolaylaştırmak üzere bir de alfabetik liste
2. ekte verilmiştir. Kronolojik liste incelendiğinde 'İstanbul kü
tüphaneleri' (1) adlı kitapta karşılaşılaşılan sanayi ve ticaret
kütüphaneleri
başka
kütüphanelerin ortaya çıkmayı sürdürdükleri görül
örneklerinin Türkiye'de de 19.
li sayılabilir
tüphanelerinin
yılın ikinci yarısındadır.
dır.
1950 yılına kadar istanbul'da hatta Türkiye1de kurulanlar kanıliikll ...
rul us l.ar ı dı r. 1950 den sOnra özellikle 1960'dan sonra bu kUruTuş-
ların artmas gittikçe daha fazla hızlanmaktadır.
1

Personel durumunu belirlemek, bunlar arasında 11konu uzmanı" kadro
sunda çalışanları saptamak üzere seçilen beş örnekde yapılan göz
lem, ilgi çekici sonuçlar vermiştir. Bu beş örnek belirlenirken kü
tüphanenin dokümantasyon ve enf~rmasyon hizmetlerine geçmiş olması
na özen gösterilmiştir.
3.ekt~ de görüleceği gibi bu kütüphanelere ayn1. sorular sorulmu~
değerlendirme aynı ekte g_örülen cevaplara dayanılarak yapılmıştır.
· Seçilen örneklerirı hepsi sanayi ve ticaret kütüphanesidir. Bunlar-:
dan biri hariç ikisinin adı dokümantasyon merkezine, ikisinin adı
da 'belge ve bilgi merkezi1ne dönüşmüştür. Bu dönüşüm ya kuruluş
aşamasında yada sonradan olmuştur.

(1) Alpay, Meral-özkan, Safiye: İstanbul Kütüphaneleri. s.52-71
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/
Hepsinin

verdiğihizmet

kullanıcılardan-öyle

kapsa.mı geniş

ve çeşitlidir.

sorular geldiği söylendi

ki

"'

Okurlardan(

bunlara

hizmet

verenlerin 'bu da istetrmiJ'i
diye isyan ettikleri
zamanlar olmuş.
Bu kütüphanelerde
okur Eiği timi ihtiyacının varı ığı bu isyan içinde
saklı gibi görünüyor.
Hemen hepsinde hizmetleri bilgisayar ile des
tekleme başlamıştır. Yalnız Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.$.
Belge ve.B.ilgi M!:!rkez.f.1nde Kütüphane ile birlikte
be 1 ge-bil gi hi zmetleri.ni n temel ini o 1 uşturmaktadı
arşiv hizmetlerini ayrı yürütmekte,
şirket
dosya ve raporlardan h<1pgrda.y-.o).a.1)'1.a.ma.k.ta..c:l.l

Y'.

dışında kalmaktadır. Ying ya, lnr?• bvvSirk.gt.jn

Arşiv Bölümü de
r ;'. öteki· kuruluşlar
içinde oluşturulan

Böyl !:! >. ol u11ca
§glge--§j]gi

şirket

Me.rlsgFi'n.in

MQz~si de vardır.
saptanan
hizmetler sunmasına
Qaktilo,
personel

ingi 1 iz Ti care t . Octası qJ.ctvKç~\!qeğj.şijJ

rağmen bu gün tek personel

ile yürüt.iJlrnek.J:!:!c:lj:r.

bilgisayara aktarma v.b. teknik hizmetler için yareiımcı
zaman zaman çalıştırılıyor.Profesyonel
kütüphaneci,
yüksek

lisans öğrenimi görmüş ve. yabancJ.. diil., b il en bir eleman olduğu için,
I
işleri rahatı ıkla örgütl eye bi 1 tyor , 1 Enformasyon Uzmanı
kadrosun
da çalışıyor.
iş hacminin artması,. artık kütüphaneci
kadrosunda ça
lışacak lisans. öğrenimi görmüş dil bilen bir elemanın
alınmasını
düşündürüyor.
Enformasyon uzmanı, ayın zamanda İngiliz Ticaret Oda
sı~nın Genel Sekretert'nin

yardımcılığını

"°Türkiye Sı naı Kalkınma Bankası

da yapıyor.

Ekonomik ve

Teknik

Dokümantasyon

Merkezi ise kendi konusunda enformasyon hizmeti
vermek üzere yap
tığı dokümantasyon çalışmalarının büyük bir kısmını bilgi sayar des
teği ile yürütü_yor. Araştırma Müdürlüğüne bağlı
bir birimdir. üe
üniversite ve birlisemezunukadrosu·
ile şimdilik yeterlf>görüJüyor. •·

Uni versite•

bancı

dil bilen,

mezunla.rTndan. hfri şef kadrosunda
1972 yılındanheri<aynı

bir kütüphanecidir.
uygulanmasını

Hizmet politikasını

denetleyen

Merkeztin<

görevlieçaJışan,

sor¥m--

. cteneyjrn]i

oluşturan vebu pqlitikanrn

kişi dı.ırumundadır.

80
'~

Ekonomik konularda dokümantasyon işlerini yürüten ikinci eleman
iktisat Fakültesi mezunudur. işbaşında yetiştirilmiştir.
Memur kad
rosunda çalışmaktadır. üçüncü eleman da. üniversite düzeyinde kütüp
hanecilik öğrenimi görmüş olup memur kadrosunda çalışmaktadır.
"\

>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.$. Belge Bilgi Merkezi MüdürlüQü
16 kişiden oluşan en geniş kadrolu örnektir. Arşiv Şefliği, Kütüp
hane Şefliği ve/Müze birimlerinden oluşmaktadır.
Personel ilişki
leri Genel Müdür Ya.rdımCıllğTna.bağlıdır.
Belge. ve Bilgi Merkezi
Müdürü

Arşiv şefliğinde daktilo ve şef dahil beş
ların dördü üniversite mezunudur. Şeflik ve arşivistka.drôlar1nda
çalışan iki eleman kütüphanecilik
lisans öğrenimi görmüştür. Kal an
iki kişi dokümantalist-arŞivci kadrosunda konu uzmanı gibi çalış
tırılmaktadır. Fels efe ve hukuki ınezunudurl ar.
kütüphane şefliği daktilo ve şef dahil dokuz kişiden oluşmakta, kü
tüphane yönetimi ile birlikte dokümantasyon ve enformasyon hizmet
lerini vermektedir. Sekreter hariç sekiz'i de üniversite mezunudur.
Şef, lisans ve.>.lisansüstü
.kütüphanecilik
öğrenimi görmüştür.
iki
_..,..,
kütüphaneci lisans düzeyinde meslek öğrenimi görmüştür. Kütüphaneci
kadrosunda çalışıp da Sanat Tari hi öğrenimi görmüş ol an dördüncü
eleman ise kütüphanecilere
ve konu uzmanlarına destek hizmetli gibi
çalışmaktadır.tşHaşında yetiştirilmiştir.
Geriye kalan dört konu
uzmanı kadrosunda.çalışan personel ise ikisi iktisat, biri işletme,
biri de kimya mühendisljğf\öğrenimi
görmüştür. Hepsi yabancı •diJ
bilmekte, biri · master ..yc,.prnış; btrt.·.de . doktqra .· yapmaktıı.ciı.r. \Şgn ge.

.

.

I

lişme 1 er ., konu' uzmanlığı I kavramının iyi> anı aş1lpan,asilYU7ün~gn,i.PU
kadroların raportör" ol arak•·.rti teJe.nrne.şi gereğini( uygu]aınq->'(l./kpj!liikII
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Bu uygulama bi ze konu uzmanı. kavramının Türk iye' de eş değerlileri arası.. n.d..a. en gelişmiş sanayi ve . t.tcar.et kütüphanesinde .b i.l e , üst yöneti c l.ler tarafından tamami/le anı aşılamadığını göstermektedir.
:.
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Konu uzmanı arının-yeni adı i 1 e raportörlerin-bu kütüphanede yaptığı
işlere gelince: Bunlar şirketi ilgilendiren-fen, teknik, sosyal bi
lim, insan bilimi konularında şirket kütüphanes i ne gelen 300 civarında yerli
b. süreli yayınla
tarar, 'Bu,

sını sağlar. Şirketin yıllık
yılından başlamak.üzere bu uzmanlara,
zine verilmiştir.\ı:yrıca k,üiflanıcıriın
~a ş~h·;-~; yaptığı- bi 1 gi istekleri bu uzmanı
~~lge jstekleri ise kütüpha.nejtarc.ıfından karşılanmaktadır. Bunun
için kütüphane-arş i v-enfo.rınasyon birimleri arasında hem mekan'. hem
şhem de jşl~ınler açıs.ınclan yak.ın, sürekli ve.düzenli iletişim ko
iiyca sağlanabilmektedir•
•Bu merkezde eks.ik olan bir anlayış kütüphanede kütüphanecilik
alanrnda konu uzmanı-yanlış da olsa yeni adıyla raportör-olamıyaca
ğıdır. Halbuki kütüphanede çalışan iki kütüphaneciden biri 10, di
ğeri sekizyı]lık.kUtüphanecidir. Biri sekiz yıldır, diğeri de beş
yıldır bu şirketteçalışmaktadır.
Biri süreli yayınların, diğeri.de
kitapları.n kUtyphı1nedlik. iş.ve işlemlerini yapmaktadır. ikisi de
kütüphane şefine/bağlıdır
Kütüphanecilerden biri bu master öğreni
ıni nL tamamlar~a k.üJyphagncJJj.t alanında konu uzınarıı. anı ayış ı.nı bu
şi rk~te kanı tıamaya çal1şı1gı1k-ı;ı r ~ Aynl sarım arşjy uzınanJJğı
de söz konusudur.
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Müze, Belge ve Bilgi Merkezi yöneticisine bağlı ayrı bir birim gi
bidir. Bu gün tek kişilik kadrosu ile "cam eserler sorumlusu" adı
altında çalıştırılan, sanat tq.rihi mezunu ve doktora yapmakta olan

(

bir elemanı vardır.
J
Müzenin amacı cam alanındaki tarihi değeri olan eserleri toplamak,
düzenlemek ve tanıtmaktır. Belge ve Bilgi Merkezinin Yönetmeliği
daha geniş bilgi edinilmesi için 4.ek olarak bu çalışmaya konmuştur.
'Istanbul Ticaret Odası Dokümantasyon Merkezi ise 1983 yılında Kü
tüphaneden bağımsız bi
başlamıştır. Birimi
kurmakla görevlendiril
görmüş, deneyimli bir
şen bu birim bu güngelişmelerle-kütüphane
Şubesi'ne dönüştürülmüştür.
Dokümantasyon biriminin
nedeni yönetim sorun
kadro bağlantısı kurul
örgütlenmesini
i mezunu, di
ğeri üniversitede kütüphanecilik öğrenimi görmüş iki memuru vardır.
Son gelişmeler geçici işçi statüsünde beş kütüphanecilik öğrencisi
nin çalıştırılması zorunluluğunu doğurmuştur. Ticari Dokümüntüsyon
Şubesi olduktan sonra iki daimi eleman daha alınmıştır. Müdür ya
bancı dil bilen belge ile bilgi hizmetlerinde becerikli yeni ve
sürekli birkaç kadroya daha ihtiyaç duymaktadır. Konu uzmanı kadro
su henüz yoktur. Bu kadronun yapacağı işleri kendisi, kurumun uz
manı arının da yardımı i 1 e örgütl eye bilmektedir.
En yeni sayılabilecek son örnek de Sınai Yatırım Kredi Bankası Bel
ge ve Bilgi Merkezidir. 1986 yılında iktisadi Araştırmalar Müdürlü..:
ğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Klasik Filoloji mezunu, kütüphaneci
lik alanında master öğrenimini tamamlamış bir uzman kişi tarafından
yönetilmekte ve örgütlenmektedir Bir yardımcı ihtiyacını da henüz
duymamaktadır. Daktilo ve bilgisayara kayıt işleri için destek per
soneli mevcuttur.
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:-tstanbul 19aki Sanayi ve Ticaret-~tüphanelerindeki personel ve eği
timleri konusunda yapıl an gözlem sonucunda çıkan veri.l eri Türki
ye' deki sanayi ve ticaret kütüphaneleri personeli olarak genelleye
biliriz sanıyorum. Bu açı dan bakıldığında Türkiye I de bu kes imdeki
personelin eğitimi ile yurt dışındaki personel aras mda bir karşı
laştırma yapmak gerekirse şunlar söylenebilir: ülkemizde, genellik1 e kütüphanecilik eğitimi veren kuruluşlarda lisansüstü eğitim yap
mak isteyen öğrencilerin lisans eğitimlerini de bu konuda yapm
oldukları
gözleniyor.
!
.
Diğer disiplinl
veya doktora yapan
layıdır ki Türkiye de kütüphaneci
içi eğitim sonucu mesleği öğrenmektedirl
larından gelen elemanlar kütüphanede çalı
bu mesleği öğrenmektedir. Bunun yanında kütü
başka bir dalda master yapan öğrenciler nisbeten daha fazla
tadır. Bu da kütüphanecilik mesleği ile diğer meslekler
arasında
iletişim kurma açısından belli bir ihtiyacın varlığını gösterir.
Lisans öğrenimi kütüphanecilik olan öğrencilerin, çalıştığı kurumun
ilgi alanına bağlı bir dalda master yapmaları en arzu edilen yoldur.
1

Değişik ülkelerdeki kütüphanecilik eğitimi ne göz gezdirdiğimizde
eğitim programları. birbirlerinden ayrı olsa bile profesyonel veyar
dımcj personel de aranı 1 an ni te li kl er aşağı yukarı her kurumda ben
zer 9zelltkl~r göşterir. örneğin A.B.D. de kütüphane ile ilgili va
sıflı personel ..olantecrübeli kütüphaneci ve kütüphane dışı vasıf
lı personel olan tecrübeli uzmanda aranan nitelikler şunlardır. G.e
rekli tecrübe dışında, M.A.(Master of Art) üstü bir derece, Master
üsüt derece, doktora ve başka ilgili bir dalda eğitim. Diğer per
sonelden de örneğin kütUphcıneci ve. uzman kadrosunda olanlardan da
master derecesi isteniyor. ijlrçqk kütüpharıE!<:il ik okulu mcıster de'.'"
reces i ver ir, üniversite 1 er doktorcl pf<>gtaml. verir.
1

84
\ı

Eğitimlerini dil bilim, musikoloji ve. sosyoloji dalında tamamladık
tan sonra kütüphanecilik a 1 anında do{fô'ra yapan üç ya bane ı öğrene i
nin deneyimleri, Türkiye'de g~çerli olabilecek açıklamaları
(1)
içermektedir. Bunların kütüphanecilikte
doktora yapma 1 arının neden1 eri: Akademi'de kalma arzusu; mesleki altyapılarının kütüphaneci
likte uzmanlaşmaya yardımcı olacağı; entellektüel kültürlerini bu
yol ile koruyacakları ve geliştirecekleri düşüncesi; özetle dene
yim ve eği tiınler:inin çeşitli işlerde hizmet vermek üzere kapasitelerini. art1racağ1 görÜşüHü/.t Böylece olumsuz tepki gösterip kendi
!_. .

'..

..,:,

' ./ ,·-·

< .:·::.; .,,::_.

:::;,::·i ,.

dis tpl .i.ni ;•çeri.sinde s.l~1r1, .. flJstt.IatJ.~ idrr; /etmek rertne.,
bir okula girip•· iyi ·.bir··kütQphanectqlrna..işteğj
cfpğmuştur•.
bölümlerde doktora yap~nların
doktora yapanlar oldukça
takım sorunları vardır. örneğin Bu meslekl
lerinde otorite kabul edilmemeleri, ayrıca
renmek zorunda olmaları ve kütüphanecilikten
gelen arkadaşlarına na
zaran daha çok çalışmak durumunda kalmalarıdır. Fakat bunlar kendi
konuları ile kütüphaneciliği
birleştirip ödevlerini de buna göre
hazırlayarak bu sorunu da çözme yoluna gitmişlerdir. Ayrıca bu yol
onları daha da tatmin etmektedir. ·
Bu okullardaki öğretim üyelerinin endişesi, başka disiplinlerden
gelen öğrencilerin fırsat bulduklarında yani yeni iş imkanları. bul
duklarında. kendi mesleklerine döneceğidir. Bunu deneyen arkadaşlar
olmuştur. Fakat çoğunlukla bu meslekte kalıp, para ve imkan bulduk
ça kendi konu.larındaki seminer ve konferanslara
da katılmışlardır.

(1) Cooper, Jeffrey-Janet Gertz-MarkSandTer:·The.problemsand
wards involved in going from ph. D. to MLS: Retrajr1ing-"·in
rarianship. library Journal, May 1, 1987. s.41-42.
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başka dt.s tp Hnde-yet isnris olsalar

Bu kişiler,
cilikle

ilişkilerini

alanında

yapılacak

mesleklerini

kötü etkilemeyeceğini
atılıml~rda

yapıcı

olarak

hatta

eski çalışma

birleştirme

bile

bunun kütüphane
kütüphanecilik

alanları

imkanını

ile

şimdiki

bulacaklarını

da

düşünmektedirler.
ticaret

kütüphanelerinde
konusunda

master

li

Bunun yanı
görüp,

şilerdir

ve bunlar

bilen

arkadaşlardan

iyi

iş bulduklarında
arasında
ayrılmayı

kısmı

elemanlardır.
bir da 1-

mektedirler.

çalışan

meslekten

iyi

bir

ge

sonra öğrenen ki-

Ayrıca gözlemleyebildiğim

cak bunlar

tecrübeli,

personel,

de başka

. da eğitim

bir

çalışan

ol

bir
bu işten

86

19. yüzyılınjkinci yarısında.sanayi ve ticaret a lanjnda ortaya çı
kan özel kütüphanelerin gelişmeleri>Türkiye'de özEıllikle 19701ler
den sqnra hızlanmıştır. özel kütüphane tanımı da henüz evrensel
ol arak yapılmam, ştı r. Yapıl an tanımı ar ise her ülkede bazı etken
] ere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
örgütlenme yapılarına,
amaçlarına., işJeylEırir,eveherhangjbiryerdEın alclıklar, desteğe ve
boyutları na . •. görEı/bµy.ta.nımJardEığişEıl:)i.JmEıktedjr ~
Sanayileşmenin
ş itli araştırma
ve ticaret kütüphanelerinin
sayısı
tır. Sanayi ve ti caret kes iminin kar
ve sanayicinin bilgi .ihtiyacını karşılayan
olduğu kuruluşun mali istikrarını sürdürebildiği
diği ölçüde amacını yerine getirir.
Sanayicinin .bi.lg.i ihtiyacı sektöre .göre, ürün çeşidine göre,. işlet
meni. n büyü kl üğQne göre, .kişi n.i.n>eğitimi ve tşlerine göre. ·. ve aynı
kurumdaki değiştk bölümleregörEı farklılık göstermektedir.
Sanayici
uygun zamanda, >uygun içerik ve biçimde uygun bi.lgi, yani sağlam
bilgi istemektedir. Kısaca bilgi .hizmetinde zamanlama ve uygunluk
bu kütüphaneler .tctn de çok ôneml tdtr ,
özel ara.ştırrnaikütüphanest
.kapsemt na giren sanayi ve ti caret kütüp
hanelerinin. en önernli özEılliği,. bu .• kütüphanelerin destek gördükleri
kurumların amaçlarına. ya>dagelecekteki gelişmesine yönelik bilgi
leri, kitapları, materyalleri araştırmada uzmanlaşmaları ve böyle-
ce bu kurumlara özel.biir deştı=kye yarar sağlamalarıdır.
Sanayi ve ticaret kütüphanelerinin
verdikleri hizmetler de oidukça
çeşitlidir. Diğer kütüphanelerden farklı olarak bibliyografya, di
zinleme, öz çıkarma, çeviri, duyuru,
kupür hizmetleri·:·::·· gibi
çok
çe'_·/:·-·:·<·:·> ., -_._-_--·:·<::::
::· >":<
:··.
şitli isteklere cevap verir. Bu kütüphanelerde çalışan personel kütüphanenin hizmetlerini duyurmak amacıyla bazı çalışmalar yapmakta_--·--

-_-

__

·_·_'

'·

.. '

·· __ ---.--.i·--·_·_•_--_·-·_
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._-._·:<<·-,,--.
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'aır. Bu da bülten, şirkef'gazetesi,
yolları a ol ur.

dergi, hizmet

brosür l er t , vb ,

Bu tür kütüphanelerde bilgi sayar kullanımı Tütkij~}'de de artık ihtiyaç
haline gelmiştir. Gözlemlediğim kadarı ile istanbul'da hemen hemen
tüm sanayi ve ticaret kütüphanelerinde
çeşitli hizmetleri destekle
mek üzere bilgisayar kullanılmaktadır.
Bu kütüphaneler arasında henüz resmi bir işbirliği
söz konusu de
ğildir. ilişkiler gayri resmi yollarla yani kütüphanecilerin bir
biriyle kurduğu mesleki tutum çerçevesinde yürümektedir.
ilerde tüm
kütüphanelerde bilgisayar kullanımına geçildiğinde
kurulması kaçınılmaz gibi görünmektedir.
Sanayicinin bilgi ihtiyacına cevap vermek amaCıyla)kür-üTa.h §ana.Yi
ve ticaret kütüphanelerinin
personeli de bazı farklılıklar
gö.ste
rir. Şöyle ki araştırmacının istediği konuyla ilgili o lan yayınları
bulmak," sayısız makale içincten<'gerekl i taramaları yapmak ve fayda
lanmasına sunmak bir konuda uzmanlaşma gereğini ortaya çıkarmıştır.
Zaten son ylllarda özeli küt~phan2lerde çalışan personel sayısında,
özellikle belı.rli bir dalda. uzmanlık gerektiren görevlerdeki personel sayısında<S,almz yurt dış1pda değil Türkiye'de de bir artış ol
muştur. Bu kütüphanelerde kütüphaneci yanında değişik isimler al
tında konu uzmanları da çalışmaktadlr. Bu elemanlardan aranan nite-

~iz=

li kl erin·. baş rnda, hem kendi .kgn0s0 ~~rn>dt ~zrı ~üJUphanegi li k
metı eri hakkında. akademik bi.ı g.i
~ilsi1EJ ,
tedi r. Ayrı ea be 1 i rl i kişi sel özellikler .de. arannıaKta<:lır: Görüntü,
tavır, iyfniyet, iletişim kurmayeteneğf, dtyahışfüarKendfffii}'ent
leme, merakvb. nitelikler.

tanl?~!ir~~arl;? ~t]

27ıT7k-

I Azgel işmiş I ·• veya Igel i şmekte I. ol an ülkel e.r s1n1Jınt giren Ülkemi
zin, kalkınmış, sanayileşmiş toplumlar sınıfına girmesi için gerekli makina ve.üretim araçlarını sağlamanıffyanlhda
btlgi ihtiyacını
da karşılama gereği doğmuştur. Türkiye'de gelişmekte
olan ve her
an rekabet içinde bulunan sanayi ve ticaret kesimi büyümelerini de
vam ettirmek, rakip ffrmal arı a yarışabilmek ve piyasadan haberdar
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olabilmek için bilgiye gereksinim duyduğunu. ve bu bilgi ihtiyacını
karşılamak için de kendi içlerinde belge ve bilgi toplayıp, düzen
leyen ve yararlandırmaya
sunan bir merkeze gerek olduğunu anlamış
ve böyle bir merkezin kurulması için çalışmalarını sürdilrmüştür.
Bu durum büyük firmaların çoğunda gerçekleştirilmiştir.
Bu merkez
lerin yeni tekniklerle devamlı geliştirileceği
de ileri sürüle
bi 1 ir.
Sanayi ve ticaret kütüphanelerinde
çalışan konu uzmanı kütüphaneci
dışında diğer konu uzmanı arının da eğitimleri, yaptı kl arı iş 1 er ve
aldıkları Unvanlar incelendiğinde
görüldü ki bu kişiler kendileri
ni çalıştıkları kuruma kabul ettirmiş, bu işin gerekliliğine inan
dırmış ve belli bir saygınlık kazanmışlardır.
Yalnız 'konu uzmam'
kavramı bu kurumlar tarafından iyi anlaşılamamış
ve bu kişiler de
ğişik isimler altında toplanmışlardır: Raportör, kütüphane memuru,
dokümantalist.
Daha çok personeli açısından incelediğim kütüphaneler hemen hemen
malı açıdan fazla sorunları olmayan ve bağlı oldukları kurum tara
fından gerekliliğine inanılmış ve di_ğer bölümlerin de olumlu yakla
şımlarını sağlamış birimlerdir. Personel açısından incelendiğinde
de gördüğüm kadarı ile bu elemanlar, mesleki eğitim görmüş, en az
bir yabancı dil bilen, tecrübeli ve iyi niteliklere sahip kişiler
di.
Bu gözlem scınücunda ortaya çıkan önemli bir olgu da bu tür kütüpha
nelerin bağll oldüklar1 üst makamın değişik olmasıdır. Türkiye Sı
nai Ka 1 kın~a Han~asın~a. Ekonomik ve Teknik Dokümantasyon· -, Meikezi
aynı kuruluşun ~ra0tırm~ Müd~rl üğü ne; T. s. C. F .A. s. -Be lge>ve •.B.ilgi
Merkezi ise Personel 1Ji0ktl.er;Genel Mü.dür Yardımcllı ğl ·na; tstan
bul Ticaret Odası >TicarıDokümantasyonSubesi
ise<Genel ·. Sekreter
I

Yardlmcı ı ı.ğı •.. na ;<s1nai,,]aJir1m;Kredt
Bıi?kas1 •.Bel·g•:v.! Hllgi······ Merke
zi de tkti sadi . Araştır~aıar MüdürlüğH'.ne>bağlldJr.
vapl lan öze 1 gö
rüşme 1 erde bu bağlık çeşitliğinin<nedeni kesin olarak ortaya çıka. rılamamıştır. Ancak birimi kurduran.üst kuruluşun yönetimsel kazanç
lara en yakın makam olduğu saptanmıştır.>Personel-Eğitim-Araştırma
Müdürlü kl eri veya Genel Müdür Yardımcıları
aynı zamanda kütüphane

\
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ve bil~i hizn,etleri.bit.imtni d.e f cermektedtr ,
öneriler
1- Onive.rsitelerde
kütüphaneci yetiştiren bölümlerde lisansüstü öğ
retim ve araş.tıxmtllarda sanayi ve ticaret kesiminin ihtiyaçları
na yöneJi k kpnula.ra .daha çok yer ayrılması konu uzmanı yetiş ti rerek elemanjhtiyaqnı karşılamak açısından yararlı olacaktır.
2- Li sans öğrenin,i görmüş kütüphaneciler
başka bi 1 im da 11 arın da
master ve doktora yaparak konu uzmanı olabilmelidirler.
3- Başka bilim dallarında lisans
hanecilik alanında master ve do
lirler.

er de kütüpolabi-

4- Kütü

5- Yasal yolJ.~f.ile bu i1J.c:lqr1:<ön~Y'injn gerçekleştirilmesi aslın
da mümkündür.<Ancak kütüphanecilik ile ilgili yerli bilimsel ya
yınlarda bunları inceleyen bir yazıyla karşılaşılmadı. Bu ihti
yacı gidermeküzere meslek hiyerarşisini belirleyen araştırma ve
yayınların sayısını arttıracak çalışmalara ağırlık verilmesi ye
rinde olacaktır. Bu araştırmamızın böyle bir ihtiyacı yeniden
ortaya çıkarmış olması, ihtiyacın gittikçe büyüdüğünü kanıtlar.
6- Buna bağlı olarak kütüphanecilik meslek yasasının çıkarılmasının
gerekli olduğu önerilebilir. flk dört öneri için yasal yollar
açık olduğuna göre, kütüphanecilik meslek yasası başka bilim
dalları ile kütüphanecilik bilim dalı arasındaki geçişleri ko
laylaştırılabilir;
konu. uzmanı yetiştirme programları böyleceda,
ha kolay oluşturulabilir.
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7- Türkiye1de

ülke ekonomi si .bir bütün olarak düşünüldüğünde, bu
bütünün parçaları sayılabilen sanayi ve ticaret kuruluşlarının
kütüphaneleri arasında, ister kamu isterse özel sektör de çalış
sınlar bir işbirliği düşünülebilmeli, planlanıp gerçekleştiril
me aşamasına getirilebilmelidir! Uzun vadede ortaya çıkması ka
çınılmaz görünen bu işbirliğinin, neden ve nasıl örgütlenebile
ceği konusunda Türk Kütüphaneciler Derneği ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı arasında görüşmeler hemen başlatılabilmelidir. Bu gi
rişimi kütüphanecilerin ve kütüphanecilik bölümlerinin destekle
mesi de beklenir.

8- Son önerim, yabancı
güçlüğün çözümü ile ilgilidir.
toplumlar arasındaki bilimsel bil
Eldeki sözlükler bu güçlüğü bir öl
tüphanecilik ve enformasyon
rimler sözlüğü olmadı
da veren bir sözlük
bölümleri ile Atütürk
da kurulabilecek işbirl
malı kütüphanecilik terimleri

hazırlanabilir.
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1- !STAN.BUL TİCARET ODASI KOTOPHANESİ ( 1890)

( 19831 de kurul an no Dokümantasyon Merkezi ile birleşti rilmekte
dir. 19891da Kütüphane ile birleşerek · 1Ticart>Dcı.k4nıa.rıfasyô1'1$u

besi

I

adını almıştır.)

2- KANDİLLİ

RASATHANESİ KOTOPHANESİ

( 1911)

3- TEKEL ENSTiTOSO KOTOPHANESi (1927)

5- SOMERBANK
6- SINAİ

( 1972 yıl

nüşmüştür.)
7- ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TiCARET A.Ş.
8-

iSTANBUL

KOTOPHANESi (1952)

SANAYt ODASI KOTOPHANESt (1952)

9- iSTANBUL BAROSU KOTOPHANESt (1956)
10- DENiZCiUK

BANKASI .TAO MERKEZ KOTOPHANESt

(1960)

11- ATA TORK BAHÇE KOL TORLERİ ARAŞTIRMA ENSTiTOSO KOTOPHANESi ( 1961)
12- ÇEKMECE NOKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ KOTOPHANESİ (1962)
13- i KTiSADi

KALKINMA VAKFI KOTOPHANESi

( 1965)

14- İSTANBUL RADYOSU KOTOPHANESt (1966)
15- TARIM VE ORMAN BAKANLIGI ZiRAt
NEL MODORLOGO BöLGE ZiRAi

16- T. C

MOCADELE VE ZiRAi

KARANTİNA

ARAŞTIRMA ENSTiTOSO KOTOPHANESi

GE

(1967)

• T. T. ELEKTRONi K HABERLEŞME CiHAZLARI LAB.ORATUARI VE FAB-

RiKA MODORLOGO KOTOPHANESi (1967)

17- VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTiTOSO KOTOPHANESi (1970)
18- CUMHURiYET GAZETESİ KOTOPHANE VE ARŞİVİ
19- FAKO İLAÇLARI A.Ş.

KOTOPHANESi

(1970)

(1971)

20- MAUVE BAKANLIGI GELİRLER KONTROLöRLOGO tSTANBUL GRUP BAŞKANLI
GI KOTOPHANESi (1972)
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- ARÇELi K KüTOPHANESİ

( 1987)

- ATATORK BAHÇE KOL TüRLERİ ARAŞTIRMA ENSTiTOSü KOTOPHANESİ
- BAYINDIRLIK BAKANLIGI KARAYOLLARI

( 1961)

17 •. BöLGE MODORLOGü KüTOPHANE-

Si (1982)
- BİMAŞ KOT.OP.i·H\NESİ

( 1982)

- CUMHURİYET GAZETESİ KiiTOPHANE VE ARŞİVİ {1970)
- ÇEKMECE NüKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ KOTOPHANESİ
- DEFTERDARLIK KOTOPHANESf

(1962)

(1974)

- DENİZCİLİK BANKASI TAO MERKEZ KOTüPHANESİ
- DIŞBANK KOTOPHANESİ
- ECZACIBAŞI

(1987)

iLAÇ SANAYi VE TiCARET A ..

- ECZACIBAŞI HOLDING KOTOPHANESİ

(1982)

- ET VE BALIK KURUMU GENEL MODORLOGO BEŞiKTAŞ SOGUK DEPOSU KüTOPHANESİ (Bilinmiyor)
- FAKO iLAÇLARI A.Ş. KOTOPHANESİ
- FiKRET EKİMERI KüTOPHANESİ

(1971)

(1976)

- GOVEN SiGORTA A.Ş. KOTOPHANESİ

(1978)

- HACI öMER SABANCI HOLDING KOTüPHANESI
- iKTİSADİ KALKINMA VAKFI KOTOPHANESİ
- ISTANBUL

(1988)
(1965)

TIP MOESSESESİ KOTOPHANESI

- İSTANBUL

KOTOPHANESİ

(Bilinmiyor)

(1956)

- İSTANBUL BAROSU ORHAN ARSAL KOTOPHANESİ
- İSTANBUL RADYOSU KOTOPHANESİ

(1966)

- İSTANBUL SANAY; ODASI KOTOPHANESİ
•

·.··

..

·-._

(1977)

(1952)

-C.

- İ STANBUL Ti CARET ODASI KOTOPHANESİ ( 1890) ( 1983 de İstanbul Ticaret Odası Dokümantasyon Merkezine, 1~89 da Ticari Dökümantasyon Şubesine. çiöı:ıUştUrUJmUstµr.)
· · 1

1

- KANDİLLİ RASATHANESİ KOTOPHANESI ( 1911)
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·- MAUVE BAKANLIGI GELİRLER KONTROLöRLOGO
KOTOPHANESİ

iSTANBUL GRUP BAŞKANLiı1I

(1972)

- MARMARA BELEDİYELER BİRLİGİ BİRİKİM MERKEZİ (1976)
- MİLLİYET GAZETESİ ARŞİVİ (1972 Yazı Arşivi, 1975 Renkli Fil~ Arşivi)
- MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİ A.$. KOTOPHANESİ
- NEJAT ECZACIBASI SERAMİK FABRİKALARI

(Bil inmiyor)

KOTOPHANESİ

(1974)

- NETA$
- SINAİ
( 1972 yılı
müştür.)
- SOMERBANK BAKIRKÖY PAMUKLU SANAYİ
- SOMERBANK DEFTERDAR YONLO MOESSESESİ KOTU
- TARIM VE ORMAN BAKANLIGI ZiRAi MOCADELE VE ZiRAi KARANTiNA GENEL
MODORLOGO BöLGE ZiRAi ARAŞTIRMA ENSTiTOSO KOTOPHANESi ( 1967)
- TEKEL ENSTiTOSO KOTOPHANESi
- TEKEL KOTOPHANESi

(1975)

- TERCOMAN GAZETESİ KOTOPHAENSi
- TURİNG KOTOPHANESİ

(1927)

(1974)

(Saptanamadı)

- T.C. P.T.T. ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI LABORATUARI
RİKALAR! MODORLOGO KOTOPHANESİ ( 1967)

VE FAB-

- TORKiYE SINAİ YATIRIM KREDİ BANKASI BELGE VE BİLGİ MERKEZİ ( 1986)
- TORKİYE $İŞE VE CAM FABRİKALARI A.$. ARAŞTIRMA MODORLOGO
HANESi (1972)
- TORKİYE $İŞE VE CAM FABRİKALARI A.$. (Enformasyon Bitimi
1982'de Belge ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü adını aldı.)
- VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTiTOSO KOTOPHANESİ
- YAPI
- YAPI KREDİ BANKASI A.$. KOTOPHANESt

(1978)

(

KOTOP-
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-ı-

Merkezin adı, Kuruluş tarihi,

2.- Amacı ,
3- Dermesi (Sayı ve. tür bakıını.ndan); Kataloglama

ve sınıflandırma

s .istemleri·~
4- Personeli (sayısı-eğitim durumları ve statüleri),
5- Merkezde kütüphaneci dışında başka personel varmı? Varsa
konuda ve buna neden gerek duydunuz?

hangi

6- Yeterli. personele sahipmisiniz? Kadronuz genişletilse hangi dal
da eleman alırdınız?
7- Merkez
hizmetl
verdiğiniz hizmetler
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
a)

c)
ç

d)

e)

hizmetleri

f)

g) Çeviri hizmetleri
ğ) Kupür hizmetleri
h) Dosya yönetimi ve arşiv fonksiyonları
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d,

ı..

İngiliz· Ti çar~t Qci~şt, .l8Ş(ı

2- Amaç: Türkiye ile irıgiltere .arasındaki ticareti

teşvik için kurul

muştur.
3- Dermesi: Faaliyet raporları,
lar,

is tatişti¥J~r

adres kitapları,

rehberler,

yı 11 ık

vei gcızete kupürl.eri.

4- Bir· kişi ..• Li sarısüstü--enformasyon

uzmanı.

5- Yok.
6- Belirli

elemana ihtiyaç

7- Şu anda

var.

er:

ve .nizamlar

Ticaret,
hakkında
- Türk acentaları,
partilerle

ilgili

satın alanlar,

imalatçılar,

tavsiyelerde

özel madde veya ürünlerin,

bulunur.
1da,
İstanbul

organize edilir.
- Pazarlama, ekonomi, finansman konularında şirket

faaliyet

raporları

birbirleriyle

tanış

toplanır~
- Ticari heyetlefi.n randevuları

düzenlenir.

- Otel ve seyahat rezervasyonları

ayarlarlanır.

- Telex, fax gi.pi büro malzemeleri

kullanılır.

- Ayrıca, haber .bülteni yayınlanır.
- tngiltereden

gelen üyelerle,

Türkiye1dekiler

tırılır.
- İngiltere1dekt.d.il

okullarıyla

ilgili

bilgiler

- Gazete kupürleri., ko[1l.l)arına göre yerleştirilmiş

verilir.
olarak

yararlan-

dırmaya sunulur.
- özellikle
lerini

İngiltere

başta olmak üzere birçok ülkedeki firma adres

içeren rehberler!de:Jbt.11ıunur..
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'1- Türkiye

Sınai Kalk}nına Bankası Ekonomik ve Teknik Dokümantasyon

Merkezi, 1972.•
2- Amacı: öncelikle,<banka
içindeki personele ve daha sonrada
şardan gelen araştırmacılara hizmet vermek.

dı

3- Dermesi:i~~~n~.~rrxeseknik
konuda 10.000 civarı kitap, 300 ka
dar süreli yayııı, ayrıca Bankanın kendi yayınları, istatistikler,
gazetevedergfkÜpürleri,
video kasetler, resmi gazete.

s, nı fl andırma.
4- Personel:

sistemi:. ITC.

Dört kişi-üç üniversite (iki kütüphanecilik, birikti

sat), bir lise mezunu.
Statüleri:

Bir merkezin şefi, üç memur.

5- Merkezde kütüphaneci dışında bir
nomik konularda çıkan yerli yabancı
6- Şjmdilik yeterli personele

.

sahibiz.

7- Katalog kartları dışında hemen tüm hizmetlerde bilgisayar kul1 anJmı, ,v;ı r .,-. !)rneğ,i n,,!l~~n,ı;, ,v,erpı~;~, l)l~,~;a~eb~i ,k,~~ fı1 ?,r,ı ',,, f ot9 kopi
ücretleri~ gazeteler, süreli yayınlarla ilgili tüm işlemler.En
formasyon, bibliyografya, indexleme, belgeye ulaştırma, öz çıkar
ma, duyuru ve kupür hizmetleri verilmektedir.
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~1- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları

A.Ş.

Belge ve Bilgi

2- Amacı: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları
kezi,

Şirketin

kasını

varoluş

nedenini

gerçekleştirme

belge ve yayınlardan

sürdürmek

amacıyla Şirket
Şirketi

de devralmak ve sağlamak,
belgeleşmemiş

A.Ş.

bilgiyi

mak ve

Belge ve Bilgi

ve geliştirme

içinde

düzenli

bir şekil

durumda tutmak,

gerektiğinde

ilgilisine

civarında

is-

mezunu (üçü yüksek lisans)

iki

faaliyet

Kataloglama:

Anglo -Amerikan

Sınıflandırma:
4- Personeli:
lise

aktar-

izlemek üzere kurulmuştur.

3-

yabancı

politi
oluşan

her an kullanılabilir

sürelerini

Mer··

ve dışında

ilgilendirenleri

toplayarak

Merkezi; 1979.

sözlük katalog

UDC

16 kişi-

14 üniversite

mezunu.

Statüleri

Bir Merkez Müdürü(LtsanşJ;

sek lisans),

1 i sans)

bir arşiv

( birt

şefi

(ltşans};

.doktora yapıyor);

s ans);

bir müz.e ve kolleksiyon

pıyor)

bir arstv i s t (lisans);

5- Kütüphaneci
disliği,
klasik

dışında

işletme,
kütüphane

ekonomi,

nularda

eğitim

iki memur daktilo

konu uzmanı var.
hukuk,

sanat

dışında

(biri

ve detaylı

görmüş elemanlara

(lise

Konuları:
tarihi.

de verildiği

olabilmesi

yüksek

Y.
1 i

doktora ya
mezunu).
Kimya mühen

Merkezimizde

enformasyon,

hizmetleri

( yük

konu uzmanı (biri

sorumlusu (Y. lisans,

araştırma

daha yararlı

altı

üç kütüphaneci

hizmetlerinin

yon ve bibliyografik
hizmetlerin

altı

bir Kütüphcı.ne şefi

için

gerek duyulmuştur.

dokümantas
için,
çeşitli

bu
ko

Bu personel
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konu uzmanı ı ğ.ını hizmeti çi eğitim sonucu öğreniyor. Bu personel in en az bir yabancı dili olmalı, okuduğunu rahat anlayacak ve
seri bir şekilde çeviri yapacak kadar iyi olmalı, araştırma ve
okumayı sevmeli, yazılı, sözlü, telefonla sorular geldiğinde ce
vap verirken, araştırmacılarla iyi diyalog kurabilmelidir. Ay
rıca kütüphanecilik
konusunda temel bilgisi de olmalıdır.
6- Bilgisayarla anında hizmet verebilmek devamlı bilgi girişi yapa
bilmek ve merkezimizdeki mi kroform maki na 1 arının devamı ı kullanıl abi lmes i
ihtiyaç vardır.
7- Hizmetler
1 eme, öz
mektedir.

ulaştırma, indextümü veril -
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'1- tstanbul Ticaret .Odas]; <1983 ( 1989 başında

kütüphane i 1 e birle
şerek Ticari Doküma.ntasyorl ŞUbesi I ne dönüşmüştür.)

2- Amacı : Oda' rıın kıs.a .ve uzun dönemde hedeflenen

çalışma 1 arını
gerçekleş tirınedı:i>·gt?rel<..duyduğu hiJgi . ve be 1 gel eri. deY'J.eyerek jJ,..
gil il ere s.u.nJTI~l<.i Qda>üyeled ni dünya pazarı arrndaki en .s.on ge
li şıne1 er;ci~rı/ihqbefdqY'.etınek v.e tç pazar ile ilgili konul arda on1 arı bilgilendixmek
esas amacıdır.

3- Dermesi

a.

eri,
kataloglar.

b.

c.
rekadar
ve diğerleri.
OECD ve IIC'nin dış ticaret istatistiklerini
içeren mikrofiş
ler ve kutular ve dosyalar içinde depolanmış güncel bilgi
içeren

birçok belge.

Kataloglama:

Anglo-Amerikan

Sınıflandırma: ITC
4- Personel: 1983 yılında meslekten bir kütüphaneci ile DM'nin ku
ruluş çalışmalap baş]amıştır. 1985 yılında Fransız Filolojisi
mezunu bir görevli . işe al mmı ş; KütUphanec ilik Bölümünden mezun
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bi.r. ctiğergör~vJj.clı:?lQŞ6>J:kirn

ayında

. i se . başlamıştır •. DM'nin

daktilo işlerFOda'nın daktilo Servisinde görülmekte,
bilgisa
yara bilgi girrıı~sf işlemleri ise Bilgi işlem Servisi operatörle
rince yapılmaktadır.
Statül ert. ~i.r u<zrnar. <(DM. şefi)'. iki memur. ( Bu görüşmeden b.i rkaç
aysonr~.iki.y]~rnan.\da~a alınmış, Merkezin şefi, Ticari Doküman
tasyon Şubesi r1Jn.mQdürü olmuştur.)
1

5- Yok
6- Yeterli personele sahip değil. İki veya üç meslekten kütüphaneci
ve bir de meslekten olmayan, üniversite mezunu dil bilir
bir
elemana ihtiyaç var. (iki eleman alınarak bu ihtiyaç biraz olsun
hafifletilmiştir.)
7- Hizmetler:
rek bilgi

DM, gerek Oda

a, bu Oda nın haf
mensupl arına her zaman seçimli
'den bu yana döviz kurları işleniyor. Türk
çekilmiş, programı yapılmış, bilgisayara
ndan mal talepleri geldiğinden, bilgiler mad
adından bilgisayara veriliyor. Tüm üyeler,
e ilgili bilgileri (Yani hangi şirket ne
eri hangi şirketler üretiyor) bilgisaI

şirketler
üreti
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1- Sınai Yatırım Kredi Bankas ı Belge ve Bilgi Merkezi;

1986.

2- Amacı: S.Y. K. B •. nm yatırı ml ara ve kredilere y_önenEçal ı şmal arı
sırasında dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, çeşitli sektör
lerin üretim metocl]ar.ıve gelecekteki
durumları,
mali analiz
alanında metedolojide.ortaya çıkan değişimler gibi konularda
bilgileri i zlerne gereksi nimi vardır. Bu noktadan yol a çıkarak
Ekonomik Arç1ş.tırmaJar Müdürlüğü'ne bağll olan belge ve bilgi
1

merkez,·. nin)ama.c·.1.. '>b.• Y.i k.9n. u·l·a. r do.. ğru.1t.. usunda ces itli
i
>•
<<
gil i. kişt.lere?ve>uzrnç1nJqrq sqğ}arnq.k .oırnaktadır.
. .

. .• · ·.

>

I

<

<

·•··••·· .. · .. ···.··.. ·.·.·..· •.· •......•.. ·.·' ··· .. · .· ·. ·

·..

<

.·....•.•..·.

bilgileri

iı-

.·

3..:

te toplam
-Anglo-Amerikan kataloglama
sistemi kullanılıyor.
4- PersoneJt: Bir kişi-Yüksek

Lisans-sorumlu

durumunda.

5- Yok.
6- Şimdilik yeterli amailerid.ebaşka personel

gerekebilir.

7- Hizmetler: Şirketin ilgi alanına giren her türlü meteryal top
lanıp, bilgi/dosyasına konuyor, ilgili-kişiye bildiriliyor. Al
tı ayda bir tüm kütüphaneye<gelen. meteryallerin listesi
bilgi
sayara girilip liste uzmanlara.dağltlllyor. Süreli yayınlarda
dolaşım sistemi baştanuyguJanrnJş,
fa,kat.istencliği .. şekilde yürümediğinden dol ayı okur kütüphaped~ yaY1n1Ar1 okuyor.
Küpür hizmeti de verilmektedir.
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·TüRKiYE ŞiŞE VE. CAMJABRiKALARI A.Ş.
BELGE VE BİLGİ MERKEZl. YöNETMELİGİ

1. AMAÇ :
A.Ş.
ketin

Belge

ve Bilgi Merkezi,

Şir-

geliştirme politikası gerçekoluşan belge ve ya
şekil de devralmak

2. KAPSAM:
Bu yönetmelik, Belge ve Bilgi Merkezini
oluşturan Arşiv
tüphane
bölümlerinin örgütlenmesi,
çalışma
yöntemleri
lara bağlı olarak verilecek

hizmet

türlerini

3. İNDEKS :
1- Amaç
2- Kapsam
3- indeks
4- Tarifler
5-. Prosedür
5.1 Belge

ve Bilgi Merkezi

5. 1. 1. Arş i V
5.1.2.Kütüphane
6- Dağıtım

Müdürlüğü

kapsamaktadır.

ve Kü
ve bun
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4-rTARİFLER

:

Arşiv: Arşiv, tafi.hi, biçimi, üzerinde kayıtlı olduğu materyal
ve kayıt şekline\olursa olsun Türkiye $işe ve Cam Fabrikaları
A.$. nin veku.ryJµşunher.kademesinde
çalışan kişilerin faali
yetleri . .s.onunda.tgşekkül etmiş veya elde edilmiş belgelerin ner
kezi olarakJop:]cıd)ğl, arşivcilik tekniğine uygun ol arak muha
faza edildiği ve .istifadeye sunulduğu ünitedtr.
1

Fabrikaları A.$. Ca
ilgilendiren
ya-

dı ğı '
fadeye sunulduğu ünitedir.
5- PROSEDüR :
5. 1. BELGE VE BİLGİ MERKEZİ MüDORLüGO

Madde 1. T.$.C.F.A.$. bünyes·inde, Merkez Teşkilatı ve bağ
lı kuruluşlara hizmet vermek üzere Belge ve Bilgi Merkezi
Müdürlüğü kurulmuştur.
Madde 2. Belge ve Bilgi Merkezi, T.$.C.F.A.$. Arşiv ve Mer
kez Kütüphanesini kuracak dökümantasyon ve enformasyon hi z
metl erinin verilmesini sağl ıyacaktır.
Madde 3. Belge ve Bilgi Merkezi kadrosu bir Müdürün yöne
timi altında, birisi Arşiv, diğeri Kütüphane işlerinden
sorumlu olacak iki şef ve yeteri kadar sayıda dökümanta
list arşivci, arşiv memuru, konu uzmanı,. kütüphaneci ve
memur daktilodan teşekkül

eder.
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MODOR
Görevleri·
1- Müdürlük kadrolarındaki
personeli sevk ve idare eder, bu perso
nelin, amaçta belirlenen görevleri verimli
şekilde yapmasını
sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapar.
2- MüdürlüğüObütc;:esjrıi

hazırlar, onaylanmış

bütçenin

idaresinden

soruıııı•uctur.
3- Şirketin iç ve
rar, yönlendirir,
tiğinde enformatik

4-

5- ş

6-'- BirimJerdeqigE:!lE:!pek. Vf{ . kendi . Müdyrl üğünce . oluşturu.lacak,....satın

alma taleplerini

Satın Alma Komisyonuna götürür.

Komisyonda alı-

nacak.Jargf c:tq.ğru}t.usµrıc:ta. . ya.yı nl a.rı temin edE:?r.
7-

kuruluşlarda mevcut aynı türden hizmet veren
bi 1 gi 1 erin cami a bünyesinde ortak kull anı mesleki bilgi ve deneyim alışverişini sağlar.
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8- Gerek görüldüğünde
sisteminin

Şirket içinde uygulanmakta

geliştirilmesi

için öneriler

olan dosya tasnif

getirir.

9- Arşiv ve Kütüphaheirrıalzemesinin

sağlıklı bir şekilde muhafazası
nı temin ederkM,>değerli belgelerin orijinallerinin korunması,
dokümantasyon)ve enformasyon çalışmalarının kolaylaştırılması
amaC ı na yön~i?i.k bfr ıni kroform sis teminin ge 1 işti ril mes ini sağ1 ar.

10-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve bağlı kuruluşlarının ge
çirdikleri tekamülü belirleyen bir müzenin kurulmasını sağlar.
5.1.1. ARŞİV
5. 1. 1. KADRO
a. ARŞİV ŞEFİ
Görevleri

ı.

Belge/ve\Bflgi Mer.kezi Müdürüne bağlı olarak Arşivin genel
idaresini sağlamak için gerekli iç düzenlemeleri yapar. Arşivde. çaJışcı.n personeli sevk ve idare eder.

2. Arşivin(temel

görevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

3. Zorunlu Derleme Deposunun muntazam işlemesi
\_··

,- _ '·i'

··{••:<_:-;:;:·.

;c ,;:··· '/

O:"··:,

__ -_--_,·. ::·:-

,- _,-----------

devamlı korunmasını

-•-----·;·•-··-·· _-

.• _----·--·•·-

.

ve güncelliğini

-, .. _,_

sağlar.

4. ArŞi\;~devredilen gizli belgeleri Müdürün gözetiminde

biz

zat tdareeder.
5. Arşiv depolarınclaki
masyonhi:zmetlerinin

belgelere ait dokümantasyon
verilmesini sağlar.

ve enfor
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6- Arşivde

kullanılacak teknik araçların ve uygulanan

işlerliğini

teknolojinin

sağlar.

7- Arş.ivctıi.k . aJarl}llclg,kj .g~lişmeleri takip eder ve Müdür1e

öneri

ler.götürür.
b. DOKüMANTAUST-ARŞiVCi
Görevleri.:
1- Arşiv depolarına gelecek.belgelerin.devir

işlemlerini yürütür.

2- Belgelerin tasnif
mesi, envanterlerinin

edil-

3- Genel depodaki malzemeden gerekliler-inin,
posundaki tüm malzemenin, dokümantasyon
yapar.
4- Merkezin çıkartacağı bültene girecek iç kaynaklı

bilgileri

be-

1 i rl er.
c. ARŞİV MEMURU
Görevleri:
,.

1- Arşiv depolarını düzenler

2 ... .DepoJarctanbelge

ve düzenin korunmasını

alıp, verme işlemlerini yapar.

3 ... G.erekli görQJen hallerde diğer arşivcilik
5~1.1.2. HOKüMLER
1. BöLOM
Genel Hükümler

sağlar.

işlerinde de çalışır.
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·Madde 1. T.$.G.F.Jl..Ş. Arşiv belgeleri, yönetimin görevini yerine
.getirirken duyulan biJgf ihtiyacının giderilmesi, kanuni zorunlu1 Uk]arın .yerine< gett.fiJrnesi Jçi n olduğu kadar kuruluşun haklarının
korunması düşüncesiyle de. muhafaza edilirler.
Madde 2. Arşi.ı/Şe.fTJ.ği, konusunda tam yetkili olup görevleri arşiv
ma lzemesjni<"tQp}qYJP şaklamak, değerlendirip sıra 1 amak, ayı kl ayıp
gereks .:izl.eri.>.i.mha etmek, envanterlerini çıkartıp dokümante etmek
ve el indeki. pel.geleri istifadeye sunmakt ır ,
Madde 3. Bu yönetmelik hükümlerini uygulayacak ve arşiv belgeleri
nin toplanması ve muhafazasından sorumlu bütün görevlilerin el
lerinde biriken belgeler hakkında açıklamada .bulunmaları yasak olup,
çalışanlar her türlü belge konusunda mesleki sırrı saklamak zorun
dadırlar.
Madde 4. Arşiv yalnızca kuruluş bünyesine hizmet vermek için ku
rulmuş olup, dış taleplere cevap verebilmesi izne bağlıdır.
Madde 5. Kuruluş bünyesinde mevcut olup da lağved.ilmiş birimlerin
belgeleri, eğer başka bir birim görevlendirilmemişse
Arşive devre
dilir.
Madde 6. Arşive devredilmesi gereken her türlü
malıdır. özel mülkiyet . konusu .qlqrnaz.

malzeme Şirketin

Madde?. Resmi Ggzete kolleksiyOnları Arşiv tarafı.ndan
düzenli
Gazetenin indekslenmesi Arş iv tarafından gerçek-
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~II. BöLOM

Genel Depoya Gelen Belgelere

Ait Hükümler:

Madde 8 T. S .c. F.A.Ş.<Merkez teşki 1 atı na bağlı tüm bfriml er, kendi1 eri açısındangürılük kullanım dönemini doldurmuş arşiv malzemesi
ni Arşivedevretiıığl<ırtecbüriyetindedirler. Bu malzeme Genel Depoda
muhafaza>effilir.
Madde 9. Birimler ellerindeki arşiv malzemesini, Arşiv idaresi ta
rafından geliştirilen bordroları doldurarak
Arşive devrederler.
Bordrolar
belgeleri devreden birim idarecileriyle Belge ve Bilgi
Merkezi Müdürünün de onayını· taşıyacaklar ve Arşivle birimler ara
sındaki ihtilaflarda başvurma mercii olacaklardır.
Devredilen
kontrol

belgelerin bordrolara uyup uymadıkları

Arşiv tarafından

edilecektir.

Madde 10. Arşiv, Fonların bölünmezliği prensibine bağlı kalarak ay
nı birimden gelen belgeler'i dağıtamıyacağı gibi bu belgelere diğer
birimlerden gelen belgeleri de katamıyacaktır.
II I.

BöLUM

Zorunlu Derleme Deposuna Ait Hükümler (Depo Legal)
Madde l l : Arşiy;bünyesindeT.Ş.C.F.A.$. ve bağlı kuruluşlarını da
bağlayıcı nitE!Jjkte bir 11Znrunlu Derleme Deposu" teşekkül etmiştir.
Madde 12. Ge.fJelMQclürlük.ve bağl1.kuruluşların her kademes inde üre
tilmiş araştlrfüa);!.fstaJ;istikibilgileri
havi evrak, anlaşma metni,
rapor, alı nan 1<:a.Fariôft1~1<.Teri ·ve· bu ni te 1; kl eri taşıyan tüm be 1 ge1 er, diğer belgelerden ayrı müta 1 aa edilecek ve bu Deponun ma 1 zeme
s i sayılacaktır.
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Ma.dde 13. Şı,J. tyr.\b~Jg~J.e.r teşekkül
et~i kl .eri anda ZorurJ.u Dar-l eme
Deposu iÇin bir;'. nyşha fazla .. oJa.rak çoğal tı 1 acaklar ve. e.n g.eç yazım
tarihini ta.kibederı<hafta
içinde Belge ve Bilgi Merkezi'ne
gönderil
miş olacaklardır. örneği depoya gönderilmiş
belgelerin dosyasında
kalan

nüshaJarına ctgppya gönclerildfklerine

Ma.dde 1.4. IVr Şp].pmcte, beli r lenen' gizlilik

dai.r

kayıt koyul acaktır.

şartlarını.

taşıyan 1 ar dJ

s ı nda kaJan. p.~JgeJ~r D~poya .geldtkl eri anda .dokümante edi.l erek , en
formas.yon h.izınetini n. v.erilmesi ne.hazır .tutulacaklardır.
Madde 15. Bu tür belge 1 erin. Depoya
Merkezde

bi.rim amirleri,

bunların belirliyeceği

bağlı

zamanında

kuruluşlarda

memurlar

gönderil me 1 erinden
genel

yöneticiler

veya

görevli sayılacaklardır.

IV. BöLOM
Gizli Belgelere Ait Hükümler
Madde 16. üretildikleri
bölümlerce
miş belgeler Arşive devredildikten
caklardır.

Bu tür belgelerin

bölüm amirinin

onayı

Madde 17. Gizli

kamını

olduklarına
karar veril
da gizliliklerini
koruya

gizliliklerinin

kaldırılması

bölmelerde

Merkezi

temsil yetkisi

ilgili

ile olacaktır •.

belgeler diğer belgelerden ayrı

için hazırlanan özel
ye Belge ve Bilgi

gizli
sonra

muhafaza

Müdürü, Arşiv

olarak,

edileceklerdi.r.
Şefi

kendileri
Bu bölme

ve Genel.Müdürlük

Ma

olanlar dışında kimse giremiyecektir.

Madde 18. Bu tür belgeler Belge ve Bilgi Merkezi Müdürüne diğer
belgelerden ayrı olarak tanzim edilmiş bordrolar eşliğinde, sağ üst
köşesine gizli. damgası vurulmuş olarak ve bizzat birim yöneticileri
tarafından

teslim .edil ece kl erdir.
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··Madde 19. Gizlj.pelgelerin.tasnifi
ve dokümante edilmeleri Belge ve
Bflg.i Merkez.i<.Müdürü'nün gözetimi ve Arşiv $efi 'nin yetki ve sorum
luluğu altındadır.
Madde 20. Genel:>Müdürlük Makamı tüm. belgelerden, belgeyi devreden
birim yönet . icjsj . işekendi belgelerinden istediği zaman istifade
edebilir. Topluluk içindeki diğer birimlerin kendilerine ait olma
yan gizJi>belge]erden faydalanmaları
ise Genel Müdür veya belgeyi
devreden birim. amirinin yazılı onayı ile mümkün olacaktır.
Madde 21. Bqtüy< belgelere ait hazırlanan fişler
statüsüne bağlı. olacaklardı.r.

de aynı

gizlilik

V. BöLOM
Aytklama ve imha işlemlerine Ait Hükümler·:
Madde 22. Kendilerini meydana getiren veya elde eden servislerin
gündelik kullanım dönemini geçen ve kanuni saklama sürelerini dol
duran idari yarardan yoksun belgelerin ayıklanıp, gereksizlerinin
tasfiye edilmesi işlemi sistematik olarak gerçekleştirilecektir.
Bu
işlem belgeleri üreten birim yetkilileri ile Arşivin mutabık kalma
sıyla sağlanacaktır.
Madde 23. Belgeler üzerinde ayıklama yapılıp, yapılmayacağını
ve
ayıklama işlemine hangi tarihte başlanacağını
hukuki zorunlulukları
da göz önüne alarak, belgeleri devreden birimler devir bordroların
da belirleyeceklerdir. Arşiv, belirlenen tarihten önce ayıklama iş
lemine geçemiyecektir
Madde 24. ArşJ ·{Jat')~fqncia.Q ayıklanması uygun görülen belgeler için
hazırlanan ljşt~le~i;,; p~lQel er+ devreden bi rim yetkili 1 erinin . onay1 amasından sonra kesinlik kazanırlar.
1
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,.Madde 25. Ayıklama:.Ti.steleri
ellerJne

geçmeyec;ek<$.ekilde

onaylanan

belgeler üçüncü

şahısların

tmha edilirler.

Madde 26. imha ediTenhe]gelere ait, belgeleri devreden birim amiri,
Arşiv Şefi ve/Belge Ve Bilgi Merkezi Müdürü tarafından onaylanmış
listeler devamlı olarak saklanırlar.
VI •. BöLUM

Arş iv .DepoJarJrıclan Yararlandırma >< Enformasyon Hizmetleri ne)
Ait.Hükümler.·.:.
Madde 27. T.Ş.C.F.A.Ş. nin ca l ısme.l ar ında kullanılmak
üzere, IV.
bölümde statüsü pelirlenenlerdış.ında ka.Jarı b~lg~J~rden tüm . perso
nel faydalanır.
Madde 28. Arşivden alınmış belgeler yalnızca kuruluş için kullanı
lır. Hiç kimse arşiv belgelerini izin almadan kuruluş dışına çı
kartamaz.

x~n:1Pd~n

Madde 29.
a}ıpıni3. fişi I kqyul.madan. htç Ris.pel ge yerinden
alınamaz. Arşive teslim edilmiş belgelerin kullanımları sırasında
nerede bulunduğunun tesbiti amacıyla her isteme için ayrı fiş dol
durulur. Fişler istek sahibi tarafından imzalanır.
Madde 30. Arşivden belge ödünç verme süresi bir haftadır. Elindeki
belgeyi bir hafta içinde geri vermeyenlere uyarıda bulunulur.
Madde 31. Genel Depoya devredilen belgeler dokümante edilinceye ka
dar klasörler ha 1 inde, dokümante edil dikten sonra tek, tek istifa
deye sunulurlar. Depo Legaldeki belgeler öncelikle dokümante edi
lirler ve hemen tek tek istifadeye sunulurlar.
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Madde 32. Arşiv

depolarındaki

masyon hizmetini
Madde.33.
meliğindeki

Arşiv

belgelere

dayanarak

her türlü

enfor

verir.
belgelerine

zarar vere.nler,

Şirket Personel

Yönet

esaslar dahilinde cezalandırılırlar.

5. 1. 2. KOTOPHANE
5. 1. 2. 1. KADRO

a. KOTDPHANE ŞEFİ
Görevleri
1- Belge ve Bilgi Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak, kütüphanenin
genel idaresini· sağlamak için. gerekli re ,düzerrle:me=:ler.t•·.yapar.
Kütüphanede ça 1 ı şan persone'ı i sevk ve , i dare eder.
2- Şirket dışında üretilen belge ve bilgilerin
ması için kaynak araştırması yapar.
3- Camiş Camiası kütüphaneleri
tırır.

Şirkete kazandırıl

arasında işbirliği

4- Şirkete satfn alınacak/Yayınları a ilgili

yollarını

istekleri

araş

toplar, Konu

Uz~.agl~rlndan geleceKönerilerle birlikte, Satın Alma Komisyonu
na havale edilmek üzere Merkez Müdürüne verir. Komisyon karar1 arı 9ereğJ\alı nmas ı gereken yayınları sağlama işlemini yürütür.
5- Sağlanan.?e~ı?larla bilgiler
lerini kurar,)geJiştirir.

için tasnif ve yerleştirme sistem

6- Kütüphanedem _ycı.panTa.rıdı rma düzenini kurar,. devamlı iş 1 er. hal de
tutulmasını sağlar, şirket içi yayın dolaşımını sağlar.
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'7-- Kütüphane ve bilgi bilimi dalındaki gelişmeleri

takibeder

ve

Müdür'e öneriler. götürür.
b. KONU UZMANI
Görevleri :
1- Sir ete satın alınacak yayını arın seçiminde kendi konusundaki
bib iYografya, yayınevt kataloğu ve yayın tanıtma yazılarını iz
leyerek. kütüphane şefjne/önerJler

götürür.
gel eşme-

J.. M.erke.ze gelen Şirket dışı kaynaklı belge ve bilgtJertn
nuşuylaJTgJJi

olanlarını

tarar,

öz çıkartır

k~ndi kcı

ve listeleme

işle-

rihiiyapaf.
4- Bültene gfrecek dış kaynaklı bilgileri
Arşfvdeh gel en bilgilerle
birleştirerek

belirler.
Bu bilgileri
Merkez Bültenini yayına

hazırlar.
5- Camiş CamfasJ~dan gelecek dış kaynaklı belge ve bilgi
ne ait her türlü enformasyon hizmetini verir.

istek]eri

c. KOTOPHANECi
Görevleri :
1- Yayın sağlama jşleri
2- Sağlanan yayınların,

ni yapar.
kataloglama, tasnif

yapar, süreli yayınları

izler.

ve yerleştirme

işlerini
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3. Camiş Cami.asını kapsayacak

şekilde toplu kataloğu

kurar.

4 •. KütüphaneçlE?lJ.yara r'land,rma. h tzmet l erini yürütür.
HüKüMLER

5.1.2.2.
L BölüM

Genel Hükümler
Madde ı. T.Ş.C.F.A.Ş. Merkez Kütüphanesi,
başka Şirket bağlı kuru.....
luşlarına ait kütüphaneler olmak üzere Türkiye içindeki ve dışındaki diğer kütüphane, dokümantasyon merkezi ve· benzeri
kuruluşlarla
anlaşmalar yaparak onlardan ödünç yayın ve bilgi alabilir isteyene
ödünç yayın ve bilgi verebilir.
·,

:.···

-· ..

- ...

,

yitirmiş, okurun hiç arama
amalarla depoya kaldırı
erse yer sorunu olduğu
sonra elden çıkartı
lı •
Madde 3. Kütpphqne biriken yayın ve bilgileri kullananlarla devam
lı isti şareletde bulunarak,
çalışmalarını ihtiyaç ve istek doğrul
tusunda geliştirir.
Madde 4.,.. Kütüpha.ne, T.Ş.C.F.A.Ş. ve ba91, kuruluşlarrnda.
bulu.nan
tünı e.serle.rt de kapsamına alan toplu kataloğun güncelliğini ve işlerliğini sürdürmesini gerçekleştirir.
.'·:··_--·_,:,.-·:·

.. --

·._\
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II. BöLOM
Sağlama·.· Hizmetlerine

Ait Hükümler

Madde
5. Kütüphaneye materyal ve bilgi sağlanmasına Belge ve Bilgi
.
Merkezi Müdürü, T.Ş.C.F.A.Ş.
Genel Müdür Y.ardımcılıkları
ve Mali
Koordinatörlük temsilcilerinden oluşan Yayın Satın Alma Komisyonu
kararverfr:
Kornisyon ff.B.MtMüdürürıün çağrısı üzerine

bir hafta içinde toplanır.
ıdaki şekil-

Mgteryal Sağlanması
1. Satınal ma: Yayın Satan Al ma Komisyonunun kararı arı doğrultusunda
yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan çıkartılan yayınların Birim
Başkanınca siparişi yapılmak üzere ilgili servise intikal etti
rilmesidir.
2. Bağış: Kamu tüzel kişileriyle, özel Hukuk gerçek ve tüzel kişi
eri tarafından bağışlanan eserlerden kütüphanenin kapsamıyla
lgili olanlarının kabul edilmesidir.
3. Mübadele: Şirketin yazı yayınlarının (özellikle tanıtıcı mahiyet
te). diğer yerli ve yabancı kurumların yayınlarıyla değiştirile
bilmesi di r.
4. isteme: Si rket bölümlerinin ihtiyaçları doğrultusunda i st~.k. yo1 uyl a elde edilen prospektüs,
reklam, broşür, duyuru vb. dokü
manlardır.
5. ödünç Alma: Kütüphanenin temin edemediği materyalin
den be.lirli bir sür.e için ödünç alınmasıd.ır.

bulunan yer
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Bilgj>.Sağlanması

:

Bi.lgi .sağlanma.ş ı nda da. materyal sağ] anmasında> kull anı 1 an. metodl ar
kullanılır. Yalnızca bilgi mübadeles t izne ba.ğlıdır.
II I. BöLüM
Ka.talogla.ma.1 Jasnif ve Yerleştir-meye

Ait Hükümler

Madde 7. Kütüphaneye gelen yayın ve bilginin kataloglanması
ve tas
nifi, ileride enformatik metodlardan yararlanılmasının mümkün ola
bileceği görüşü ile Anglo-Amerikan kurallarına göre yapılır. Bu ku
rallara göre hazırlanan kartlar alfabetik ve konularına. göre olmak
üzere iki şekilde sıralanırlar.
yayınlar dışında.·
olacaktır.
Madde 9. Kütüphane açık raf sistemine
me de konusal olacaktır.

kalan

göre çalışacaktır.

yayınlar

Yerleştir

Madde 10. Süreli yayınlarda, aksesyon fişleri
izleme kartlarının
arkası na takı]a.r<1..k ka.rdekst~ ,>yayınlar.da ra.flarda .kendt içl~.r-irı.<:t~
tarih·..s ı ras 1.n<1)k.oyu.larak, . aJf<1beti k ·/O l.<1rak sıralanacaktır.
Madde 11. Kütüphanede hazırlanacak makaleler ve özlere ait katalog1 arda haberler kes il ecek veya foto kopil eri a 1 ınarak konu. bas.l akları
itibari',fle dosyalanacaktır.
Madde 12. Kütüphane bilgi profilleriyle konu listelerini
cak ve düzenli tutulmasından sorumlu olacaktır.

hazırlaya
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IV. •··•·BöLOM
Kütüphaneden yararlandırma (Enformasyon) hizmetlerine .ait hükümler.
Maddel4~ Camiş Camiasında çalışanların tümü kütüphane hizm~tlerin
deniyararlandırılır.
Madde 15. Kütüphaneye gelen bilgi ve yayın isteklerine
lar sıraya koy_ularakvakit geçirmeden cevaplandırılı
verme işlevi olan yöneticilerin acil istekleri

Madde 16. Camiş Camiası
izinle karşılanır.
Madde 17. Kütüphanede bulunan materyalden aşağıdaki esaslar dahi
linde yararlanılabilir
1. Sözlük, ansiklopedi gibi müracaat kitaplarıyla iç ve dış piyasa:..
da mevcudu tükenmiş yayınlar çok özel bi'r durum olmadıkça kütüphane dışına çıkartılmazlar.
2. Süreli yaylnların yeni nüshalarının Şirket içindeki sirkülasyonu
il ğf .d lanı/gözönüne alına.ra.k hazırlanan listelere göre.. yap1Tlp.
3. Di'~er eserlerden hem okuma sa1 onunda fayda1 anıl a bilir hem de bu
eserler isteyenlere ödünç verilir. ödünç verme · süresi 2 hafta
dır. Süre. bitiminde eser bir başkası tarafından istenmemişse bu
süre bir kat daha uzatılabilir. ikinci kez uzatmalar ve iade sü
resi geçtikten sonra yapılacak uzatma istekleri kitap bir gün
kütüphanede kaldıktan sonra gerçekleştirilir.
4. Bi.r.i.ml.erde .devamll kullanıl an eser]er.. süresiz olarak birimlerde
bırakılabil.irler. Bu tür eserlerden başka birimlerin faydalanma1 a.n toplu katalog aracı 1 ığ1 ile olur. Bir"irnl erde bı rakll an
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eserlerin bakım ve korunmasından birim yöneticiler.; veya yöneti
ci 1 erin görevlendireceği
Kütüphanece de bili nen şahıslar mesul
olurlar.
5. Süreli veya süresiz olarak ellerinde eser bulundurqnJa}"bU:Oları
I\Utüphanerıi n hqberi ol ma dan bir başkasına devre demezler\~ Devir
h4l i.n.de esere ajt fişte .imzas.ı o.lan şahıs mesul tutuJur..
6. Herhangi bir okuyucudaki eser başkası tarafından talebedil irse
.·· ··.· .·.· ·.··· '.·' .. •··
. ·.. . . .
:.
. . •·
. .. .
. ..
. -·. :. -·: '.::~:-:..j_~:;~--·;·,;:--\···-~b un a "rezerv eser11 denir. Rezerv eserler hakkındaki ödünç fişine kayıt koyulduğu gibi, okuyucuya da elindeki eserin rezerv
eser olduğu yazı ile bildirilir.
Madde 18. Eseri ödünç alan kimsenin kayıp beyanı veya aradan üç ay
geçmesine rağmen iade etmemesi üzerine kayıp işlemi aşağıdaki şekil
lerde yapılır:

'-Jc

1. ilgiliden eseri temin edip aynen iade etmesi istenir.
Yerli ya
yınlar için 15 gün, yabancı yayınlar için iki aylık süre tanınır.

2. Süresf içln.1: •. kc1tbettikleri
eser bedeli ödetilir.

eseri temin

edip,

getiremiyenlere

a. Kaybedi.leneserin
mevcudu varsa satın alınır, posta, cilt ve
diğer masraflar üzerine eklenerek eseri kaybedenden tahsil
edilir.
b. Kaybe(iilen eserin. mevcudu ka 1 mamı ssa kütüphanelerden fotokopi
s t>te111tn edil erek,· fotokopt , cilt, posta ve. diğer>masraflar
kaybeclerıclen tahsil edilir.
Madde 19. Camiş Çamiasında>çalışanlar
bizzat gelerek, yazarak ve te
lefon ederek Kütüphaneden herhangi bir konu hakkında bilgi talebin
de bulunabilirler. Bu istekler 15. madde esasları dahilinde karşı1 anır.
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Madde 20.• Kütyphaneden talebedtıen bilginin iç kaynaklardan karşı
lanmamqSl halinde Şirket dışl kaynaklar (Kütüphaneler,
bilgi mer
kezleri, tic.a.ret ateşelikleri, firmalar, şahıslar, dıs temstlçi.lik
ler, DPT, DtE, TüRDOK, Bankalar v.b.) kullanılır.
Madde 21. Değişik kayna kl arın taranması sonucu elde edilen gerek]i
bilgiler çoğaJtıJarak istek olmadan da .ilgilisine iletili.r ..
6. DAG I TIM :

6 .. ı. Ana ş; rkette
1. Genel Müdür
2. Koordinatörler
3. Genel Müdür Yardımcıları
4. Müdürler

~§2.2. Bağlı Şirketlerde

ı. ·. Genel

Müdür

2. Müdürler

