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BÖLÜM - I 

Son çeyrek asır, İnsanlığın çeşitli yönlerde kayıt ettiği ge¬ 
lişmelere paralel olarak, yayın alanında büyük ilerlemelerin yapıl¬ 

dığı -bir devre olmuştur. Bu gelişmelerin özellikle ilmi ve teknik 
Literatüre yansıması çok ilgi çekicidir. II. Dünya savaşı sırasın¬ 
da çeşitli ilim kollarında büyük yoğunluk kazanan araştırma faali¬ 
yeti ve bunun neticesi olan buluşlar, harp sonrası devrede daha bü¬ 
yük bir artış göstermiştir. Kimya, Biyolojik ilimler, tip, Ziraat, 
elektronik, fizik, nükleer ve uzay bilimleri ile bunların yakından 

ilgilendiği diğer dallardaki süratli gelişim, netice itibariyle bu 
alandaki yayın faaliyetinide şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye 
çıkarmış bulunuyor. İlim ve Teknik konulardaki problemler arasında 
meveut bağıntının daha sıkı bir mahiyet alması ie© d<jküm«a*m sayı-4 
sındaki bu artışın yanısıra, yayınların saman zaman çok y^JgJJU bir 
kflrektei» kaşanması sonucunda doğurmuştur. 

Bilim dünyasındaki büyük gelişmeler ürünlerini yazılı ve bası¬ 
lı materyaller olarak verirken ve bu gelişmelerin paralelinde sayı¬ 
larını arttırırken, ayni materyallere ihtiyaç duyan kişileride bü¬ 
yüle çıkmaza s okmuş t Tir, 

Yayınların çeşiti gün geçtikçe çoğalmaktadır, Çnğımiz'bugün 
bir bilgi patlaması ile karşı karşıyadır. Bu yayınların birikimi¬ 
nin yeri olan kütüphaneler üzerine yapılan araştırmalar son zaman¬ 

larda daha yararlı olmaya başlamıştır. Özellikle planlı çalışan 



modem eraştıma kuronları etkin işlemler yapabilmeleri için araş- 
tıneı-kütüphaneci ilişkisine önem vermektedirler» Çağan gereksin¬ 

melerinin neticesi olarak modern araştırma yöntemleri ile araştı¬ 
rıcıların istediği döküraanın süratle temin edilmesinin gereği baş¬ 
lıca sorun olmuştur. 

Özellikle araştırma kütüphanelerinin bu konudaki görevleri di¬ 
ğer kütüphanelere oranla daha yüklüdür* Okuyucunun isteklerini ça¬ 
ğam gelişimi ile paralel düzeyde karşılıyabilmek için aradaki ile¬ 
tişimi iyi kurmak ve uygulayacağı yöntemleri iyi seçmek sorundadır. 
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Kes* tür yayını» bir patlama noktasında olduğu çağımızda, bu 
yayınların kontrol alcına alınabilmesi ve okuyucuya on etkin **e 

süratle ulaştırılabilmesi gerektiği bir sonu olarak çıkması araş¬ 
tırıcıları ve kütüphanecileri bazı yöntemlere itmiştir. Bu yöntem¬ 
lerin bulunması ve kullanılmasında okuyucu (araştırıcı) ve kütüp¬ 
haneci İlişkisinin en yoğun olduğu araştırma kütüphaneleri tezi¬ 
mize araştırma konusu olarak seçilmiştir* Bu çalışmamızda özellik¬ 

le araştırma kütüphanelerinde okuyuou^Kütüphaneei ilişkisinin sn 
çok olduğu î!üracj*"tM±zg&â& ve hizmetin en iyi bir şakildç ya*xla- 
bilmeeini garaküren yöntemler Ttonu edilmişti*. 

Araştırma kütüphaneleri bağlı oldukları burumların hedef ve 
politikalarına paralel bir hizmet vermeyi amaç edindiklerinden, 
vereeekleri bu hizmetleri çağın en etkin müraeoat hizmeti yöntemle¬ 
rinden birini sçşjaekle işe başlamaları gerektiği kaaa-ı» dayız, 
seçimdeki kesin karar, kütüphanenin kurumla olan ilişkileri, veri¬ 
len hiaaetin başarılı olmasında başlıea neden olmalıdır, 

B. YÖNTEM : 

Araştırma kütüphanelerinde müracaat hizmeti çalışmalarında, 
gerekli literatür için Kütüphanecilik ve Enformasyon yayınlan ta¬ 
nınmıştır, Bir araştırma için anket uygulama, gözlem görüşme, var 
olan bilgilerin analizi gibi yöntemler vardır. Çalışmamızda bunlar» 
dan görüşme ve varolan bilgilerin analizi yöntemi uygulanmıştır. 
Ancak bu görüşmeler çalışmanın sıhhati açısından sakıncalı görün¬ 
düğünden, bu yont emden gereğince yararlanılamamıştır. Özellikle 



Kütüphanecilik ve Enfomasyon sahasındaki yabancı ve yerli litera¬ 

türün taranması ile elde edilen bilgilerin analizi ve değerlendi¬ 
rilmesine ağırlık verilmiştir, 

TezinyoöLİ^ş şeklinde, dipnot ve Bibliyografya verilmesinde 
Tumbian’m kitabı örnek alınmıştır.^ 

Teede gaçan kütüphanecilikle ilgili terimlerin genellikle İn¬ 
gilizce olması nedeniyle, banlardan Türkçeye yerleşmiş olan aynen 
kullanılmış, yeni girenler için ise Türk Dil ICurumunun hazırladığı 
"Kitaplık Bilim . terimleri sözlüğü" kullanılmıştır* 1/ 

C. KAYHAK : 

Tezin hazırlanmasında Literatür taranması için Kütüphane ellik 
alanında belirli bir güvenirliği olan yerli ve yabancı kaynaklar 
incelenmiştir. Bunlar arasında Libmry Literatüre,-^ Türkiye Bibli¬ 
yografyası-^; Türkiye Makaleler Bibliyografyası-^; Türk Kütüphane¬ 
ciler Derneği Bülteni-^ nin 1966 dan sonraki sayıları taranmıştır» 
Ayrıca Kütüphaneciliğin sesi-^; Kütüphanecilik^; gözden geçiril¬ 
miştir. 

1/ Kat e L. Turabion, Manuol f qr Yriters of Term Papara Thesis and 
Dissertatigns;(Ohlgagd. The University of Chicago Bress, 1967)* 

2/ Berin U.Yurdadoğ, Kitaplık Bilim Terimleri Sözlüğü (Ankara, Üni¬ 
versite Basımevi, 1974). 

3/ Library Literatüre, (Nev; York, The H*W*Wilson Compy). 
4/ Türkiye Bibliyografyası, (Ankara, Üniversite Basımevi). 
5/ Türkiye Makaleler Bibliyografyası, (Ankara, Türk Tarih Kurumu), 
6/ Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, (Ankara, Türk Kütüphaneci¬ 

ler Demeği). 

y Kütüphaneciliğin Sesi, (Ankara, Kütüphanecilik Enstitüsü lÖLübü). 
8/ Kütüphanecilik, (Ankara, Türk Kütüphaneciler Demeği Ankara Şu- 

besi,). 



II - I ÖLÜM 

1, AEAŞTI£MA ICJTÜPHAHEhSii.İNİNJP ANIMI : 

Tarih çağları horunca kitap, kütüphane ve bunların olduru¬ 

cuların yararlanmasına sunuluşunda önemli değişme ve gelişmeler 
elmuştur. Söz gelişi, kil tabletler, papirüs tamarları ve parşömen 
kodekslerini içine alan eski çağ kütüphanelerindeki hianet anlayışı 
ile günümüzün bilgisayardan yararlanarak okuyucusuna hizmet verme¬ 
yi istemesi arasında büyüle ayrılıklar ve değişiklikler vardır. Hat¬ 
ta dençbilirki çağamı sın ilk yansındaki Kütüphanecilik anlayışı 

şimdiki zamandan daha başkadır. Bu husus, îcütüphanelerinde başka 
kurunlar gibi# değişen ve gelişen kuruluşlar simasından ileri gel¬ 
mektedir. 

Kütüphaneler yeterli hizmet verebilmek için içinde bulun¬ 
duğu teptumun sosyal ve kültürel değişmelerine ayak uydurmak zorun¬ 
dadır. Eğer kütüphane bir kuruma bağlı ise, bu kurum içindeki her 
çeşit yeniliklerin, değişmelerin ve gelişmelerin kolayca izlenmesi¬ 
ne desteklemek kütüphanenin amacı olmalıdır. 

Bir ülkenin yüksek bir yaşama düzeyinde mutlu bir geleceğe 
doğru yönelmesi herşeyden önse o ülkede yapılan bilimsel araştırma¬ 
lara bağlıdır# Çağımız bir araştırma çağı olduğuna göre kütüphane¬ 

lerin fonksiyonu artık inkâr edilemez bir gerçektir. Araştırıcıya 
aradığı her türlü bilgiyi ancak kütüphaneler verir. 
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Bir kütüphanenin değeri hitapların az veya çöle oluşuna 
bağlıdır. Kütüphane her türlü yayını kapaıyan bir bilgi »erkesidir# 
Bizim ülkemizde kütüphaneciliğin mazisi oldukça eski olmasına karşı¬ 

lık, Kütüphanelerdeki hizmet anlayışı yeni yani önem kazanmaya baş¬ 
lamıştır. 

Kütüphaneler bulunduğu ortam, sosyal kalkınma ve kültürel 

gelişme gibi koşullara göre ön plâna çıkabildiği gibi bu koşulla¬ 
rın olmaması veya etkin olmadığı zamanlarda alt düzeydede kalabil¬ 
in ektedir. 

Çağım gelişmeleri göstermiştirki kütüphaneler artık bir 
kitap deposu olmaktan çok enformasyon merkezi olma yoluna doğru 
geniş atılım içindedir. Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri 
kütüphaneler ile beraber düşünülmeğe başlamıştır. Sn önemliside, in¬ 
san gücünü çağın hızla gelişen ve artan bilgilerini toplama ve yay¬ 
ma hızına ayale uyduramaması vq bu noktada teknolojiden yararlanma 
y oluna gitmesidir. 

Bağlı olduğu kuruluşun amacına uygun, sınırlı bir okuyucu 
topluluğuna sahip olan, belli seviyede ve süratli hizmet veren kü¬ 

tüphanelere araştırma kütüphaneleri denir. Ekonomik ve kültürel kat¬ 

kısı olan araştırma kütüphanelerinin, Okuyucusu kültür seviyesi bev* 

kiramdan eşit, heran kütüphaneciye yardımcı olan, ve istediğini bi¬ 
len kişilerdir# Araştırma kütüphanesi istenen bilgiyi en kısa zaman¬ 
da bulmak zorundadır. 

Araştırma kütüphaneleri diğer kütüphane türlerine göre 
farklılıklar gösterirler. Bu farklar şu noktalardadır* 
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1. Okuyucu 

2. Kolleksiyon 

3. Sistem 

Bu üç noktada 'birliği sağlnnması araştırma kütüphanele¬ 

rinde işlerliği 'bakımından daha iyi uygulanabilme fırsatı bulmak¬ 
tadır. 

Bir araştırma kütüphanesinin başarılı olması ve kendin¬ 
den bekleneni verebilmesi için aşağıda belirtilen koşullara saiıip 

olması gerekir. Bu koşulların tanımı şöyle özetlenebilir î 

a. İş Tanımı (job description) : Kütüphanede yapılan 
işlerin iyi yürütülebilmesi için gerekli bütün işlerin teker teker 
tanımı, 

b. İş Bölümü : Kişilerin yetenekleri derecesinde yapar- 
bileceği en iyi işin verilmesi, 

c. Eş Güdüm (Koordinasyon) : Kişilerin yapacağı işlerin 
birbirini tamamlar nitelikte olması 

ARA-2 PT.Mk KÖTÜPH/NESİNİN PONKSİYONLARI î 

Yukarda bahis edilen tanımlar ışığı ıd;-, genel olarak Kütüpha¬ 
nenin fonksiyonları şöyle sıralanabilir. 
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Kütüphanenin "bağlı olduğu üst ; 

i 

i 
İdari Hizmetler 

Perstnel 

Okuyucu 

Materyal 

' Kütüphane Müdürlüğü 

...... Y / ...   

Teknik Hizmetler , 
•,— , - - -„j - - - -1 - - i 

IColleksiyon Sağlama 

Katalog ve Sınıflama 

Süreli Yayınlar 

1 
i Okuyuou Hizmet, t 
t 

• t, -^ı —n —rı—>T—--i——rar-——* 

Ödünç Verme 
Müraoaat Hizmeti 

Fotokopi 

Bibliyografik Ça¬ 
lışmalar 

A.* İDARİ HİZMETLER : 

Bir araştırma kütüphanesinde İdari Organizasyonun başan ka¬ 
zanması, ancak o kuruluşta çalışan personelin, bulunduğu kurumun 

amacını gerçekleştirecek düzeyde organize edilmiş rasyonel bir 
çalışma yolu saptamasile mümkün olabilir. 

Kütüphanenin idari organizasyonu bağlı olduğu kuruluşun, or¬ 

ganizasyonuna bağımlı olarak faaliyet gösterir. Kütüphane müdürü 

bütçenin kullanılması, personel gereksinimi gibi konularda bir üstü 
ne başvurarak düzenleme yapabilmeyi yine kuruluşun organizasyonu 
ile yürütür. 
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Kütüphane müdürü kitapların, kütüphanenin kullanılışı halkın¬ 
da yani yöntemler ve kurallar koymaya yetkilidir. Amaç, her zaman 
için kütüphanenin en iyi, en yaygın ve en etkin kir şekilde hizmet 
vermeyi prensip edinmiş olması gerekir. Buna göre kütüphane müdü¬ 
rüne kirçok konularda yetki ve sorumluluklar verilmelidir* 

Kütüphane müdürünün kaşlıca sorumlulukları şunlardır : 

a) Kütüphane müdürü, kitap ve kenzeri yayınların seçilmesi, 

sipariş edilmesi, katologlanması, müracaat hizmetinin yürütülmesi¬ 
nin planlanmasından sorumludur. 

b) Kütüphane personeli doğrudan doğruya müdürün denetleme¬ 
sinde olup, müdürün kuradaki sorumluluğu kuruma en iyi kir şekilde 
hizmet vermesini temin etmektir. 

c) Kütüphane müdürü kitap ve süreli yayınların ödünç veril¬ 
mesinde ve okuyucu salonlarının kullanılması hakkında kazı kurallar 

sapt ay ak ilmelidir. Bu konular modem kütüphanecilik anlayışı doğrul 
tuşunda düzenlenebilir. 

İdari kalcımdan en çok üzerinde durulacak nokta, kütüpha¬ 
nenin gelişmesine büyüle yararları olucuk olan kütüphane bütçesinin 
ayarlanmasıdır. Bütçe kir yönetmelikle saptanakilmelidir. Ancak her 

yıl değişen yayın fiyatla.riro.da. dikkate almak gerekir. Buna rağmen 
kuruluşların günün koşullarına göre değişen bütçeleri nedeni ile 
yönetmeliklerin uygulanması zorlaşmaktadır. Kütüphane müdürü gerek¬ 
li girişimleri kurumun politikasına, göre saptayakilmelidir. 
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îdari «rganizaayonun yürütülmesi gereken diğer bir önemli bö- 

lüraüde personel ilişkileridir. Anlayışlı, sabırla olması gereken 
kişi idarecidir, Personelin yetişmesi ve eğitimi gibi konulara 
Önemle eğilmelidir* Personele kendi alanındaki yenilikleri izleme 
olanağının yaratılması ger elemekte d ir. Personele yetki ve sorumlu¬ 
luk beraber verildiği sürece verimli bir çalışma beklenebilir. 

Personel, genellikle kütüphanelerde meslekten olan ve olmayan 
kütüphaneciler arasında eş güdümü iyi sağlamak şartıyla beraberce 
düşünülmelidir. Yapılan iş bölümü ise bu iki tür kütüphaneci ara¬ 

sında bölüştürtilmelidir. Aslında kütüphanelerde yapılan işlerin ke¬ 
sinlikle birbirinden ayrılmasına imkân yoictur- Yatıl* z. ^mik 
işler idareoilik, yöaafriallik gibi işlerin meslekten y&tiştaif kli- 
tüphanecilsnle yürütülmesi görüşü önem kazanmaya başlamıştın*. Mes¬ 
lekten kUtüphsn&eilfiria îtfitüphaneciliğin asıl işlerinin # 35-40 
kadarını yapması gerekir .^Okuyucu yönünden kütüphaneler arasındaki 
bu uyum salcın salı olabilir* Çünkü masydea olmayan kütüphanecilerden 
yardım isteme, bazı inançsızlıklara yol açtığı düşünülürse bu ayı¬ 
rım sadece iş yönünden olması gerekir. 

Yapılan işlere göre meslekten kütüphanecilerin yaptığı işler 

1) Bölümün kurallarının açıklayıp uygulamak, 

2) Şikayet ve tartışmaları değerlendirmek, 

1/ C,2, Carrol, Prcfesionalization of 5 d uc ati on for librarisnshlp, 
with Special Heferone'e 'to theP IS^O-lç^oV Tsoaneeronmr, 1970) 
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3) Meslekten olmıjran kütüphanecilerin işlerini denetlemek, 

4) Verimi arttıracak çalışmalar yapmak, 

5) Kayıtlan düzenlemek, 

6) Yani gelen kişilere kütüphanenin kullanımını öğretmektir* 

Müracaat Kütüphanecisinin yaptığı, sorunlara cevap verme, bilgi 
taraması, bibliyografya ve indeks hazırlama, ve her türlü müracaat 

çalışmasıda meslekten kütüphanecilerin görevleri arasına girer* 

Meslekten olmayan kütüphanecilere ise yaptırılan işler: 

1) Kitap alıp-verme, 

2) Kayıtların saklanması gözden geçirilmesine çalışmak, 

3) Kitap kartlarının düzenlenmesi, 

4) İstatistik tutma, hazırlama, 

5) Okuyucu listesi hazırlamadır*^/ 



£. TEKNİK HİZMETLER î 

Kütüphanede yer alması gereken her türlü gerooin sağlanmasın¬ 
dan raflara yerleştirilmesine kadar yapılan işlemlerin tümüne Tek¬ 
nik Hizmetler denir. 

Teknik hizmetlerde yapılan işleri şöyle sıralıyahiliriz. 

1) Kitap, süreli yayın, kitapça ve diğer gereçlerin değer¬ 
lendirilmesi, 

2) Bu materyallerin seçimini yapmak, 

3) Bu yayınları sağlamak, sınıflandırmak, katologlamak ve 

gerekirse (inden) dizin hazırlamak, 

4) Fişlerin katologa yerleştirilmesi ve cilt işlerinin yü¬ 
rütmek, 

5) Kitapça, resim ve harita gibi kolleksiyonların organize 
edilmesi gibi işlemdir* 

Teknik hizmetler içeriğini yulcardaki gibi belirledikten sonra 

bu bölümde yapılan işlemlerin amacı okuyucusuna en iyi hizmeti ver¬ 
mek olmalıdır. Kütüphane kolleks iyonunu kurması ve devamını sağla¬ 
masındaki yürüteceği planlama o kütüphanenin başarıya ulaşmasında 
birinci etkendir. 
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Teknik hiaaetlerdö yapılan yayın »ablama işlemi için takip 
edilecek yol şeyleri** ; 

1) Kütüphanenin bağlı olduğu kuruluşun amacı, 

2) bütçe olanakları 

3) Okuyucu sayısı 

4) Kütüphanenin kolleksiyonun içeriği 

5) Araştırma veya kurum içi eğitim gibi belli konular 

6) Okuyucu istekleri 

7) Seçimde yardımcı kaynak yayınlar 

8) Okuyucuları» kullandığı diğer kütüphanelerdeki yayınlar» 
dır, 

Yayın seçiminde genellikle şu tür kaynaklar kullanılır, 

1) Milli Bibliyografyalar : Türkiye Bibliyografyası j Türki¬ 
ye Makaleler Bibliyografyası ve 
diğer milletlerin milli Bibliyog- 
rafyaları, 

2) I.icari j^İblijrografy;alar^ Cumulatjve Book Index; Sub^eet 
Guide Books in Print v,s. 



Özel IConulu bibliyog¬ 
rafyalar ; International bibliorophy of So-

oiol Science; Intornational bib-

liography of Economics ... v.s. 

Tiizel kişilerin ya¬ 
yınladıkları bibli¬ 

yografyalar : OECD; KAO Pub. United Natignşş Tu- 
bitak yayınları gibi, 

Yayınevleri katolog ve listeleri, 

Genel veya özel konulardaki dergilerin dizinleri, 

bibliyografyaların Iibliyografyası 

Müracaat Kaynakları 

Rehberlerinden ; 1 inchel "Guido de raf ercice books!l 

7elford "Guide de referanoe taate-
rials" 

Süreli yayın listeleri: Union list of Seriols; Ulrieh 
!,Periodical üst'1 



Kitrvp periyodik ve 'benzeri yayınların seçiminde kullanılan 

kaynaklardan seçilerek bibliyografik künyeleri saptanan yayınlar, 
daha evvel sipariş edilmiş olabileceği dikkate alınarak kütüpha¬ 
nenin sipariş listelerinden, ana katologdcuı kontrol edildikten 
sonra sipariş verilir. Siparişin belirli bir yanınevi yolu ile 

yapılması, işlecin daha düzenli yürümesi, yayın alıcılarında iSzel 
indirimler uygulanması yönündende ekonomik yarar sağlayabilir. 

Sipariş dışında diğer bir yayın sağlama yoluda yayın değişimi¬ 
dir. Değişim yapılacak yayınlar ilgili konulu kütüphaneler arasın¬ 
da yapılırken, kütüphaneci değişim politikasını iyi saptamalıdır. 
Değişim ile uğraşan bir personel bulundurulması gerekir. Bu perso¬ 
nel genel kültürü kuvvetli, yabancı dil bilen, kondi leiitliphaassini 
ve diğerlerini iyX %caıı.yan kişi elmalıdır. 

Kitap bağışıda kolleksiyon sağlamada yardımcı olan bir yoldur* 
bağışlar bir kuruluşun veya bir kişinin özel kolleksiyonu olabilir. 
Bağış içinde önceden bazı koşulların saptanması ve kütüphane amacı¬ 
na uynııyan bağışları kabul etmekte dikkatli olmak gerekir. 

Bağışlar türlerine göre ikiye ayrılır, 

1) Yayın bağışı 

2) Para bağışı, 

Her iki tür bağışta kütüphane kolleksiyonu için kitap sağlamada 
çullanılan bir yoldur. 
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Teknik hizmetler bölümünde yapılan en etkin ve detaylı çalış¬ 
ma yayınların katolog ve sınıflandırılmasıdır. Kütüphanedeki her 
türlü gereein, arandığında bulunması ve ne olduğunun bilinmesi 

amaoıile, belli bir sıraya göre yer numarası, bibliyografik kün¬ 
yesi ve konusuyla birlikte kayıt edilmesi işlemine katolog ve sı¬ 
nıflama işlemi denir, hu işin belirli bir kural gereğince saptan¬ 
ması gerekir. 

Bugün bazı kitapların katologlanması, alın imin dan daha paha¬ 
lıya mal olmakta daha çok insan-güciine gerek duyulmaktadır. Bu ne¬ 
denle katologlama işi yapılırken bu işleme ayrılan zaman, okuyucu¬ 
nun biran evvel kullanması yönünden dikkate alınmalıdır. 

Kitapların katologa geçirilmesinde genel olarak iki görüş vardır, 

1) Legüizm (Kuralcılık) : Bu görüşe göre kataloga geçirme 
kurallarını bütünü ile izlemek ve katologa geçirmede bütün kuralla¬ 
rı aynen uygulamak gerekir. Pahalıya mal olduğu gibi verimi azdır. 

Zaman olması yönündende işleri yavaşlatır. 

2) Pragmatizm (Yararlılık) : Bu görüşe görede katologlarkan 
daha hızlı ve kolay çalışabilmek, bazı kurallara bağlı kalmadan ye¬ 

rine getirilebilir. Bu sistem ana katalog kurallarını bozmadan, 
kural dışına çıkabilmesi yönünden kullanışlıdır. 
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Katolog kütüphanecisi için, belirli kurallar saptandıktan son¬ 
ra en önemli kaynak iç kapaktır. ICitap adı, yazar adı, basım yeri, 

basımevi, basım tarihi, gibi bilgilerin yanında kitabın dizin kı- 
sımlanndanda kitabın konusu hakkında bilgi sahibi olmak için tek¬ 
nik okuma denilen okumayı yapması gereklidir,^ 

Katalog ve sınıflandırma bir arada yürütülen bir işlemdir. 
Araştırma kütüphanelerinde sen yıllarda oluşan bir eğilimde kata¬ 
loglama konularında standartlaşma isteğidir, 

Çağımızda kütüphanelerin okuyucularına hizmet anlayışında ken¬ 
di lceCLleksiyonlarının dışına çıkmayı gerekli görmeleri ve buna zo¬ 
runlu olmaları, yeni kütüphanelerarası işbirliğinin gerçekleşmesi 
için bu istek ivedilikle yerine getirilmelidir. ICatsloglaraa ve sı¬ 
nıflamada seçilecek kurallar kütüphane»in hizmet politikacına yar¬ 
dımcı olmalıdır. 

bugün kullanılan başka sınıflandırma kuralları "Dar/ey Onlu 
Sınıflama11; "OravernalOnlu Sınıflama" "Librsry of Congress" siste¬ 
mi • *. v.s. Devray Onlu Sınıflama sistemi pekçolc kütüphanelerini^, 

de kullanılmaktadır. Dünyada da Dcvmy sistemin yaygın elması her 
dile çevrilmiş olmasının netieesidir, 

Araştırma kütüphaneleri için Pcv^oy yetersiz bir sistemdir. 
Bu sistem özellikle halk kütüphaneleri için yarar sağlamaktadır* 
Çok detaylı bilgileri kapsıyan yayınlar için yetersizdir. Batı 

1/ Margaret îlann, Introduet ign t o Gat alegifn^ and Glassificotien of 
Books (Chioogo, A.L.A. 1943) İZ. " •' 



dünyasında araştırma kütüphaneleri için LUD.C. (Unitfer sal Onlu Sı-* 
nıflnma) L.C. (Library of Congress) gibi sistemler kullanılmakta 
veya kendi gereksinimleri için hazırladıkları sistemler geliştiril

meye başlamıştır. Örneğin : Amerikadaki milli tıp kütüphanesi 
N.L.M. (National Library Medieine) adlı sistemi kendi gereksinim
leri neticesi, tıp Literatürü için geliştirilmiş ve başarı ile kul
lanılmakta olan bir sistemdir. 

Süreli Yayınlar : bilim dünyasındaki güncel konulan kısa za

manda yansıtan bir yayın şekli olan süreli yayınlar çıkış süreleri 
farklı olması nedeni ile değişik işlemler gerektirir. Bir süreli 
yayına ait olan işlemler tek bir kart üzerinde gösterilir. Kitap 
ve diğer yayınların satın alınması için gereken işlemler aynen sü
reli yayınlar içinde uygulanır. Süreli yayın seçimi ve gereken 
bibliyografik bilginin tamamlanması için Ulrich‘s Periodicols Di-
nectoryi/ kullanılır. 

Kütüphanenin bir eilt politikası saptanarak işler düzenli ya

pılmalıdır. Ciltleme süreli yayınlar dışındaki ba,zı yayınlar içinde 
gerekli olabilir. 

Bu işlemler kuruluşa ait bir eilt atölyesi veya dışarda temin 
edilebilecek belli bir cilt atelyesi ile yürütülmelidir. Süreli ya-

yınlardaki ciltleme işlemlerinde bir birlik sağlamak amacı ile cilt
leme işlemleri için bazı açıklayıcı kuralların tesbit edilmesi ge
rekir. Örneğin : Cilt kapağının düzenlenmesi, cilt rengi, gibi 
mm ■ “-f— ~ -t *V * — - tT ■ ıf-i- : - — - -r -- u m -t -»-n >. ı 

1/ Graves Eileen C, Ulrich's Periodicols Directory (New York. Bavvker. 
1963) — _ A 
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0* OKUYUCU HİSMETLERİ : 

Kütüphanede yajulan tüm işlemlerin okuyucuya yansıdığı t İt* bö¬ 
lümdür, Diğer bir deyişle okuyucu ile kütüphane ilişkisinin yer al¬ 

dığı bölümdür diyebiliriz, bu nedenle bu noktada alınacak kararlar, 
saptanacak kurallar ve verilecek hizmetler okuyucunun kütüphane 
için olumlu veya olumsuz karar vermesine neden olmaktır. Kütüphane¬ 

de yapılacak teknik hizmetlerin ve idari hizmetlerin başarısı oku¬ 
yucu hizmetlerindeki verilen hizmetle ortaya çıkar. 

Kütüphaneler hizmet alanlarını genellikle iki yönden geliştir¬ 
mek eğilimindedirler# bu hizmetlerin birincisi {Jdünç verme İkincisi 
müracaat hizmetidir. 

Ödünç Verme : Okuyucusuna istediği kitabı sağlamak, bunların 
kütüphane vo kütüphane dışında kullanılması için gereken işlemleri 
yapmak, kitap dolaşımını izlemek, isteğin yoğun olduğu yayınlar için 
ayrılmış kitaplar (reserve fcooks) bölümü kurmak ödünç verme işlem¬ 
lerinin içine girmektedir. 

Ödünç verme bölümü yapacağı- bu. işliler yanında Izütüphane köllok 
siy onunun kullanılması konusunda bazı yönetmelikler ve kurallar sap¬ 
tamak zorundadır. Ayrıca ödünç verme işlemlerinde kullanılacak f«m- 
lann hazırlanması, işlemlerin en kolay ve seri olarak yapılabilmesi 

için gereken araştırmaların, yapılması tekniğin son gelişmelerini iz»? 
leyip kütüphanenin politikasına uygun olanları işleme kayraakta cö lü¬ 
ğünde çalışanıkütüphanecilerin görevleri arasındadır. 
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ödünç verme işlemlerinde kütüphaneci, okuyucu isteklerini kü¬ 
tüphaneler arası ödünç verine yollanylada gerçekleştirebilmek için 

kütüphaneler arası işbirliğini sağlamalıdır. 

Kütüphaneci kütüphane haldanda yıllık veya aylık bilgi verme¬ 
de yararı dokunaeak olan bir istatistik tutması gerekir. İstatis¬ 
tik bilgi cetvelinde, o gün kütüphaneye gelen okuyucu sayısı, ödünç 

verilen kitap sayısı, ödünç verilen periyodik sayısı gibi yapılan 

işlemler kayıt edilir. 

(Eeserved Books) Ayninış kitaplar : Ödünç verme işlemi için¬ 
de düşünülen ayrılmış kitaplar iki türlü tanımlanır. Kısa bir sü¬ 
rede birçok okuyucunun yararlanmasını sağlamak anıaeı ile ana kol- 

* 

leksiyondan ayrılan ve kullanma süresi kısıtlanan moteryoller veya 
başka bir okuyucuda olduğundan verilmiyen aoa başvuran adına sıra¬ 
ya kanan materyallere ayrılmış kitaplar denmektedir. Bu tür yayın¬ 
lar okuyucuların gereksinimine göre zaman zaman değiştirilebilen 
yayınlar olması bakımından müracaat kaynaklarından ayrılmaktadır. 

Müracaat hizmeti : Okuyucu hizmetinin en etlcin olanak yapıl¬ 
dığı bölüm ise müracaat hizmeti olarak görmekteyiz. Araştırma kü¬ 
tüphanesinde müracaat hizmeti dkuyucu isteklerine göre, bibliyog¬ 
rafya hazırlamak, dizinler çıkarmak, gibi gereksinimler neticesi 
geliştirilebilir. Bundan sonraki bölümde müracaat hizmeti hakkın¬ 
da geniş olarak anlatılacaktır. 



III - BÖLÜM. 

A. MÜRACAAT HİZMETİNİN TANIMI : 

Bugün kütüphanelerde yapılan her tür işlemin okuyucuya akset¬ 

tiği yerin okuyucu hizmeti olduğunu söylemiştik. Bu hizmetinde en 
etkin ve bilimsel olarak yapılan şekli müracaat hizmetidir veya mü-* 
racaat bölümü kütüphane kolleksiyonlarının okuyucu önüne serildiği 
bölüm olanakta düşünebiliriz. Özellikle araştırma kütüphanelerinde 
müracaat hizmetinin etkinliği ve yeri diğer türdeki kütüphanelere 
oranla ayrı bir önem taşır. Eğitini seviyesi yüksek olan bir okuyu¬ 

cu topluluğuna hizmet veren bir araştırma kütüphanesindeki müracaat 
hizmeti ve bu hizmeti veren kütüphanecisinin özellikleri ile. diğer¬ 

lerinden ayrılır. 

Müracaat hizmeti kütüphanecinin okuyucuya yardım etme duygusun¬ 

dan doğmuş ve yavaş yavaş gelişmiştir. 1900 yıllarına kadar tam an¬ 
lamıyla müracaat hizmeti hiçbir kütüphanede görülmez. Bugün bile 

Avrupada müracaat hizmetinin tam olarak verilmediği kütüphaneler var¬ 
dır. Genellikle müracaat hizmeti Amerika’da çok gelişmiştir. 19 yüz¬ 
yılda kütüphanenin bir kitap müzesi olduğu düşüncesi yaygındı. Bu 

yüzyılın sonlarına doğru müracaat hizmeti düşüncesi değişmeye baş¬ 
lamış ve okuyucuya yardım düşüncesi doğmuştur. Bunun nedeni o yüzyı¬ 
lın sonlarana doğru kütüphanelerin halkı eğitmekle kendilerini va¬ 
zifeli görmeleridir. 20 yüzyıl başlarında müracaat hizmeti kavramı 

kütüphanelerde yerleşmeye başlamış ve kütüphanecilik okulları açıl¬ 
maya başlamıştır. 



20 yüzyıl "başında müracaat himet inin herhangi "bir kütüphaneci 
tarafından verilebileceği düşünüldüğü halde sonraları uzmanlaşmış 

müracaat kütüphanecilerine ve daha sonralarıda konu uzmanı birkaç 
kütüphaneciyi lcapsıyan müracaat bölümüne gerek duyulmuştur. 

Müracaat hizmetinin çeşitli tanımlarını şöyle sıralıyabiliriz: 

Wil.liam '.7amer Bishop : Mvlüracaat hizmeti Icütüphanenin en sü¬ 

ratli ve yararlı şekilde kullânılma- 
sını sağlamak için yapılan düzenli 

çalışmadır" 

James Ingersal \7yer : "Kütüphane kollekaiyonunun araştırma 
ve çalışmalar için samimiyetle yarar¬ 
lı bir şekilde sunan kişisel yardımdır" 

A.L.A. Glcssatry'i 

yenlere Göre 

Müracaat hizmeti daha başka görüş ve düşüncelerde de tanımla¬ 
nabilir. Bu tanımlardan kütüphanenin hizmet alanında yoğunluğun mü¬ 
racaat hizmetinde toplandığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

i/ Louis Shores, "Müracaat hizmetinin uygulanması," (Çav.) Asuman 
Ulusan Türk Kütüphaneciler üenıeği Bülteni., XVI, 1 (1967) 45 

Derli-

"Okuyuouya kütüphaneden bilgi edinme¬ 

sinde ve kütüphane kaynaklarının ça¬ 
lışma ve araştırmalarda kullanılmasın¬ 
da doğrudan doğruya yardımcı olma aşa¬ 
masıdır. "i/ 



Askerlikteki haber alma sisteminin önemi n©kadar bUyükse kü¬ 

tüphanecilikte müraeaat hizmetinin önomido o kadar büyüktür. dene¬ 
bilir. 

Araştırma kütüphanelerinde müracaat hizmeti ise, bağlı olduğu 
kurum ve olruyueu tipinden dolayı dahada çek önem kazanmaktadır. 

Araştırma yapacak okuyucunun öncelikte araştırmanın ne olduğunu ve 
özelliklerini bilmesi gerekmektedir. 

Araştırma üç temel öğeye göre düşünülmelidir. 

1) Filinraiyen ve sorun olarak çıkan konulan cevaplandırmak, 

2) Yanlış olan bilgiyi düzeltmek için çalışmak, 

3) Var olan bir soruna varsayımla bir çözüm yolu gösterilip 
kanıtlanmamışsa kanıtlaraalctır. 

Araştırma hakkında bu görüş ve düşüncelerle müracaat hizmeti¬ 
nin genel tanınanı şöyloı yapabiliriz. 

Müracaat Hizmeti : Çalışma ve araştırmaları için bilgi ariyan 
kimselere özel olarak yetişmiş personel tarafından kütüphane içi ve 
dışı kaynaklardan yararlanılarak, doğrudan doğruya ve kişisel yar¬ 
dımla bu bilginin en çabuk ve kolay şekilde sağlanması için yapılan 
bütün dolaylı çalışmalara denir. 
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Bu genel tanıma göre müracaat hizmetinin fonlcsiyonlarını şöyle 
bir ayırımla düşünebilirizi 

1) Öğretim 1) Denetleme İşlemi 
2) Bilgi sağlama 2) Bibliyografik İşlem . 
3) Rehberlik 3) Değerlendirme İşlemi 

- Müracaat hizmetinin doğrudan doğruya Honkgiyonları : - 

Öğretim : İyi bir müracaat kütüphanecisi daima bir öğrotmen 
durunum dadı r. Her okuyucuya yardım edilirken, ona kütüphaneyi daha 
iyi kullanması öğretiliyor demektir. Okuyuou fiş katoloğuna, indeks 
voya herhangi bir müracaat kitabına yöneltilirken kütüphaneci oku¬ 
yucunun bunları kullanmayı bildiğinden emin olmalıdır. Bu tür bir 
öğretim hangi türde olursa olsun okuyucuya bilgi vermek yerine kay¬ 

nak göstererek ona yön vermek şeklindede görülebilir. Araştırma 
kütüphanelerinde öğretime okuyucu seviyesinin yüksek olmasından 
dolayı diğer kütüphanelerde olduğu kadar gereksinim duyulmaz. 

Bilgi sağlama müracaat bölümünün önemli fonksiyonlarındandır. 

Bu işlem kütüphanenin bütün kollelcsiyonunun tanıtma, kullanma ve 
diğer kütüphanelerden yararlanma yollarına kadar her türlü ıs 1 rriv-i 



vermeyi içeren işlemlerdir. Hu fonksiyonun karakteri araştırma îcli- 
tttphanelerinde daha rasyonel bir şekilkzaar Müracaat kütüphaneci¬ 
si, bilgi sağlama, belirli bilgileri bulmak, bulunan bilgiyi ve 
materyali yorumlamak, özet çıkarmak, literatür taramak gibi birçok 

işlemleri yapmakla görevlidir. 

Rehberlik kütüphanelerde okuyucuya aydınlatma hizmeti mü** 

raeaat serv-isinin çalışmaları içine girer, Hu aydınlatmanın bü¬ 
yük bir kısmı meslek konularındadır. Okuyucu tıp, mühendislik, Eko¬ 

nomi, gibi konularda iyi kitapların sağlık verilmesini istiyebilir. 

Kendi kendine eğitim yapanlara rehberlik daha da önemlidir. 

Müracaat kütüphanecisi okuyucuya bulunduğu eğitim seviyesinden alıp, 

istediği seviyeye ulaşmasında yol gösterir, Hu da hem okuyucunun 
yeteneklerini bilmeyi, hem de sağlık verilecek kitapları tanımayı 

gerektirir. 

Müracaat Hizmetinin Dolaylı goııks iyonları^ ; 

Denetleme İşi ; İşlerin kolaylıkla yürütülmesi için iyi bir dü¬ 
zen, materyallarin seçimi, personelin idaresi, okuyucunun tanınması 

yollarıyla yeterli bir müracaat hizmetinin yapılmasıdır. Denetleme 

işinde gerekli bütün unsurlar el altında bulundurulacağı gibi kü¬ 
tüphanenin diğer bölümleriyle işbirliği ve hizmet edilen toplunun 
amacı ile yakın ilgi kurulmalıdır. 
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Araştırma kütüphanesinde denetleme işlemi bağlı olduğu kuruma 

göre değer kazanır. Müracaat odası, müracaat materyali, çalışan 
personel ve araştırıalnmn çalışmalarına uygun bir gelişim göster¬ 
mektedir. Bu gelişme bazı araştırma Icüt üphan el e rinde bağlı olduğu 
kuruma göre yavaşlay ab ilmektedir, 

Bibliyografik İşlem : Bibliyografyalar, kütüphanenin kendi ya¬ 
rarlanması, okumanın artması, araştırmacılara çeşitli alanlarda 
yardımcı olmak gibi anaçlarla yapılır. "Bibliyograya medeniyetin 
yazılmış, basılmış veya çeşitli yollarla yapılmış kayıt lan dır ^ 
diye tanımlanmaktadır. 

Bibliyografya ş\ı çeşitlere ayrılabilirler î 

1. Kitap listesi (îcısa bir bibliyografyadır, genellikle 

açıklama yapılmamıştır,) 

2. Teorik Bibliyografya (genellikle bir konudaki veya o ko¬ 
nunun bir İdamıyla ilgili eserlerin tam listesidir) 

3. Tanımlı Bibliyografya (açıklama yapılmış listedir.) 

4. Biblioloji (kritik bibliyografya) 

5. Bio-bibliyografya (Bir yazarın eserlerinin veya yazar hak 
kındaki eserlerin listesidir.) 

1/ Bouıs âhdres, "Müracaat Hizmetinin Uygulanması", (çev.)Asuman Ulu- 
son, Türk IÇûtüphaneciler Derneği Bülteni XVI, 1 (1967) , 45-63, 
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Dönerlendik e İşlemi Müraoaafc hizmetinin dolaylı fonksiyon- 
7 •annflıTn olan değerlendirme işleminde o!ru*mou ve materyalin bera¬ 
berce düşünülmesi gerekir. Okuyucu yönünden, müracaat kütüphanecisi¬ 
ne ne türde sorular yöneltilmekte, hangi konulara ilgi duyulmakta, 

vara olan materyel ile okuyucu yetinebiliyormu, ve bütün bu çalışma^ 
lar^arşılık hizmetin yeterli olup olmadığı dikkatle takip edilmesi 
değerlendirme işlemi ile yerine getirilebilir* Müracaat kütüphanesi 
yönünden ise hizmetin genişletilmesi veya başka yöne doğru yöneltil¬ 
mesi olanağının araştırılması yoluyla değerlendirme işlemi yerine 
getirilebilir, 

B. MÜRACAAT HİZMETİNİN ORGANİZASYONU : 

Kütüphane organizasyonu her tür kütüphanede satın alma, katoiog 
sınıflandırma, ödünç verme ve müracaat olarak düşünülmektedir, Müra- 
•aat hizmetinin organizasyonu ise ayrı olarak düşünerek düzenlemeye 
gidilmesi okuyucu yönünden yararlı olmaktır. Araştırma kütüphaneler 

rinde müraoaat bölümünün organizasyonu ise bağlı olduğu kuruma göre4 
araştırıcılar ve artan yayınların okuyucu hizmetine sunulması için 
geçen zaman yönünden iyi bir hizmet verebilme yönünden önem taşır* 

Araştırma kütüphanesince amaoı bağlı olduğu kurura okuyucusu 
ile, saptanacak sistemin iyi uyuşması gerekir. Ne istediğini bile¬ 
rek gelen okuyucuda olsa, sistem hizmette önemli rol oynamaktadır* 
Araştırıcıyı kütüphaneye geldiği zaman hiçbir bilgisi olmıyan bir 

kişi olarak görüp açıklayıcı, çalışma olanaklarını kolaylaştıracak 
bir düzen kurmakta fayda vardır. 
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Bu duruma göre ilk akla gelen okuyucu için rahat, aydınlık, 
s al: in çalışma yerinin iyi seçilmesi gerekir. Kütüphanenin olanak¬ 
larına göre ayn bir bölüm olabildiği gibi, müracaat masası gibi 
bir ayırımda hizmetin bir noktadan yayılmasını verimlilik yönün¬ 

den etkiler. 

İkinci olarak araştırıcı için yeterli kolleksiyonun olup olma¬ 
dığı düşünülmelidir. Araştırma, ne tür bir çalışma, için geldiği han¬ 
gi konulara yöneldiği düşünülerek kolleksiyonda düzenleme yapmak 

için, Müracaat hizmeti bağlı olduğu kurunun çalışmaları yönünde, 
özellikle yani geliştirilen birimleri takip ederek gereken ilâve¬ 
lerle ayarlama yapabilmelidir. 

Olcuyucu-kütüplıaneci ilişkileri yönünden müracaat hizmetinin 

organizasyonunun aksamadan yürütülebilmesi kurulan kominikasyona 

bağlıdır. Müracaat hizmetini veren veya o hizmetten sorumlu bir ki¬ 

şinin olması gerekir. Bu kütüphaneci elinin altında müracaat kal- 

leksiyonunun bulundurarak anında soruları sorulana kişisel gücü ile 
beraber cevap verebilmelidir. Araştırma kütüphanelerinde bir konu 
ayırımı da yapmak gerekebilir. Araşt ırıc lardan gelen her türlü iste¬ 
ğin müracaat hizmetininorganizasyonuna yardımcı olabileceği düşünül¬ 
melidir. 

Müracaat hizmetii.de genel olarak şu görüş çerçevesinde organi¬ 
zasyonu yararlı olabilir. "Okuyucuların nitelikleri, kollelcsiyonun 
çeşitliliği, mali olanaklar ve personel dikkate alınarak organizas¬ 
yonda plânlama yapılmalıdır. Ayni zamanda kütüphanenin planına, 
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kütüphaneden beklenen müracaat hizmetine, kütüphanen in o^knyueusuna 
açılabildiği saatlere göre düzenlenir» 

c* MÜHA.CAAT ICÜTÜPHAKBCİLEİlİ : 

Ayrı hir müracaat bölümü ile çalışan araştırma kütüphanelerin¬ 
de müracaat kütüphanecisine duyulan gereksinimde gün geçtikçe daha 

çok aranmaya başlamıştır. Araştırıcılarla en yalcın ilişkiyi kuran 
ve sürdüren -müracaat kütüphanecisi olması nedenlle bölüme hakim ol¬ 

ması gerekir. Kütüphanedeki bütün kaynaklarla araştırıcı ilişkisi¬ 
nin aksatmadan yürütülmesi hizmetin başarısı yönünden gereklidir. 
Müracaat kütüphanecisi herşeyi bilen bir kişi olmayabilir ama bunu 
değerlendirmesi için bazı yeteneklerin aranması gereklidir. 

Bu yet aneleler genellikle şöyle sıralanabilir : 

1. Zekft yönünden kuvvetli, 

2. Mesleki bilgisi yüksek, 

3. Kendine güven ve nezaket, 

4. Vazife duygusu ve kaynak bulabilme kabiliyeti, 

5. Okuyucuya karşı ilgili ve dikkatli, 

6. , Sağlıklı ve belleği kuvvetli, 

1/ Hutchins Margret, Introdution t o Ilgfjaggnce. '^onlc (Chioago, A.L.A. 
1944) 18 



- 30 -

7. İşbirliği duygusu 

3* Sistemi iyi bilmesi 

9. Kişisel girişim gücür^ gibi yeteneklerin hepsinin birden 
bir kişide toplanması olanak dışı olabilir. Bunlardan en fazlasına sahip 
sahip olan kişi müracaat kütüphanecisi olarak belirlenmelidir, 

Müraoaat kütüphanecisi araştırıcı yönetici arasında tam bir 

dengeyi, kütüphane politikasına göre en iyi, en kesin olarak yürüt¬ 
mek zorundadır. 

Yönetici ^Müracaat Kütüphanecisi jç- şj| Okuyucu j 
i 1 

 — I ... ■■ 

! 

/ 

j Kütüphane Politikasının 
İşlemleri 

Yukardaki tabloda görüldüğü gibi müracaat kütüphanecisi denge 
kurmak yönünden önemli etkendir. Özellikle Araştırma kütüphanele¬ 
rinde okuyucu kütüphaneciyi en güzel değerlendiren kişidir. Bu de¬ 
ğerlendirme gerek hizmet yönünden, gerek kişiliği yönünden, gerekso 

1/ Ayla Alcay, Araştırma ve Üniversite Kütüphanelerinde Müracaat 
Hizmeti Lisans tezi, Ankara, 1970. 
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"bilgi yönünden görülebilir. Olcuyu ou görüşleri üzerine yapılan bir 
ankete gelen yanıtlar bu davranışların neticesini göstermektedir. 
Tablo : I - ti - III - r y 

Araştırma Kütüphanelerinde genel olarak okuyucu müracaat kü¬ 
tüphanecisinden en çok istediği hizmet türü bibliyografik 

çalışmadır. Bu çalışmanında yapılabilmesi için gerekli olan konu 
ayırımı ile verilen hizmettir. Fonksiyonel olarak ayrılmış olan 
müraoaat kaynaklarının dışında kalan yayınlar için düşünülmeli¬ 
dir, Zamanında bütün bilim dallarının birbirinin içine girmeye 

başladığı düşünülürse konu ayırımını gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Genellikle konular çok bölümlenmeden resmen müracaat kütüphanecile¬ 

ri için bir smıflamüa toplanmalıdır. Örneğin : "Bilim ve tekno¬ 
loji" "Beşeri bilimler" "Sosyal bilimler" gibi. 

Çağımız bir gelişme çağı olduğu düşünülürse; gelişmekte olan 
araştırma kütüphanelerininde çağın gereksinimlerine gör© müracaat 
kütüphaneçilerinin yetişmesi gerekmektedir. Tabii bu bö lümde ça¬ 
lışan kütüphanecileri bağlı olduğu kurumun olanaklarının elverdiği¬ 
nce maddi yönden tatmin ederek temin etme yoluna gidilmelidir. Teo¬ 

rik olarak görünen master yapmış uzman kütüphaneciler, son yıllarda 
oldukça aranan kütüpheneciler olmaya başlamıştır, 

y Sevgi Kıral, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Jlüt üphane s i 
Kurulurken Okuyucu istekleri üzerine yapılan bir araştırma, 
Yüksek Li-san Tezi, Ankara, 1976- 
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D* MÜRACAAT. K^HAKLAM 

Belirli 1)1151 için fikir alman veya danışılan kitaplara niîracaafc 
kaynaklan denin fonksiyonel ve konuya göre olmak üfiare ayrı İm akla¬ 
dır# Çagımrz müracaat kaynakları bir gelişma içindedir* Gelişmeler 
gosterraiştirki yayınlar içinde fonksiyonel olan müracaat kaynaklan 
(Sözlük, Ansiklopedi, Bibliyografik eserler) yanında konuya göre 
olan güncel raporlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma kü¬ 
tüphanelerinde müracaat kaynakları ise hizmet verdiği toplumun gerek¬ 

sinimine göre düzenlenmesi gerelim ektedir. 

Müracaat bölümündeki materyalların seçiminde doğru karar veril¬ 

mesi için iki noktada birleşmek, gerekir; 

1* Doğru materyal seçimi 

2. O materyalden en çok bilgiye sahip olma 

Kütüphaneci Richartson müracaat kaynaklarının kütüphaneci tarafında 
fından üç karakteristik faktörle tanımlandığını öne sürmüştür* 

1. Kati Gerçekler 

l. ödünç verilmiyen 

3* Halk tarafından kullanılabilir.^' 

y Dibrary Journal, XVIII, (1893), 254. 
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D. LIÜBAGAAT ICm^OAKI : 

Belirli "bilgi için fikir alınan veya-danışılan kitaplara müracaat 
kaynaklan deniri fonksiyonel ve konuya göre olmak üfiar-a ^ynlmakta». 
dır* Çağıran: müracaat kaynaklan kir gelişme. içindedir* GelişBseler* 
gostermiştirki yayınlar içinde fonksiyonel olan müracaat kaynaklan 

(Sözlük, Ansiklopedi, Bibliyografik eserler) yanında kcnuya göre 

olan güncel raporlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma kü¬ 
tüphanelerinde müracaat kaynakları ise hizmet verdiği toplumun gerek¬ 
sinimine göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Müracaat bölümündeki materyalların seçiminde doğru karar veril¬ 
mesi için iki noktada birleşmek gerekir; 

1* Doğru materyal seçimi 

2. 0 materyalden en çok bilgiye sahip olma 

Kütüphaneci Pâchartson müracaat kaynaklarının kütüphaneci tarafında 

fırdan üç lcarakteristik faktörle tanımlandığını öne sürmüştür* 

1. Kati Gerçekler 

t. Ödünç verilmiyen 

3» Halk tarafından kullanılabilir.—/ 

i/ I'ifrrary İouraal, XVIII, (1893), 254. 
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Bir lügatin kullanış şekli ile bir romanın kullanılış şekli 
farklı olabileceği düşünülürse müracaat kaynaklarını tanımlamak 
kolaylaşır. Bravm'a göre "Bir müracaat kitabı bütün olarak okuna¬ 
cak bir yayın olmaktan çok içindeki özel olaylar nedeni ile baş¬ 
vurulan kaynak1'^/ olarak nitelendirilmiştir. 

Richartsoıı ise "müracaat seçilmiş okuma anlamındadır. M (ira¬ 
den çok herhangi bir 

de kullanılmasıdır"'^ diye tanımlamıştır. 
caat kitabı bir çeşitten çok herhangi bir kitabın belli bir şekil- 

,,2/ 

Müracaat Kaynaklarının türleri genel olarak şöyledir. 

1. Lügatlar a. bil lügat lan 

b. Konu lügat lam 

2. Ansiklopediler : cl« 

b. 

3. Yıllıklar 

4. Sİ kitapları 

5. B iy ografyalar 

6. Plân ve diğer raporlar 

7# Güreli yayınlar 

8. İndeksler 

9. Bibliyografyalar : 

b. 

Genel Ansiklopedileri 

Kcnu Ansiklopedileri 

Özel Konulu (kişilerin hasırla¬ 
dığı) 

Genel Konulu Bib. 
c. Konu Bibliyografya (Tek konu) 

1/ j.D •Brom, Manual of Librany Econo^ ’i - v^kf 7/ilson Çorap, 1970) 
375. 

2/ j.C.Richartson, The Reference Department (Chicogo,A.L.A.1911) 
!-3. 
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Araştırma kütüphanelerinde bu tür temel müracaat kaynaklarının 
bulunması gerekir* Ayrıca kütüphanenin amacına göre bazı özel konu¬ 
larda yayınların bulundurulması gerekebilir. Örneğin i Ortak pazar 
hakkında bazı dokümanlara gerek duyulabildiği gibi. 

Müraeaat kaynaklarının temini hakkında genel olarak bir kaynak¬ 
tan yararlanılabilir. Kaynağın değeri hakkında bir yayın olarak 
'Vinchell^ kullanılabilir. Y/inchell geniş bir bibliyografyayı kap- - 
samakta, konu sınıflaması olduğundan seçimde kolaylık sağlamaktadır, 

lir kütüphanede bulunan müracaat kaynaklarının değeri $ olarak he¬ 
saplanabilir. c/o 40 olan az olmamak şartı iyi bir müracaat kaynağına 
sahip olunabilir. 

Müraeaat kaynaklarının seçiminde müracaat kütüphanecisi şu nok¬ 
talardan hareket etmelidir : 

1. Otorite : (yazarın, basanın, şöhreti, basım kaydı, gözden 
geçirilmiş olması, 3on tarihli baskı) 

2. Amaç : (Belirtilmiş anaç, kapsadığı alan, belirtilmiş 
sınırlar, diğer çalışmalarla ilgisi ve karşı¬ 
laş tırılraaları) 

3» Düzen 

4. Sıralama 

5. Kitabın genel durumu ; (Cilt türü baskı sanatı, sayfa yar- 
, n , Pisi.) 

X/ Constance M. Y/inehell, G-uide fo Referançe Beoks, (Chciogo, A.L.A* 
1951) 



IV BÖLÜM 

MÜRACAAT HİZMETÎITSEKÎ GELİŞMELER : 

Kütüphanelerin çağın gelişmesinde ne lcaâar önemli bir rol oy¬ 
nadığı kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır, Buraya ka¬ 
dar anlatılan kütüphanelerin çalışması ve verdiği hizmetler içinde 

gelişmeye sorunlu olan bölüm müracaat hizmeti olaralc dikkati çek- - 
mektedir* Kütüphanecilik alanındaki her türlü teknik işlemlerin yer¬ 
leştiği kütüphaneler bilim ve tekniğin gün geçtikçe ilerlemesi oku¬ 
yuculara verilen müracaat hizmetini geliştirmiştir. 

Araştırıcılar bilim merkezlerini artan istekleri nedeni ile 
Çeşitli hizmetler vermeye doğru yöneltmektedir. Kütüphanelerin sa- 
deoe bir masa sandalye ve raflardaki kitap dizisinden kurtarmak ve 

her türlü hizmetin merkezi olaralc geliştimek eğilimindedirler* 

Araştırıcılar kütüphanelerde umduklarını bulamamaksan yakınmak¬ 
tadırlar* Örneğin : İngilizce sayısı fazla olan kütüphanelerde Türk¬ 
çe yayınların azlığı veya bunun aksi, toplu katologlar, indeksler, 

fotokopi işlemleri gibi* Okuyucular isteklerinin hızla yerine gel¬ 
mesini, artan yayınlar karşısında hızla hizmet beklemektedirler*^ 

Kendisini kütüphaneci, bilgi bilimci, öz uzmanı, belge uzmana 
ve diye adlandırdığımız zaman hepimizin ortak bir yanı bilgi duyur¬ 
ma işlemidir. 

1/ Baki yarar, "Araştırıcı gözü ile kütüphaneler" Kütüphanecilik 
2 (1) 2 - 3. — 
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Konumuzun temel amacı bilginin tanımı Üzerinde tam bir anlaş¬ 

ma yapılmamıştır# En son tanımlara göre bilgi para ile ölçülebilen 
ticari bir mal olarak kabul edilmektedir. Bilgi ancak kullanıcıya 

doğru biçim, zaman ve yerde verilirse kullanım için bir anlam ta#- 
şırsa değerlidir. 

Bilginin var olduğunu duyurmak gerekir. Bilgi duyurmada İesse 
H* She.ra "DocumantatLor. in Action adlı eserde bilginin bir toplan¬ 
ma veya depolanma noktasından (bir bilgi ünitesi, bir bilgisayar) 
bir başka kişiye veya örgüte duydukları ilgi oranında dağıtılması¬ 
dır. "2/ 

Doğru bir bilgi işlem politikası saptamak ve izlemek için bil¬ 

gi dolaşım sistemini incelemek gerekir. Bilgi dolaşım sistemi, su 

dağıtım şebekesine benzer. Kaynaktan fışkıran su borularla dağıtım 

yapılarak kentteki depolara, depolardan binalara ulaştırılıp Evde 
musluğunu aça# kişi suya kavuşur. Bilgi dolaşım sisteminde bilgi 

su kaynağının; kayıt edilmemiş ikincil bilgi kanalı su borularının; 
bilgi üniteleri su depolarının; kayıt edilmemiş dolaysız bilgi kanalı 
lı ile kayıt edilmiş birincil bilgi iletim kanalı musluğun yerini 
alır. 

Buna göre bilgi dolaşım sisteminin altı öğesi vardır. 

1. Kaynaklar (Bilgi üreticileri) 
2, Alıcılar 

3-. Kanallar 

*-~i“ ı» iğ) .^1 n f i I I» — r —*• f T - M * t -% «r t - -■» _ıf t —■ t - 

1/ Metin İskeçeli, "Bilginin Yayını" Türk Kütüphaneciler Berneği 
Bülteni XVII 1 (1958) 30. ' “ 
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4. Yöntem ve faaliyetler 

5« Haber 
6. Bilai 

Amerikan Bilişim Cemiyetinin 20-24 Ekim 1958 tarihleri arasın
da Ohiolda yapılan toplantısında kabul edilen "M urdo ok ve Lis
ten"^ bilgi iletim modeli, bugüne- dek geliştirilen iletim şemala
rının en güzelidir. 

Kaynak 

Kayıt EdilmilLş ; r TL 
! . ÜUyjrt Sdiljn#»^ 
! Arşiv t 

Dolaysız Bilgi 
İletim Kanalı 

II 

■ 

Birincil Bilgi 
İletim Kanalı 

III i ! IV (İkincil Bilgi 
t Kanalı +, . • » -ı | jiletim Kanalı 

fAlıooj U 
Bilgi Ünitesi r 

Bu kanalda bilgi iletimi kişilerin karşılıklı konuşması ile 
olur» -Bilginin dolaysız aktarılması büyük yarar sağlar, kişiler bir» 
birlerini durdurabilir, soru sorabilir». En büyüle sakıncası kayıt 
edilmemiş olmasıdır,. Tekrar kazanılamaz İkinci sakıncası milero bil
gi iletimi sağlamasıdır# Geçen konuşma sadece o an için kanal, çev
resinde olanlar yararlanabilir.. 

1/ John '7% Murdock and David M Listoıı, "General Model of Inf«maticr. 
Transfer" American D oc men t at i en 18 (Oct. 1967) 199 
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II • ICanal î Kaydedilenmiş,ı birincil jFjlgi İlahini Kanalı 

Bilgi kaynağı araştw»e samçlannı ya »ar. Bunlar rapor, maka¬ 
le, tekyazı halinde yayınlanır. Bilgi yazılı olduğu için herkes is¬ 

tediği zaman kullanma olanağı bulur. Bu nedenle lcanal makro bilgi 
iletimi sağlar. 

IlI-ICanal t Arşiv Kanalı 

Bu kanaldaki bilgiler kayıt edilmiştir# 3n büyük özelliği bel¬ 
gelerin kendiliğinden oluşmasıdır. Sakıncası ise denetimi en sor 
bilgi iletim kanalı olmasıdır. 

I¥ «• Kânal * Kayıt edilmamis, İkincil Bilgi İletim TCana.1^ ■* 

Özellikle II inci kanaldaki bilgiler buxîa yeniden işlem görür. 
Öz dergileri, dizinler bu kanalda yer alır. 

V - Bilgi Üniteleri ; 

Bir bilgi ünitesi belgeleri seçen, saglıyan, organize edip 
değerlendiren ve tüketiciye lcadar ileten merkezdir. Bu durumu ile 
bilgi ünitesi kompleks bir pazar yerine benzer. Burada bilgi is¬ 

tekleri karşılanır, istek yaratmak için -çeşitli yöntemler uygula¬ 
nır, yayın taraması yapma, sorulan soruların yanıtını bulma, bibli¬ 

yografya hazırlama biçiminde olabilir. İstek yaratma çoğu bilgi üni¬ 
tesinin verdiği hizmetlere bağlıdır. Çeşitli duyuru bültenleri ma¬ 
kale toplantılar gibi örnekler vardır. 
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Bilgi ünitelerinin bilgi duyurmada en çok başvurdukları yön¬ 
tem yayın yapmadır* 1960 da Aslib (Association of Special Librari- 
63 and Information Bureau tarafından yapılan bir araştırma sonucu 

bilgi ünitelerinde yayın yapmanın İta çını İma z olduğu saptanmıştır. 
D.I, Ccmpbell ve 0.-7, Hanson'un yaptıkları bir araştırma sonucunda 

$ 90 bilgi ünitesinin sürekli yayın yaptığının ortaya koymuştur. 

Bilgi ünitesince yayın yapma gerekliliği onaylandıktan sonra 

ilk düşünülecek şey yayının ekonomik yönüdür. Bilgi hizmetlerinin 
ekonomisi söz konusu olunca iki güçlük ortaya çıkar. Birincisi bil¬ 
gi hizmetinin maliyetini önceden saptamak güçtür. İkincisi bilgi 
hizmetlerinden sağlanan yararın saptanmasıdır. Yinede maliyet tahmini 
yapma zorunluluğu vardır, Maliyet tahmini yaparken dört öğeyi dikka- 
te almak gerekir. 

1. Emek 

2. Üretim 

3. Dağıtım 

4. Sabit giderler 

Emek konusu yayının cinsine göre değişir. Örneğin aksesyan lis¬ 
tesi göreve yeni başlıyan biri tarafından hazırlanabilir ana bir öz 
dergisi hazırlama meslekten yetişmiş tecrübeli bir kütüphaneci, biü>- 
kaç öz uzmanı, bir çevirmen, bi-rkaç yardımcı personel en azından bir 

daktilonun çalışmasını gerektirir. 
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B ir bilgi ünitesinde amele değerlendirilirken aşağıdaki aşa¬ 
malar dikkate alınmalıdır. 

1) İçerilecek materyalin toplanması 
2) Kaynak materyalin iyice anlaşılması 
3) Yayının hazırlanması. 
4) Üretim 
5) Dağıtım 

Bilgi d^urmada en yaygın ve en etkin yöntem olan yayın yapma 
konusuna kısaca değindikten sonra duyurular genel olarak iki gruba 
ayırabiliriz * 

1) Makro (geniş) bilgi duyurma : Duyurular topluma yöneliktir»- 

2) Mikro (dar) bilgi duyurma : Duyurular kişilere yada kü¬ 
çük gruplara yöneliktir# 

MAKRO Bilgi Duyurma : 

a. Kataloglar : Bilgi ünitesindeki bütün gereçklerin aradık¬ 
ları zaman kolayca bulunmaları için hazırlanır. Bilgi ünitesindeki 

gereçklerle kullanıcı arasında köprü gibidir, Katalog: 

1* Bolli bir gerecin bilgi ünitesinde olup olmadığı, 
2#- Belli bir yazarın hangi yapıtlarının bulunduğunun, 
3# Ayni yapıtın değişik edisyonlannı, 

4. Bili ünitesine gelen ayni konudaki gereçlerin tümünli 
gösterdiğine göre, büyüle bilgi ünitelerinin kataloglan, büyük bir 
kolleksiyonun konu dizini gibi kullanılabilir.• 
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Örneğin A.B.D. Kongre kütüphanesinde 1969 yılında hasılı 

kataloglarında 15.000.000 yapıt üstelemiştir. 

1791 lerde fiş katalogunun bulunması devrim niteliğinde 

sayılmışsa&a, teknolojik gelişmenin yayın hayatına olan etkileri 
ile ilk çağların kitap katoloğu geri geleceğe benzer, Bilgisayar¬ 
lar 1950 lerden beri kitap katalog hazırlamada en fazla kullanılan 

araç haline gelmiştir. Bunun nedeni bilgisayarların kullanış yönün¬ 
den esnek oluşudur. Bilgi delikli kartlar, şeritler yada manyetik 
bandlar üzerinde bilgisayar diline çevrilince, meydana getirilicek 
bilgi, belli bir şekle bağlı kalmada istenildiği biçimde kullanı¬ 
lır. Böylece bir tek "girdimden (input) pekçok :,çıktı" (output) el¬ 

de etme olanağı sağlanır. Örneğin şubat 1966 da başlatılan MARC 
(Machine Eeadable Catolaging) ve daha sonra MARC II projeleri ile 
Kongre kütüphanesinde kataloglanan Latin harfleri kitapların, hari¬ 
ta ve süreli- yayınların bibliyografik künyeleri manyetik bandlar 
üzerine aktarılmaktadır. Bu bandlar daha sonra değineceğimiz seçim¬ 
li bilgi, günoel uyan dergilerindede yapılmaktadır. 

Aks e sy on ^List esi : Bilgi ünitesine en son gelen materyali 
okuyucuya duyurma amacı ile hazırlanır. Bilgi duyurmada en basit 

yöntem olmasına karşılık uyarıcı etkisi fazladır. Bu nedenle bütün 
bilgi ünitelerinde kullanılır. Süresi gelen yayın sayısına bağlı 

olarak değişir. Çakış süresinin kısa olması, en az 30-40 yayını kap» 
saması, yayın tarihi kesin olarak saptanması gerekir. Genel olarak 
düzen sistematiktir. Materyal türüne göre de düzenlenebilir. 

Bazı bilgi ünitelerinde ekonomik olması düşünülerek okuyu¬ 
cu bültenleri ile beraber çıkarılabilir. 
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c, B iblj^_ografya ve İndeksler : Fikir ürünlerinin dullanıl¬ 
ması için önce onların var olduğunu bilmek gerekir, Özellikle konu 
bibliyografyalarının ilk hazırlanış nedeni belli bir konu ile il¬ 
gili yayınların yada yayınlanmamış çalışmaların varlığını duyurmak» 
tır, Bilgi ünitelerine hazırlanan bibliyografyalar nitelik ve kap¬ 
sam halamından değişildik gösteren seçimli konu bibliyografyaların¬ 
da belli bir konu ile ilgili yayınların en iyilerini listelemeğe 

çalışılırken,- geniş kapsamlı bibliyografyalarda o konudaki bütün 
yayınlar içerilmek istenebilir* Seçimli konu bibliyografyaları ma¬ 
kaleleri içerieekse teknik öz bültenlerden yararlanılabilir. Geniş 
bibliyografya Hazırlanacaksa alcsesyon listeleri, öz bültenleri ile 
beraber konu ile ilgili makale, kitap, tekya&l&rın bibliyograf ya¬ 
landa taranmalıdı». bibliyografyaların seçimli yada geniş kapsamlı 

olması kullanıcıların gereksinimlerine bağlıdır* Düsen sistematik 
olduğundan alfabetik dizinler yapılmalıdır. 

(indeks) Dizin • belli bir konuda çıkan kitap veya der¬ 
gilerdeki yasjlâra ulaşımı sağlıyao kitap, süreli yayın biçiminde 
çıkan yayınlardır. Büyük bir lasını bilgisayar çıktısıdır* Düzenleri, 
değişik olabilir. Şimdi anlatılacak indeksler ivedi- duyuru amaoı 

ile yayınlanan sürekli yayın biçimde olan indekslerdir. Örneğin 
Chemical Soeiety tarafından yayınlanan (Current Chemical Papers) 
de olduğu gibi makaleler geniş konu başlıkları ve bunların alt bö¬ 
lümü olan süreli yayın adlarının altında listelenir. Böylece Her 

makale için süreli yayın adının tekrarlanması gereği ortadan kalkasv 
Sadeoe aoyfa numaralarının verilmesi yeterlidir* 



- 43 -

Is ilgi sayarların indeks bültenlerinin hazırlanmasında ya- 
yınlsnışın&a büyüle ölçüde kullanılmaktadır* hu arada fasla zihinsel 
faaliyetleri gerektirmiyen indeksleme yöntemleri geliştirilmiştir, 

bunlara örnek olarak IC7IC (key- wo r o.d- in of- c on t e xt = İç dizin) ve 
IT.70C (key-word-out of oontert - dış dizin) indekleri sayabiliriz. 

IC7IC indeksler eser adlarındaki vurgu kelimelerine göre ha¬ 
zırlanan indekslerin özel olarak geliştirilmesi ile oluşturulan 
bir yöntemdir. IC7IC indekslerde anahtar sözcükler genellikle metin 
adından ve metinden çıkarılır. Sayfanın ortasında alfabetik sırayla 
yer alır* 

Can Management Onformatian be : Aut ornat ed 
Source data Gollection in : Autoraated Business Systems 

Automatic Control-an Eualuation 

Dota Colleotion in Automated : Business Systems 

Source Dota : Colleotion in Automated Business 

Computer Management Control syste-
niıı 

t 
* 

I-C.70C indekslerde uygulanan yöntem ayrıdır* Tek farkı 

anahtar sözcüklerin metin adından çıkarılması ve sayfanın solunda 
yer alınmasıdır. Anahtar sözcüğü metnin tam adı izler* 

Information : Control through Information 

Cctı management Information be Autoraated 
Management i Computer management Control Systems 

Can management informatian be Autoraated, 
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Diğer -tir indeks çeşidide "citation I-ndex". Bu indeksler 

yaaûLız makaleleri listelon^kla kalmzız makalelerin 'bibliyografyala¬ 
rımda listeler,- örneğin A belgesi B, C ve D belgelerinde bibliyog- 
rafya olarak verilmişse, B, C, D, belgelerinin konusu A belgesi ile 

ilgilidir, A belgesini okuyan kişi bu belgede kaynakça olarak veri¬ 
len E ve ‘i? belgelerini inceliyebilir. Fakat A dan sonra yayınlanan 
ve konu ile ilgili olan B, C, D belgelerinin varlığım bilmiyebi- 

ür» İşte "citation Index’'ler A belgesi okuyucusuna diğer B, C, D 
belgelerinde varlığını duyurma üsnaeı ile geliştirilmiştir, 

A belgesi   Bu belgeden yararlanılacak yazıla» 

B   belgeleri 
C  " 

İ)  «• 

Şelcilde görüldüğü gibi A belgesini yassan kişinin yazısından B# C, D, 
deki belgeleri yazan kişilerde yararlanmış oluyor. 

Bu indekslerin en güzel örneğini 1961 den beri tnstitute 
fer Scientific Information tarafından yayınlanan '»Science Citatioi 

Index"; !,Social Science Citation Index" verir. 

d, Günçel Uygaa. Bengileri : Belli başlı süroli yayınlarda çı¬ 
kan makalelerin bulunduğu "içindekiler" sayfalarının topluca veren 
dergilerdir. 

Bilgi ünitesinin abone olduğu süreli yayınlar sağlanır 

sağlanmaz içindekiler sayfalarının fotokopileri çıkartılıp ilgili** 
lere dağıtılır. Bazı süreli yayınların içindekiler sayfası değişik 
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dllzenlenir, bu sayfaların fotokopisini çıkarma bir işe yaramaz, B öy¬ 
lesi süreli yayınların içindekiler sayfası daktilo ile çoğaltılmalı¬ 
dır* Bu hizmet, okuyucuya en son makaleleri en kısa zamanda duyur¬ 

ma olanağını sağlar» 

Bilgi ünitesince bu hizmet verilmezse bu tip ticari ya- 

yınlara abone olarak çözüm bulunabilir. Bu tip ticari yayınlardan 
(Institute for Soientific Information) tarafından çıkarılan "Cur- 
rent Contents" adlı yayını anmağa değer. Dergiler yayınlanmadan 

içindekiler sayfalarının fotokopileri, konulara göre ayrılan bu 
fotokopilerle altı dizi yayın yapılmaktadır. 

1. Tarım, Biyoloji ve Çevre sorunla,n 

2. Psikiloji, Sosyal bilimler ve Eğitim. 

3. Fizik ve Kimya 

4. Mühendislik ve Teknoloji 

5. Hayat Bilimleri 

6. Klinik Uygulamaları 

"Current Contents" in her sayısının ilk sayfasında o sayı¬ 
da içindekiler sayfalan verilen dorgilerin alfabetik dizini yer 

alır. Der.gi adının solundaki sayı Current Contents ■ deki sayfa nu¬ 
marasını; sağındaki bilgilerde o sayıda içindekiler sayfaları olan 
periyodiklerin hangi cilt ve sayfalarına ait olduklarını belirtir. 

Aynca her sayı sonunda yararlanan adreslerinide içeren alfabetik 
yajıar adları dizini yer alır. 
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e* Öz Dergileri (Abstractlar) : Belirli tir alandaki yayın- 
3tarın konularını Sfsetçm olarak izhm*** tstejenlero bilgi.*»»» ama¬ 

sına. glide» eürelî yayanlara öz dergileri denir, Belli tir konudaki 
gelişmeçri, 14$$Pa48rdfin günü gününe izlemek olanaksızdır* Oysaki 
araştırıcılar sn som gelişmeleri bilmek zorundadır. Öz dergileri 
literatürü izlşmû zorunluluğunu ortadan kal damak için geliştiril¬ 

miştir» 

Yararlan : 

-1. Temel ve uygulamalı bilimlerde 50 den fazla değişik dilde 
TŞfitiF vs makale yayınlanmaktadır, Bu belgeleri kullananların sadese 
^riifcaç dil bildiği düsünUlUrs#, özler dil sorunumu m4y«â.ı*uw-ıJ> 
re*. çeviri»^ o-^pvlacai* fc*La*1*erda. as^»<n4n kiHf»*JLSK 9& yararla 
araçtır. Ayrıca öz dergilerinden yapılan w®-*»**, ^tliyûgratSta^a^flÖL 
yapılan sesinjdâö. daha anlamlı olmoîctadır. 

2. Bilgi veren (informative) özler çoğu kez erjinalmetnin 
yerini tutar, 

0 

3* Bir süreli yayında konu geniş tutulabilir» Özler ilgili 
konulara mantıkî bir düzen içinde verildiğinden konu yaklaşımı da¬ 
ha iyidir, 

4. Yayın taramaları için pratiktir. 

Özler değişik biçimlerde gruplanabilir. Kapsadığı bilgile¬ 
ri veriş biçimine göre, hazırlıyan kişilere göre, yazar, konu öz u&« 
manian tarafından hazırlananlara göre olmak üzere çeşitlidir» 
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Özler kapsadığı “bilgileri veriş şelcline göre : 

1* Bilgi veren özler (informative) (Benzinin oktan nosu 
saptanmıştır,) 

2, Haber n !* (indioative) (Benzinin oktan nosu 100 

dür,) 

-Yazar Özleri : Günümüzde yazarlar geçmişe kıyasla özlerini ken¬ 
dileri hazırlamaktadırlar, Süreli yayın editörleri bir makaleyi ya¬ 

yınlamak için ön şart olarak makalenin özünü bulunmasını istemekte¬ 
dirler, Yazar özlerinin orjinal metin ile beraber bulunması çabuk¬ 

luk bakımından önem kazanır. Bütün yazarların iyi bir öz uzmanı ol¬ 
ması beklenemez. 

Konu uzmanlanncahazırlanan Özler (Subject Aut hor i ty Abstractg; 
Balli bir konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından hazırlanır. Çoğu kez 
kcsıu uzmanları bu işi ek bir görev olarak yürütür. Nitelik yönünden 
en iyi Özlerdir, 

Öz Uzmanlarınca hazırlanan Özler ; Uğraşıları yanlız Öz hazır¬ 
lama olan ve bu konuda öğrenim yapmış kişiler tarafından hazırlanır. 

Büyüle öz servisleri bu üç tip öz uzmanında bulundurması gerekir. 

Mikro Duyuru : 

a. Telefonla Duyuru Kişilere bilgi duyurmanın an hızlı yolu 

telefonla yapılan duyurudur. Duyuru yapılacak kişilerin sayısı çok 
az ise en uygun yöntemdir,. Belli bilgileri öncelikle duyması gereken 
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kişilere telefonla iletilmelidir. Aranılan kişiyi herzaman bulma 
olanağı yoktur. Çok zaman alır bu nedenle geniş kullanma alanı 
yoktur, 

b, - Yazalı Duyuru ; Bilgi ünitelerince pek fazla kullanılan 
yöntemdir. Genellikle yazılı formlar kullanılır. En büyük sakınca^ 
sı pek fazla zaman olmasıdır. Bu nedenle duyuru yapılacak kişile¬ 

rin sayısı sınırlıdır. Başarılı bir servis için kişilerin ilgi duy¬ 
dukları alanı gösteren bir kart dizini geliştirmek gerekir. Bunlara 
okuyucu ilgi profili denir. İlgi profili ile bilgi ünitesine gelen 
bilgiler karşılaştırılır ve ilgi oranında okuyucuya duyurulur. 

e. Dergi Dolaşımı : Birçok bilgi ünitesinde en değerli bulu¬ 
nan hizmetlerden biridir. Aslib'e üye 320 bilgi ünitesinin $ 36 sı¬ 
nın süreli yayınlan dolaştırıldığı saptanmıştır, Çalışabilirliği, 
dolaşım listesindeki kişilerin işbirliği ile belirlenir. 

Dergi dolaştırmaya karar verildikten sonra hangi dergile¬ 
rin, kimlere, hangi öncelik sırası ile dolaştmlacağı saptanmalı¬ 
dır. Bunun için dergilerin listesi hazırlanmalı, hizmet verilecek 

kişiler bu listede öncelik sırası belirtilerek sürekli görmek iste¬ 
dikleri dergileri işaretlemelidirler. Bu listeye göre bir sıra dü¬ 
zenlemesi yapılabilmelidir. 

d. Önemli belgeleri için kart dizini hazırlama ; Süreli ya¬ 

yınlar, raporlar, kitaplar, patentler, makaleler gözden geçirilir. 
Seçilen bu yaymlann bibliyografik künyeleri ile beraber kartlara 
geçirilir. Kartlar belirli bir sınıflama sistemine göre yerleştiri¬ 
lir. Bu tür çalışmalarda kenam çentikli kart kullanmak gerekir. 
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e. - Yayın Taraması : Eelli bir -konuda istek Üzerine yapılan 

bibliyografik araştırmadır. Yayın taramasında konunun iyice anla¬ 
şılması gerekir. Eu nedenle eıı iyi yayın taramasını konu uzmanlan 
yapabilir. IConu geniş veya sınırlı olabilir. En çok Üz bültenler¬ 
den yararlanılır. Tabii bu arada bibliyografyalardan da yararlanı¬ 

lır. Eilgiler toplandıktan sonra liste hazırlanır. Yayın taraması 
şogu kez konu bibliyografyaları için yararlı olur. 

f. Seçme E ilgi Yayımı (Sele ot ive Dissamination of Informa¬ 
tion) (SEY « SDI) : Kişilere veya ayni konuda çalışan küçük grup¬ 
lara özel ihtiyaçları için, ilgi alanlarına cevap vermek üzere 
teknik veya bilimsel yönden verilen bir hizmet şeklidir. İlk -kez 
bu sistem H.P, Luhn tarafından ortaya atılmıştır, -Uzun yıllar elle 

çalışır bir sistem olarak yürütülmüştür. "Yayınların süratle artması 
ve bu yayınların okuyucu hizmetine sunulmasında geçen zamanın kısa 

olması, daha sonraları bu işi tam işler vaziyette kompütür ile yü¬ 
rütmek gereğini ortaya çıkarmcüctadır".^ 

SEY İlci ana bilgiyi gere İçtirir. 

1, Kim hangi bilgiye ilgi duymaktadır? 

2. Sistemdeki belgelerin konuları nelerdir? 

1/ Charles H. Davis, "SDI is for Paople" Library Joumpl, (Hov*1971) 
35T3 - 3575 
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Bu iki ana bilgi ila sistem aşağıdaki işlemleri yapar : 

1. Kullanıcının bilgi isteğindeki tanımla sistemdeki belge¬ 
lerin tanımlarını karşılaştırır. 

2. 

3. 

4. 

5. 

bildirim 

Diğer bir deyişle SBY şu işlemleri yapar : 

a) İlgili konuların listesi araştırıcılar tarafından saptanır. 

b) Yeni gelen yayınların taranması ve (a) daki konularla kar¬ 

şılaştırılmasını yapar. 

c) Neticeden ilgili araştırıcı veya gruplan haberdar eder. 

d) İlgili bilginin kişiler veya gruplar tarafından beğenil¬ 
memesi halinde, araştırma konulan değiştiğinde, sürekli bilgilerin 
lüzumsuzluğunu -belirtecek bir (feed-b *ck) geribildirim, olanaklara 

•• - 2/ 
göre değiştirir. 

1/ Aynur Srtunç, "Bilgi Duyurma'» Ankara, Tubitak, '1974 Dökümantasyön 
kursu. 

2/ Metin İslceçeli, "Bilgi Yayımı" Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni 
XVII, 1 (1968) 30. 

Çakışan belgeleri seçer 

Seçilen belgelere ilişkin bilgileri dağıtır 

İstenildiğinde belgeleri dağıtır. 

Kullanıcının ilgi profilini sistem ve kullananının geri 
olanaklarına göre değiştirir,^ 



SBY genel olarak "bilgi sayar çıktışı olarak geniş lıizmot alp¬ 
larında görülmektedir, İster ello ister kompütür ile olsun takip 
edilen yol ayrıdır*- Flit ün mesele araştırıcı ile dokümanı isteklere 

göre biraraya getirmektir. Araştırıcılar istediği konulara bağlı 
kalarak okuyucu "profilihazırlanır. Ayrıca okuyucunun "profili" 
üzerine adresi ve diğer bilgileri kapsıyan bir bant hazırlanır. 

Konularla araştırıcını istediği konuların karşılıklı gelmesi ha¬ 
linde istenen bilgi bulunmuş demek olur. 

Seçme Bilgi Yayımının takip ettiği sıra şematik olarak şöyle- 
dir î^/ 

D 

2) 

3) 

| Yeni Döküman 

: Döküman Analizi 

TsVekîerİe"' Döîriimanları Karşı- | 
laştırraa i 

4) i Okuyuculara Konu Özetlerini 
j Postalama   _  

5) gönderilen Bilgilere Okuyu¬ 
cudan Gelen Cevaplarla Ana-

j Üz edilmesi 

6) Bilgileri Gelen Cevaplar 
i Işığında yenileme 

T) 

8) 

isteyen Jkuyuculara Dökü- 
jman kopyelerini postalama 
> ... . ^ r .. 

~ 

; Okuyuculardan Gelen Alıııdı 
iKontlarındaki Düşüncelerin 
[analizi 

9) !En son yenileme 

Gerord, SALTON Automatic Information Orgonization and RetrivelMc <1 
(New York, Mc Grow-Hill, 1963)’ *~38l - ^383 
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Bundan evvelki şemada dökümanın takip ettiği sıra gösterilmiş¬ 
tir, Genel olarak (SBY) nm tablosu elle ve bilmiş ayarla olmak üze¬ 
re şöyle çalışmaktadır.^/ 

Belgeler ^ Eli ile yapılan 
düzenleme 

M 

Bilgisayar di¬ 
linde belge di¬ 
zini 

El ile hazırlanan 
kullanıcı profili 

Bilgisayar dilin¬ 
de kullanıcı il¬ 
gili profili 

Kullanıcı 

1 

Bilgisayar Kar¬ 
şılaştırması 

Kullanıcının ilgi 
alanına giren kay¬ 
naklar 

Sistemin bu tabloya göre çalıştığını gördükten sonra, sistem¬ 
deki bilginin devamlı kontrol edilerek yenilenmesi yoluna gidilme¬ 

lidir. Bu işlem için takip edilecek yol : 

1, - Okuyuculara seçilerek gönderilen dökümanın işlerliği hak¬ 
kında pozitif-cevap geldiği zaman, gönderilen dökümanın konusundaki 
diğer yayınlarında bu bundurulraası gerekir. 

1/ Metin İskeçeli, "Bilginin Yayını'1, Türk Kütüphaneciler Derneği 
Bülteni XVII, 1 (1968) 30 
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2) Negatif cevap geldiği zaman ise o kanıtlarda ayıklama yap¬ 
ma yoluna gidilir. Konuların sabit kalması okuyucu ile kurulan iliş¬ 
ki sonucu gerçekleşebilir. 

3) Okuyucuya gönderilmediği halde istenilen konudaki dökti- 
manlarda olabilir. Oran çok az olmasına rağmen o konulardaki dökti- 
manında arttırılması yoluna gidilir.^ 

Seçme bilgi yayımı birçok bilgi ünitelerince kullanılma¬ 
sı sistemin yaran yönünden dikkati çekmektedir. Fu uygulamaların 

çeşitli örnekleri şöyle anlatılabilir. 

TÜEDOK tarafından 12 ayn konuda yayınlanan Filirasel Top¬ 
lantı Duyuru BUlteni'nin dağıtım listesi bu yönteme yakın bir yön¬ 

temle TÜRDOIC yayın birimince geliştirilmiş, seçilen adresler? ya¬ 
yanla birlikte bir form şeklinde düzenlenen okuyucu ilgi profili 
gönderilmiştir. Okuyucular tarafından doldurularak TÜRDOK*a geri 
gönderilen ilgi profilleri incelendiğinde birim tarafından sapta¬ 

nan ilgili konularda hiçbir yanılma olmadığı, ancak bazı okuyucu¬ 
ların kendi konularında apayrı disiplinlerle ilgilen dilde ri sap¬ 

tanmıştır, 

Jhiladelphia’dolci Institute for Scieııtific Information (ISI) nın 
1965 yılında başlattığı şimdi ASÇA IV (Automatic SubjeCt Citeticn 
Alert) adı ile anılan servis ivedi uyarı servislerine iyi bir örnek¬ 
tir. 

1/ Gerard Salton, Automatic Information Organjzaton and Hetrival, 
(Nqw York, Mc Graw-Hill, 1963) 383 
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ASÇA. JV şu -sorulara cevap vore'bilir : 

1) M al: alo, kitap, tokyam (»etnograf), tezler, pat antlar, “bel¬ 
li bir yazar bibliyografya olarak nerelerde verilmiştir. 

2) Belli bir yazarın yapıtları, belli bir organizasyon tara¬ 

fından yayınlanan eserler, dergilerde yayınlanan makaleler nelerdir? 

3) Verilen bir sözcüğü, yada sözeülc gruplarını içeren makale¬ 

ler hangileridir? 

4) ICesme işareti ile kesilmiş dört ve daha fazla harflerle 
başlıyan bütün sözcükleri içeren makaleler hangileridir? 

Ayrıca (ISI) nın Orginol Artiele Tear Sheat servisi istiyen ki¬ 
şilere 24 saat içinde makalelerin orjinalini gönderir. Tabii1 bu his» 
metin sürati bilgi sayar yolu ile artmaktadır. 

Ticari servisler, bilimsel cemiyetler tarafından hazırlanan 
bibliyografik veri teypleri dünya çapında dağıtılmakta, öz ve dizin¬ 
lerin değişimi konusundaki işbirliği güngeçtikçe artmakta-dır. Ulus¬ 

lararası anlaşmalarla bu servislerin hizmetini ulusal sınırları aş¬ 
maktadır. Bunun bir örneğini Danimarka ile Hollanda arasındaki profil 
değişiminde izliyoruz. 

Örnek : EKCfN/ 
EKONOMİ 

EKONOMİK 

BÜYÜT/ 
BÜYÜTEÇ 
BÜYÜTKEN 

BÜYÜTME 

BÜYÜTMEK gibi. 



- 55 

Hollanda'nın Uygulamalı Bilimsel Araştırma Merkezi (Th© Cent¬ 
ral Organization f or Applied Scientific Research :,TNO:ı) ilo Don im cır- 
ka'daki Milli Teknik Kütüphanesi Belgeleme Bölümü (National Techno- 
logiçal Libraı-y, Documentatian Department) arasında yapılan COMPEN- 
DEX ve INSESC anlaşması uluslararası SBY iyi bir örnektir, 

Danimarka Milli Teknik Kütüphanesi araştırıcılar için çok di¬ 
siplinli "bilgisayarlı seçme bilgi yayını hizmeti vermektedir, New 

York'daki Engin e ©ring Index Inc. in COMPBNDEX (Computerized Engine o- 
ring Index)y Columbue, Ohio'daki Chemical Abstra.ct Service'in (CAS) 
CHEMİCAL TITLES ve CHEMICAL ABSTRACTS CONDENSATES manyetik teypleri 
lrullanılm akt adır. 

Seçme bilgi yayını konusunda çalışan demeklerde vardır* Bun¬ 
lardan biri 1969 Ekiminde kurulan Association of Scientific Inforraa 

tion Dissamination Çenter (ASIDIC) dir. ASIDIC'in amacı tecrübeleri 

paylaşmak, standardizasyonu en etkin duruma getirmek için öneriler¬ 
de bulunmak, veri kaynaklarının en verimli kullanılma sın l destekle¬ 

mektir. 

American Society for Information Science (ASIS) bünyesinde bir 

Seçme Bilgi Yayımı Özel İlgi Grubu (Special Interest Group on Seleo- 
tive Dissrminotion of Information (SIG/SDI) geliştirmiştir. Bu Özel 
ilgi grubu '*SDI Novslevter''ı çıkarmakta ve SBY sistemleri üzerine 
incelemeler yapmaktadır. 
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Araştırma Icü t liphan e 1 or in de SBY uygulanışı ellede olsa uygula¬ 
nabilme olanaklarının yaratılması araştırıcılar yönünden faydalı 
olacağı tahmin edilmektedir. Kütüphaneler bağlı oldukları kurunun 
personelinin gereksinme duyduları konuları, okuyuculara bir form 
göndererek konu '»profili" hazırlamalıdır; Gelen cevaplara ve eld® 
bulunan kaynakların konularına göre bir konu sıralaması yapılabilir* 
Her kortta o yayın hnkkındaki bibliyografik künye, açıklayıcı not¬ 

lar, icap ederse kısa tanımlama olabilir. Okuyucular içinde ayrıea, 
okuyucunun biyografisi, istediği veya ilgilendiği konuların konu 
profili sınıflamasındaki numaraları olan okuyucu profili hazırla¬ 
nır. Örneğin bir araştırma kütüphanesindeki okuyucuların ilgi alan¬ 
larına göre : 

Kcnu Sıralamadı "Profili" b. Okuyucu "Profili 

Ekonomi (D x adındaki kişi 
Tanım (2) Biyografisi 
Madencilik (3) İlgili konular 
Enerji (4) (a) dan seçimi 
Ulaştırma (5) 
Sanayii (6) 

Haberleşme (7) 
Turizm (3) 

Eğitim (9) 
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Çeşitli kartlar bu işto kullanılır. x adın d alci kişi 2, 8, 9 
ncvlu kokulardaki döldiman» 

lan istediği için o tıuna-
ralara çentik açılır. Şiş
ler bu delikten s olcular alc 

şişte kalan bütün yayınlar 

x adınki kişinin ilgilenme
diği, kutuda kalanlar ilgilendiği konulardaki yayınlar olmaktadır. 
Bu yayınların yenilerinin gelmesi halinde o kişiye istemeden ha
ber vermek, sureti ile yayından anında haberdar edilerek hıalı bir 
hizmet verilmesi sağlanmış olur. Seçilen bilgiler basit bir SBY 

yayımı yarine dar çevrelerdeki araştırma ktttüphejifilerinda uygulan
masında fayla vardır# 



SONUg VE ÖNERİLER 

Yurdumuzun çeşitli -alanlarda çağdaş ülkeler düzeyine çıkanl- 
ması için atılan adımlara, Türk Kütüphanecileri -oldukça sınırlı, ye¬ 
tersiz-ve -düzensiz olanaklarla}- fakat, büyük bir özen ve içtenlikle 

hız verdirmeğe çalışmaktadırlar- Bu uğurdaki başarıların etkin ve 
sürekli olabilmesi, hiç kuşkusuz uygulanıcak teknik ve yöntemlerin 
amaca uygun bir şekilde planlanması ve örgütlenmesine bağlıdır. 

Son yıllarda, özellikle planlı bir kalkınma dönemine girmiş 
olduğumuz süre işinde kütüphane hizmetlerinin gelişmesi ve dengeli 

bir yöntem de yurt düzeyine yayılması için harcanan çabalar yoğun¬ 
laşmıştır. Bu çabaların amacına ulaşabilmesi için gerekli öğelerin 
en önemlilerinden birinin nitelik ve nicelik bakımından yeterli in¬ 

san gücü olduğu kuşkusuzdur. 

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi ve bunun neticesi orta¬ 
ya çıkan yayınlarla ilgili olarak dünya çapında yapılmakta olan yo¬ 

ğun çalışmalar, her geçen gün önemli buluş ve görüşlerin-doğmasına 
sebep olmaktadır. Bu nedenle, yeni kütüphanelerimizin kurulması ve 
daha önce kurulmuş olanların geliştirilmesi sorumluluğunu yüklemiş 
olan yöneticiler, buralarda çalışacak olan kütüphanecilerin ve araş¬ 
tırıcıların mensubu bulundukları bilim alanındaki son gelişmeleri 
kovuşturabilecek bir ortam yaratmakla yükümlü bulunmaktadırlar* Bi¬ 
lim alanındaki son gelişmelerin ürünü olan bilgiler en kısa sürede -ve 
en etkin bir yöntemde, anlara gereksinme duyacaklara sağlamak üzere 

kanalize edilebilir ve olumlu bir bilgi akımı kurulabilirse, ancak 

o zaman kütüphane hizmetlerinin gelişmesi ve yurt düzeyine yayılması 
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için girişilmiş olan çabaların amaçına ulaşbilmesi beklenebilir, Bu 
bilgi akımının gerçekleşmesini olağan kılacak kuruluşlar, kuşkusuz 
özellikle bilim alanındaki-en son gelişmeleri kapsamına alan yayın¬ 
lan ve diğer koleksiyonları sağlıyacak, okuyucuların yararlanmala¬ 
rına Bunmak amacı ile kurulan araştırma kütüphaneleridir, Bu neden¬ 

le, araştırma--kütüphanelerinin olumlu bir yöntemde gelişmesi ve hiz¬ 
metlerinin yurt düzeyine yayılmasında araştırma kiitüphaneoilerine 
büyük sorumluluk düşmektedir. 

Hızlı bir tempoda gelişen bilim ve teknoloji, bu alanlarda ya¬ 

yınlanan eserlerin sayısının büyüle çapta artmasına neden olmuştur. 
Bilimsel yayınların bu derece artması, geleneksel yöntemlerle yü¬ 
rütülmekte- -olan bibliyografik kontrolü, çok güçleştirmiş hatta olanak¬ 

sız bir duruma sokmuştur. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalmış 
araştırma kütüphanecileri buna -bir çıkar yol aramaya başlamışlar; 
kurunlar, ülkeler hatta kıtalar arası sınırları aşan bir işbirliği¬ 
ni gerçekleştirmişler, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ürünleri 
olan bilgisayar (computer) ve hatta haberleşme uydularından da yar- 
rarlanarak,--artan yayınlan etkili bi-r şekilde denetim altına alma¬ 
yı -ve -bunlardan bilim adamlarının yararlanmasını sağlamayı başarmış¬ 
lardır. Bir taraftan artan yayınlar -karşısında bibliyografik kont¬ 
rolü-elden kaçılmamak üzere çaba sarfeden araştırma -kütüphaneciler^ 
diğer taraftan araştırmacıların gereksinme duydukları yayınlan en 
kl-sa süre içinde ve en ekonomik yolla sağlıyabilmek üzere yeniden 

örgütlenme yoluna gitmişler ve belirli bölgelerde bulunan çeşitli 
araştırma kütüphaneleri arasında etkin bir işbirliğine dayanan böl¬ 
ge kütüphaneleri yöntemi uygulayarak başarıya ulaşmışlardır. 
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- Türkiye*de araştırma* kütüphanelerinin bugünkü, durumu ile ilgili 
qT arfi^ aynı derecede iyimser bir yargıya ymmaJz cioaaklarına sahip 
bn^ııpsa^yiTrufr., 

Tezimizin amaeı, araştırma kütüphanelerinin görevlerini sapta- 
mak, zorunlanna eğilmek ve yort düzeyinde hızla yayılmakta olan 
araştırma kütüphanelerimize daha etkin bilgi akımı sağlıyaoak ve ül¬ 
kemizin koşullarına uygun bazı yöntemleri tanıtmak olmuştur» Çalış¬ 
mamızı yaparken araştırma kütüphanelerimizdeki, sayısı hızla artan 
ve ivedi çözüm bekliyen sorunların büyüle çoğunlulğunun birbirini - 

şok yakından -etîciliyebilecek nitelikte olduklarını gördük ve bu sck . 
runlann üzerine ciddi olarak -eğilinmesi, araştırma kütüphanelerinin 

yöneticilerinin kaşım sorumlnluklarındgn birini teşkil et^^i 
kanısına vardık. 

Araştırma kütüphanelerimizde gerekli hizmetlerin verilefeilme- 
sini sağlamak üzere ivedi çözüm bekliyen »omların babında; 

a) Bilgili ve yetenekli kütüphane personelinin bulunmaması, 

b) Kütüphanelerin kolleîcsiyonlarının bilinçsiz bir yöntemde 
gelişmiş olduğu ve nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olmaları* 

c) Günümüzde gelişen bilim ve teknolojinin ürünleri elan ye*» 
ni -buluşları en kısa süre içinde,- araştırıcı, eğitimci ve uygulayıcı¬ 
ların bilgilerine sunabilecek bir bilgi akımını gerçekleştirebil»» 
cak bir hizmet örgütünün kurulmamış olması, 
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d) Kütüphane himetlerinin gelişmesine yardımcı olacak bütçe 
ra fiziki olanakların çok sınırlı olması gelmektedir. 

Kütüphanelerimizi, özellikle araştı ma kütüphanelerimizi etki-* 
İçyen sorunlarla ilgili dilek ve önerilerimize geçmeden önce, bazı 
temel ilkeler üzerinde durmakta yarar görmekteyiz* Hindistan*in ün- , 

lü îöütttptosaecisi Ranganathan, kütüphanecilik alanında çok değerli 
-tlan_v& götte Ranganathan Kanunları olarak bilinen "Kütüphanecilik 

İlminin Beş Kanunu", a orunlarımız a çözüm ararken ^özününde tutmamız - 
gereken,.ilkelerdir. Bunlar sırasıyla şöyledir 

1) -Kitaplar kullanılmalı içindir (Bu ilke, geçen yüzyılların, 
.korunmak içindir" şelfindeki düşüncesini tamaadyle. de&iştiJNb.. 

mistir) . 

2) Her okuyucuya göre bir kitap vardır. (Kütüphanelere gole» 
hiçbir okuyucu ihmal edilmemelidir) 

-3) Her kitaba göre bir okuyucu vardır. (Her kitabın önemi 

belirtilmiş, küçümsenilmesi önlenmiş) 

4) Okuyucunun zamana boşuna haroanmamalıdır (Bu -ilke ilerde 
okuyucuya verilecek hizmetin ne kadar önemli olduğu ortaya konulmuş* 
tur. 

... ' ■’ . -' -v ir • 

5) Kütüphane büyüyen bir organizmadır (Bu sonunou ilkede kütüp 
haneyi ölü bir kurum olmaktan kurtarmakta süreli olarak gelişmesini 
öngörmektedir) 

1/ 5.R. Renganatan, The, Five Lawe of Libragy Soienoe (Lendon, Blunt 
and sons., 1957). 
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Kütüphaneciliğimizin bütün kaynaklarını Ranganathan'm ilfi^i 
sürdüğü •'îrj boş 1wmww i^»ığx altında seferbor ad ab il irgak f çeşitli 

daha etkin ve başarılı çözüm yolları sağlamış oluruz. 

Bir üllcede -kütüphaneciliğin gelişmesinin belirli koşullara bağ¬ 

lı olduğu da bir -gerçektir. Sosyal, ekonomik ve politik hayatı dü¬ 
zenli olmıyan bir ülkede kütüphanelerin yeteri kadar gelişmesi bek¬ 
lenemez.^ 

Plânlı kalkınma dönemlerinde en az okullar kadar fikir geliş¬ 
mesine yardımcı -olan kütüphanelerin her zamankinden daha fazla kal¬ 
kınma programlarında yer alması gerekmektedir. Buna karşın, Birinci 

Beş Yıllık plan döneminden bu yana yapılan planlama çalışmalarında 
kütüphaneler ve onunla ilgili s orunların sadece bir cümle ila yer 
alması bu konuya ilginin azlığını göstermektedir. 

- Halka okuma alışkanlığının kazandırılması ve araştırma yetecek¬ 
lerinin geliştirilmesi, kütüphaneleri kalkındırmak ve onların sorun¬ 
larına köklü çözümler getirmekle gerçekleşebilir* 

Plânlama-dönemlerine baktığımızda Birinci, İkinoi ve Üçüncü Boş - 
Yıllık Plânlarda Kültür Sektöründe geçen kütüphaneler konusu için b|f 
cümle ile öneriden öteye gitmiyen görüşler yer almaktadır. Sadece 
Üçüncü Beş Yıllık Planda gelişmiş bir müracaat hizmeti olan enformaen 
yon ve dokümantasyon, Bilim araştırma ve Geliştirme adı altında yer 
almış ve bazı önlemler düşünülmüştür* Bunların kütüphanecilik algı¬ 
nındaki ivedi çözüm bekleyen sorunlara yanıt olabileceği kanısında 
değiliz. 

1/ Amcld K. Borden* "The Sociological Beginiııg of the Library Move- 
ment" Library Treud I (July. 1331) 278 



1974 yılında flovlet Planlama Teşkilâtı K© ordinat «rlttğikUd ülke- 
miad* bilgi akımının--©^«ya çıkardığı sorunla» ü*erine eğiiijsaiş ve 
bu amaçla "Bilimsel vs Teknik Enformasyon Özel İhtisas iCaaisyotu1» ku¬ 
rulmuştur* hu !cemisyon, yapmış olduğu toplantılarda-.Ulkeiatzde -bilgi 
akimının gereği gibi ©ağlanabilmesine genel olan sorunları iniele¬ 
miş. 9 Temmuz 1974 tarihli toplantısında, bunların inoelenebilmesi 
için merkezi bir örgütün kurulmasına ihtiyaç olduğu kararına varmış 
ve bunu bir ara lcarar olarak Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı» 
na iletmiştir.^/ Ara kararda bir örgütün kurulması ve sözü edilen 
bu örgütün tüm sosyal, ekonomik ve teknik konularda ülkenin ihtiyaç 
duyduğu enformasyon politikasını saptaması, bilgi akımını gerçek¬ 
leştiren kuruluşlar arasında koordinasyon -ve işbirliğinin sağlanması¬ 
na yardımeı olaoak ve bütün bunların başarabilinmesi için gerekli 
yetkilere--ve mali güce sahip bulunması istenmekteydi, '^akat burada 

olman kararlar uygulamaya konamamış ve komisyon hiçbir netiçe ala¬ 
madan dağılmıştır.- Devlet Planlama Teşkilâtının tekrardan bu konuda 
bir komisyon kurarak, ülkemizde bilgi akımının ortaya çıkardığı sev* 
runlar üzerinde önemle eğilmesi, kuşkusuz ülkemizde gereksinme duyu¬ 
lan tüm sosyal, ekonomik ve teknolojik konulardaki araştırma kütüp¬ 
hanelerinin enformasyon politikasının saptanmasında yardımcı olacak¬ 
tır* 

Araştırma kütüphanelerinin en önemli görevi olan bilgi akımı¬ 
nın sağlanması, dolayısıyla enformasyon politikasını saptarken ge¬ 
rekli olan yöntemler tezimizin müracaat hizmeti bölümünde anlatılmağa 

1/ T.C, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilâtı, Bilimsel ye Teloaik 
Enformasyon'Özel İhtisas Komisyonu, '»Ara Baporu" (Ankara, Teranu» 
1974) teksir. 
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çalışılmıştır# Araştırma kütüphanelerinin bu ytotemlerden kendi 
ama oma en uygwı olanı seçmesi, okuyucu isteklerini, emek, ücret 
ve personel durununu dikkate alması gerekir. 

Araştırma kütüphanelerinin yapması gereken hizmette haşarıya 
ulaşabilmesi aşağıda sıralıyacağımız öğeleri sağlamakla yerine ge¬ 
tireceği kanısındayız. Bunlar? 

I, Organişagy-op : Kütüphaneler bağlı olduğu-kurumun en üst 
katma doğrudan doğruya bağlı olmalı ve diğer iç organizasyonunda 

bağımsız olarak görev yapmalıdır. Kütüphane kurumun çalışmalarını 
yürütüp, üoetekliyecek bir yöntemle okuyucu kütüphane ilişkisi 
kıxmalıd*.r. Kütüphanenin gerek iç, gerek dış işlemlerini yürütme- 
sinde u» ilişj^lgrini saptamasında hazırlanacak bir yönetmeliğe da¬ 

yanması r kuruluş -içinflfltej yerini, sağlamlaştxrma#sna ve kUS&tt£u CBV- 
ganizasyonu haşam 41 c yttrtttebilmoaine neden olacaktır. 

II. Personel ; 

Kütüphane hizmetlerinin kuruluş amacına uygun bir yöntem¬ 
de- okuyucunun -yararına arınabilmesi, özel bilgi, beceri ve yetenek¬ 
lere sahip bir personel kadrosu ile gerçekleşebilir. Özellikle araş* 
tırraa kütüphanelerinde bu nitelikteki kütüphaneciye büyüle gereksin¬ 

me duyulmaktadır. Bu grup, bilgi birimlerinin daha düzenli çalışma¬ 
sı ve günün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlene¬ 

bilmesi için kütüphane ve bilgi-sistemlerini sürekli olarak izliyen, 
analiz eden? dokümanlarını Özlerini (abstrakt) hazırlayan; kendi 
özol bilgi- alanında yayın taraması -ve özetli bibliyografya çalışma¬ 
larını sürdüren; bilgi kullanıcılarına ihtiyacı olan bilgiyi istek 



Üzerine veya istek beklemeden ulaştıran bilgi görevlileridirler. Bu 

görevlilerin -yetişmesi özel eğitim gerektirmektedir. Bu nedenle bu 
personele yurt -dışı ve yurt işi eğitim olanakları sağlamak, bu ko¬ 
nuda seminerler düzenlemek gerekmektedir. 

III. Bütçe - Yayın Sağlama : 

Kütüphanelerin var oluşunun sağlıy-an -önemli öğelerden bi- 
ride bütçedir. Araştırma kütüphanelerinin programlarının kapsan ve 
etkenlik derecelerinde, onlara ayrılacak bütçe ödeneklerinin rolü¬ 

nün büyüle olacağı doğaldır. Araştırma kütüphanelerinin bütçesi ge¬ 
nellikle kurunun bütçesi içinde yer alır. Kütüphaneci, kütüphaneye 
ayrılan yıllık bütçeyi kesin olarak bilmeli ve kullanmak yönünden 
bağımsız olmalıdır. Araştırma kütüphanecisi bütçesini plânlarken ku¬ 
rumun politikasını desteklemeyi dikkate alarak, araştırıcıların çalış¬ 
malarına katkısı olacak yayınlara oncûl İlci o yer vermelidir. 

IV. Kütüphaneleraraşı İşbirliği : 

Pilim v© telmolojidelci--hızlı gelişmeler, yayın hayatında, 

izlenen parlamalar, araştırıcıların yıldan yıla gösterdiği artışlar 
ve bunların öğrenme ve araştırmaya karşı gösterdiği- büyük ilgi, 
araştırma kütüphanelerini yeni s orunlarla -karşı karşlya■ -bırakmış ve 
bu alanda daha köklü ve verimli çalışmalar yapılması gereğini orta¬ 

ya koymuştur. Yapılacak çalışmaların -başarıya ulaşması ise, kuşku¬ 
suz işbirliği yöntemlerinin etkin bir biçimde kullanılmasına bağlı¬ 
dır. Bunun--içinde kütüphane o ilikle ilgili kanun, yönetmelik ve tali¬ 
mat namelerin ele alınıp günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 



Bilimsel vs teknik yoyııı çeşidinin artışı, maddi olanak¬ 

lar, yerleşim ve yetişmiş kütüphaneci sorunları özellikle araştır¬ 
ma kütüphaneleri için gerek yurt içi gerek yurt dışı kütüphaaeler- 
arası işbirliğini zorunlu lalan nedenlerdir. 

V, Müracaat Hizmeti : 

Kütüphanelerde .etkin ve yeterli bir biçimde okuyîjcu *A*- 
metlerinin verilmesi, müracaat koleksiyonlarıma geliştirilmesine 
ve bu koleksiyonların uygun yöntemlerle okuyucu yararına sunulma¬ 
sına bağlıdır. 

- Sorulan soruların cevaplandırılması, rehberlik,- öğretim 
bibliyografik işlemler, yayın tarama, özet çıkarma (abetrakt) gi¬ 
bi çalışmaların tümünü kapsamına alan müracaat hizmetleri, okuyucu 
hizmetlerinin en ilk basamağını oluştururlar. 

- Müracaat hizmetlerinin geliştirilmesinde ve bu hizmetle¬ 

rin diğer kütüphanelere ulaştırılmasında kuşkusuz iyi yetişmiş mü¬ 
racaat kütüphanecilerinin, özellikle kütüphanelerarasi ilişkilerin 
kolaylaştırılması ve hızlandırılmasını 3oğlıyan iletişim araçları¬ 
nın katkısı büyüktür. 
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Araştırma kütüphaneleri artan yayınlar karşısında araş¬ 
tırıcının istediği bilgiyi en hızlı ve etkin bir yolla sağlamada, 
tezimizin müracaat hizmeti bölümünde anlattığımız yöntemlerden 

bir veya birkaçını seçerek uygulamak zorundadır, hu yöntemlerin 
seçilmesinde bağlı olduğu kurumun politikası ve olanakları-önera- 
li -rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerin, -müracaat hizmetlerinin 
verilmesinde kullandıkları bilgi sayarlarla (conputer) kurulmuş 
sistemler yanında, yukarıda bahsettiğimiz gibi elle yapılan pekçok 
yöntemler bulunmakta-ve başarılı olmaktadır. Önemli olan bu konu¬ 
da isabetli karar verebilmektir. Her araştırma kütüphanesinin gerek¬ 
sinimleri sonucu bir yöntemi benimseyip, olanakları ölçüsünde geliş¬ 
tirmesi en yararlı olanıdır. 



TABLO - I 

Ok^yucuiarın Kütüphanecinin Vereceği Hizmetle Arıdıkl-rı Nitelikler ile 
ilgili yanıtlar fi 

Önem Derecesi Eğitimi 
Kişisel 
İlişkisi 

Kadın 
Olması 

Erkek 

Olması 
Lisan 
Bilmesi 

lesleğinde 
İh es i 

Çalışma 
Hızı Başka 

1. 45 13 4 089 8 44 7 4 

2. 17 9 4 3 12 25 11 -

3. 11 14 4 3 13 17 16 -

4» 4 18 4 - 21 4 17 -

5. 4 15 5 3 13 4 13 -

İ. 0.89 - 21 7 5 - 4 O89 

7. - 2 5 19 089 - 3 4 

İlk Üç Derece 
Toplamı 73 36 12 7 32 86 34 4 

İlk Üç Derece 
Toplamı Verilen 

j Yanıtlar Toplam 
j f «t 36 13 4 2 11 30 12 2 



TABLO -

Oksy ve olama Kütüphanecinia Kişiliğinde Aradıkları Nitelikler İle 
İlgili Yamtlar (%) 

Önem Derecesi 

İnsan 
Psik#-

lejisini 
Bilmesi 

Okvyucu 
Ayırımı 
Yapma-
nası 

Seruîarı 
Küçüm¬ 
seme¬ 

mesi 

Bil¬ 

giçlik 
Tasla¬ 

maması 

Hizmet 

Vermede 
S amirai 

Olması 

Sakbet 
Edilir 

Bir-Kişi 
Olması Başka 

1. 28 28 5 8 29 9 5 

2. 16 19 13 12 10 5 -

3. 10 19 19 12 - 7 -

4. 11 7 21 16 10 4 089 

5« 6 7 10 9 23 9 -

6. 4 .089 5 10 7 32 4 

İlk Öç Berece 
Toplamı 54 66 37 32 43 41 5 

)lk Öç Serece 
frplamı Terilen 
Tanıtlar 

ı floplamı % Ti 
■a*   .  - 

21 M 12 19 P 2 
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TAbLO - III 

Olcuyuounun kütUphaneciyi değerlendirirken dikkat ettikleri 
noktalardaki yanıtlar 

Önem Derecesi 

Beni 
iyi 

mesi 

Sorumu 
Çabuk 
Doğru 
Kavra¬ 
ması 

Aldı¬ 
ğım 
Cevap 

K*cinin 
Araş¬ 
tırı¬ 
cılığı 

ICU.tu.phar* 
necinin 
Konu 

Hakkında 
Bilgisi 
Olması 

'T 
• 

Başka 

1. 21 30 10 17 29 2 

2. 10 22 8 21 11 -

3. 11 11 19 13 15 -

4. 13 9 16 16 8 «*» 

5. 13 4 18 
I 

7 j 13 4 

jilk Üç Derece 
|Toplamı 
J_ T , 

42 63 37 51 ! 55 
t 

2 

1 
j 

jtlk Üç Derece 
iToplamı Veri¬ 
len Yanıtlar 
(Toplam $> si 17 25 15 

; 

20 22 1 
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TAFLO - IV 

Okuyucunun fcütliphaneei değerlendirmesinde Tablo 1 - II - III 

do» aktarılan ve önem dereeestndo ağırlık kazanan nitelikler ($) 

f 

i 
1 
i 

112 
Kişinin 
İ» Sİ 

Yanıtlar 

,1*1. \ 
! 

Mesleğinde Teerübeli olmağı 86 21 

Eğitim 73 18 

Okuyueu ayırımı yapmaması 69 17 

Soruyu çabuk ve doğru kavraması 63 16 

Konu hakkında bilgisinin olması 
. 

55 14 

! j 
tnsan psikolojisi bilmesi j 54 14 
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