
zorunaa oıan orz aegınz, mzı eıeşnrenıermr. 

görü~ler 
Bilgisayar ağlar1 ve 

üniversite kütüphanelerimiz 

ersiteye ve devlete ait araştırma 
kuruluşuna açıktır; 

• Bilgisayar ağı ticari amaç
larla kullanılmaz: 

• EARN'e katılan her kuru
luş bir başka kuruluşla hat bağ

lantısını sağlamak ve bu hattın 
işletim giderlerini karşılamakla 
yükümlüdür; 

• Her üye kuruluş diğer bir 
kuruluştan gelen veri trafiğini 

Yaşar Ton ta kısıtlamasız ve ücretsiz olarak 
Araştırma Görevlisi kabul etmek ve bir başka kuru-

G" .. .. k .... h ·ı·-· sitelerin tam<>mıııın ve toplam' luşa aktarmak zorundadır. 
unumuz utup anecı ıgın- 120 araştırma'"'. kuruluşunun u··ye- . EARN' kullanıcılarına elek-de üzerinde en çok konuşulan, 

yazılan ve tartışılan konulardan si bulunduğı,ı İngilizlerin Ortak tronik posta, telekonferans, kü-. ı tük aktarımı , ÇeyJrimçi (online) 
~.irisi. de b!J.şi.sıy~r. ağ arıdır. ~kademik Ağı J~~ET bil; bil- so~gu'lama ve kütüphane sistem-

1 · O~_llıkle .u~akıl7tı~np (telekei~~. g~.saya~ ~l~tt~Qme~ .o.~nık 1 . d. ~1c . . 1 ğ 
4m~~ı~sY9n) v~ bılgısJ:)'ar t?'sn?.~ ·, gos~erılebılırJ~ I'. .. .. : eııın1fu uz;;r_tan erlşım ı ana ı 
: 1011lerınde sagl~_man baş~g,!!~~:: :~'. Bu b~ğlaı:ıtd~ . ~~m, gurtJerde sağla aktadır'. · · ~ 
rü_ç:ü gelişmeler~.• bu alandaki-.':, ülkem~~desıJ<.,sl.kadı geç~n Av-: ·" Hklen 19 ülkenin bağlı oldu
çalışrnalara yepyeni boyutlar . rupa üniversite ve Araştırma ğti EARN'e Türkiye Üniversi

. katmıştır. . Kurumları Ağı EARN'den (Eu~ teler ve .Ar~ştırmalar Kurum~a
, Gelişmiş ülkelerin bir ço- ropean Academic and Research rı Ağı ".fUV AKA da Ekım 
i ğunda araştırma ve geliştirme Netwqrk) i:}e. söı et!11ek gerek- . ~98~:da Ita!ya'nın Pisa .. kenti 
, çalışmalarında işbirliği sağla- mektedir. 1983. yılında kurulan uzerındı\~a~lan"?ıştır · TUY A
: mak amacıyla bilgisayar ağlari . EARN, . Avrupa ülkelerindeki KA 12 unıversıte ve TUBI
i kuriılmaktiıdır. ABD ve Kana- üniversite ve araştırma kÜruluş- TAK'ın katılmasıyla oluşturul
da'daki 50'den fazla üniversite- !arını birbirine bağlar. EARN'- muştur. 
yi birbirine bağlayan Amerikan ün . üyelik konusundaki temel Şimdilik kısıtlı s~yı~aki üni~ 
Araştırma Kurumları Ağı BiT- politikası şöyle belirlenmiştir: versitemizin ve TUBITAK'ın 
NET, ve İngiltere'deki üniver- • EARN, kısıntısız her üni- yararlanabildieği EARN'ün 

sağladığı bu olanaklardan gele
cekte diğer üniversitelerimizin 
de yararlandırılması için s:alış
malar yürütülmektedir. Orne
ğin, Ankara Üniversitesi 'nde 
yeni kurulan Bilgi İşlem Mer
kezi'nin amaçlarından birisi de 
en kısa zamanda EARN'e 
bağlanmaktır. 

Öte yandan, TÜV AKA içe
risinde Yükseköğretim Kurulu 
Dokümantasyon ve Uluslararası 
Bilgi Tarama Merkezi'nin yer 
almaması önemli bir eksikliktir. 
ülkemizdeki en zengin süreli 
yayın dermesine (koleksiyon) 
sahip bu Merkez'in de bir an 
önce TÜV AKA içinde yer al
ması ve EARN'ün sağladığı 

1 . • l 
olanakfartları yararlanmaya ~ı~~ 
laması gerekmektedir_ 

Tüm üniversitelerimiziq ol
masa bile en azından belli baş
la üniversitelerimizin kendi ara· 
larında modern yönetimlerle 
iletişim ve işbirliği olanakları• 
na kavuşması sevindiricidir. 
EARN'e katılmakla üniversite
lerdeki araştırmacılarımızın dış 
dünyaya açılmaları da mümkün 
hale gelmiştir . Ancak dikkati 
çeken bir nokta bu yapılaşma 

1 . 
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içerisinde üniersite kütüphane
lerimizin hiç düşünülmemiş ol
masıdır. Oysaki geılşmiş ülke
lerde kütüphaneler bu tür bilgi
siyar ağlarının ayrılmaz bir par
çasını oluşturmaktadır. Böylece 
bir universite kütüphanesinin 
sahip olduğu zengin kaynaklar
dan diğer üniversitelerdeki araş-

.'" tırmacılar1öa yararlanma olana- · 
ğı bulunmaktadırJlır. 

kaynak olduğunun bilincinde 
gözükmernektedirler. Sonuçta 
üniversite kütüphanelerine gere- . 
ken teknoloji sağlan(a)rnamak-
tadır. A . 1. . 

raştırma ve ge ıştırme 
çalışmalarırda çok önemli rol
ler üstlenen üniversite kütüpha
nelerimiz hala geleneksel yön
temlerle ve birçok olanaklardan 
yoksun olarak hizmet vermeye 
çalışmaktadır. 

Belirtilmesi gere!çn diğen bir 
husus da üniversite kütüphane- Oysaki kütüphane bir üni· 
!erimizin bu aşamada çokhazır- versitenin:kal.?i?ir. ~u gerçek
lıksız yakalanmış olmalarıdır. ten hareke~le unıversıtelerimize 
Bugün hemen hemen hi~bir üni- ~a~lana~ ola~~.~ardan e~ b~ş~a 
versite kütüphanemizde bilgisa- unıversıte kutuphanelerımızın 
yara d!tah kütüphane si,stemleri de ya~~rlandırılması zorunl.u
yer ~lffiaktadır. Kuşkusuz ijni- dı:ı~ .. Boy le ~~~~lmadı~ı J akqm 
v~.rsite klitüphimelerİİlin oto- . de ~ıperek ~u~uyen bılgı,açığ~
m~syon0a geç~esi kısa bi~ sü~e- ; nı ~apatmak gıderek zoflaşacak· 
de başarılabilecek' bir iş değil- tır: Üniversite kütüphanelerinin 
dir. Bu hazırlıksız yakalanışta üzerine düşen görevleri yerine 
geçmişteki ve günümüzdeki getirebilmeleri herşeyclen önce 
üniversite yönetici.ferınin çoK bu kurumların gereken te.lrnolo
büyük soıymlulukları bulu,n- ji, araç-gereç ve olanaklarla do
rı;aktadır. Universite yönetici!& natılmasıyla mümkündüı:. Kısa
ntnin büyük bir çoğunluğu kü- cası, üniversite kütüphanelerini 
tüphanelere gerekne önemi gös- ü_niveısitelerimiz içinde birer 
termemektedirler. Yöneticiler "apaıwMsit" gibi görme alışkan
kütüphanelerin, dolayısıyla lığından en kısa zamanda 
" bilgi"nin ne denli önemli bir vazgeçmeliyiz. 
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