
T Ü B T A K 

TÜRDOK 

ULUS.AL FThlFORl>iASYON 

I. ULUSAL 

Ankara, .20-21 198} 

ULUSAL ENFORMASYON ENFORMASYON TRANSFER 

DÖNGÜSÜNÜN i!E DE DURlJ1<1 

A. 'ToNTA 

Hacettepe Üniversitesi 

Fakültesi 

Bölümü 

\ 



Ö Z ET 

hedefi (industrialization)" 

den ( ya bir göster• 

mektedir. 0yerine temel '· 

olarak almaya Yüz' önce . A.B •. D. •deki 

cünün %10 u - enfonnasyon bugün 'bu oran %50 nin 

üzerine -Giihfünüzde enformasyon bir "k:aynakl' 

( resource) olarak kabul edilmektedir. 

transfer döngüsü; bir uluaal e_nformasyon sistemi 

içinde yer alan ve her birinin olan ," 

ve : uygulama faaliyetleri", " enformasyon ür:timi",. " birincil 

ve · ikincil ve temel 

bir döngüdür. Bildiride, enformasyon transfer döngüsü 

döngüde yer alan ögeler Türkiye'deki: durun 

• . Ulusal enfo.rmasyon sistemi içerisinde ve , enformasyon 

transfer döngüsünde enformasyon merkezleri özel önem 

. enformasyon merkezleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler 

veril.mekte ve ulusal enformasyon · 

ilgili . belirteçler söz konusu edilmektedi.r. 

· oAnahtar sözcükler: Ulu.sal enformasyon sistemi, enformasy9n transfer 

döngüsü, eri(ormasyon merkezleri. 
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Li teraiürde rastlanan ötesi toplum" 1 "teknoloji 

ötesi .toplum", v.b. , 
. . . 

:gibi terimler _ülkemizde de 

Hatta, bU kcinularia - ilgiÜ olarak Alvin Toffler' in_. "Gelecek ve 

"Üçüncü Dalgfl" TUrk:çe' ye 'de ve epeyce ilgi 

Ancak, gelecekten söz etmek tekno-

lojik toplumsal / 

lere Özel bir japon enstitüsü yöneticisi ola.nMasuda, 

günümüzde. Ülkelerin (industrialization)" den çok 

(informatiza_tion)"ya önem ·ve_rdiklerini ve hedefle-

rini bu söylemektedir(l). Bi.r yüzyrl ön.ce 

Amerik_an %10 u enformasyon günümüzde 

bu oran %50 nin üzerine 

Toplumlar endüstriye 

olarak bil;msel ve teknik enformasyon üretimi ve da art-

G.E. Schuh, 1920 lerin ortalarin_dan 1970 lerin 

dek {50 b.ir süre) üre-timde meyQ.ana gelen 

fiziksel sonucu yeni enformasyon 

sonucu söylemekte ve 11 e_nformasyon''u bir ' "girdi" VBya 

"kaynak" olarak ni telendirmektedir(4). 

Enformasyon .toplam bilimsel ve tek-

nik enformasyon üretimi ve birlikte 

söz OECD(.Organization for Economic Cooperation· at;-d 

Development) bir _ göre; . 
' ' 

toplam ülkelerde giderek artmakta-

ülkelerde sektörlere göre 

verilmektedir . 



SEKTÖRLERE GÖRE DAÖILIMI 

FRANSA 

A.B.D. 

· % 10 20 30 40 · 50 "/o 10 20 30 40 50 

Çizelge I. Ülkelerde Toplam Sektörel 

Kaynak: : Organization for .Eco_nomic Cooperation and · Development, 
Informatiori Ac1;ivites, Electronics·, and Telecommunications 
Technologies: Impact ·on Employment, Qrowth. and Trade. 

"' .s. 29; Aktaran: H.Cleveland,_ "Informatiön as a Resource" 
The Futurist 16(6); 3701982, 
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Çizelge I' den de üzere, geçen. ülkelerd.e 

1/3' ü enformasyon ala-

istihdam edilen ülkelerde sektörlere 

endüstri, Oysaki , 1950 /u ve 

ülkelerde enformasyon sektörlerde 

daha azd.i r (5). enformasyon 

ilgili bu konuda her-

hangi bir rakam verilememektedir. 

ENFORMASYON TRAUSFER . DÖNGÜSÜ---·:. 

Bildirinin konusu olan "enformasyon transfer döngüsü" ile 

ilgili bilgiler için 

Bu döngü; enformasyon ·sistemi içerisinde yer alan ve her birinin 

olan ve uygulama faali.yetle-

l"i, enformasyon üretimi .• birincil ve ikincil- en-
formasyon merkezleri · ve temel 

Enformasyon transfer döngüsünün temel ögeleri- Çizelge II' de 

spesifik öir konu 

bir 

tirme .faaliyetlerinde, bir is.e uygulama faaliye1;lerinde bulun-

yer alan enfo.r-

masyon Ancak, bir da enformasyonu 

bizzat üretenler dir. Bir 

edindikleri tecrübeleri veya konulardaki 

raporlar halinde ilgisine sunmakta-

Söz konu.su enformasyon transfer döngüsünde yazar-

rolünü göstermektedir. Fakat ken-

disi bir biçimi resmi olarak 

profesyonel topluluk üzerinde herhangi bir 

etki yapmaz. Enformasyon transfer döngüsünde bu, birincil· 

görevidir. 
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Yazarl.:n/ 

rolü 

Birincil 

ro l ü C-I 

Bi.rincil ve 
ikincil 

roiü 

KULLANICI TOPLULUGU 

Enformasyon 

rolü 

Çizelge II. Enformasyon Transfer Döngüsü 

Enformasyon 
merkezlerinin 
rolü 

Kaynak: F. w. Lancaater 1 Retrieval Systems: Characteristics, 
Testing and 2nd ed. New York : Wiley, 1979, s.-2. 

gibi, birincil kitap, dergi, rapor, tez, patent 

· vs. Çizelge II'de birincil iki 

görülmektedir: 

l. abone veya yoluyla 

direkt olarak 

2 • . Enformasyon merkezlerince abone olunmasl. veya 

yoluyla olarak 

Enformasyon merkezleri - bu 'terim, ·Çizelgede kütüphaneler, 

türdeki enformasyon merkezleri .ve i kincil hizmet-

lerini kapsar biçimde - enformasyon transfer döngü-

sünde çok önemli rol ve 

ma y_olujrla profesyonel bir koleksiyonu 
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makta; kataloglama ve -dizinieme ve özetçeleme 

(indexing a.nd abstra.cting) ve 'literatür 

düzenlenmekte ve _denet1enmektedir. 

' Düzenleme ve denetimde bibliyografya 

ve dizinleme ve özetçeleme ve.ren da . 

görevler ·Bu örgütle-r ikincil ve 

sorumludurlar. ikincil direkt olarak kulla-

yollarla Ancak ikincil 

büyük bir kurumlarca, yani bireylerden çok en-

formasyon merkezlerince ·_ -: 

Keza enf.ormasy_on merkezleri ve (dissemination) _ 

de yürütmektedir. güncel duyuru 

hizme·ti, . referans ve li terat'.ir tarama hizmetleri enf_ormasyon mer-

kezlerince verilen hizmetlerden 

transfer döngüsünün son ögesi, enformasyonun 

özümlenmesidir. Enformasyonun 

özümlenmesi, ölçülmesi güç. b_iridir. Burada, · 

"doküman tra.n·sferi" ile "enformasyon transferi" 

vurgulamak gerekmektedir • . "Enformasyon transferi" doküman 

yani i;lgili konudaki -mevcut 

bilgi durumu zaman olarak, dokü-

manlar de özümlenemeyecektir. 

J . 
Formel süreçleri bir döngü olarak gösterili.r; çünkü, 

ve kendi kendilerini yenil.eme (regenerative) öz.ellikleri 

Özümleme kendi 

veya uygulama faaliyetlerinde 

ve bundan_ yararlanarak yeni enforma.Syon üretir. Bu da, dön-

gün.ün 

DURUM 

Bir ulusal enformasyon sisteminde 

enformasyon transfer döngüsünün tüm ögeleri önemli rol 
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Bu döngüde yer alan her ögenin ele 

bir biçimde incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. 

Ulusal enformasyon sistemi kurma bulunan ülkemizde de bu 

tür bir bir_zorunluluktür. olarak, böylesine 

bir tek tek çe-

görev yapan ve . . . . 

Bildirinin bu ' bölümünde 

yon transfer. d(ingüsünde yer alan ögelerin ülkemizdeki. durumuna ve 

(bizce) öneml:I, gö.riilen nirengi 

l'. KULLANICI TOPLULUGU, VE YAZARLAR · 

Ülkemizde .kütüphane ve ki istenilen düzeyde 

nedenle de, yönünden 

bir rakama nün 

istatistik.lerde halk kütüphane ierini toplam okuyucu 

8.202.000 olarak verilmektedir(7). Bu rakama okul,. üniversite_, 

ve ozei ·kütüphane dahil 

.geçen kütüphane tür.lerinin istatistiklerinin 

büyük bir eksikliktir. tutulan istatistiklerde verilen raka-

anlamda ol,up da üzerin-

de gereken yönünden 

hangi tür kütüphane daha fazla yönelik 

bilememekteyiz. Ancak, üniversite, 

ve özel kütüphane kütüphane türlerindeki kul-

daha faal söyremek bir 

Bunu söylemekle her tek bir 

kütüphane türünü söylemek istemiyoruz. Çünkü, bir kul-

gereksinimi olan bilgiyi için her tür kütüpha-

ne ve enformasyon merkezinden yararlanma 

ve uygulama faaliyetlerinde bulunan kul-

toplam çok küçük bir yüzde 

Türkiye'nin bilim ve potansiyeli konusunda 1983 

için anket göre, ülkemizde 
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•:,-.... 

faaliyetlerinde insa.ngiicü (tam 

7 .842 ai 8Q490 ;. ve l . 297 ai ol-

mak üzer0 toplam 17.829 dur(8) . Bir 

1,67 dir(9)Q 

rakamlar üniversitet kamu ve endüstri kesim-

lerinin toplam harca-

malar la ilgili dil'. Ülkemizde 1982 

.sa.fi milli (A-G/osr.rn) 
tji.r(10)9 safi 

:faaliyetlerine harca.nan pay , lCi 

y\izdeye sahip . ola..n · birisidir;; 

Üikemizde hemen her dalda yürütül-

mesine 
' .istenilen düzeye 

. 'Qu tür duyurmak: 

ti;rmalara .e-a pek ilgi gösterilmemektedir. 

Tifrk Bilim. nda 3.000 den fazla bilim 

ifade edilmektedir. ilginç - . . - - . 

si; akademilere ( 2547· 
-- ' . 

girmesinden önceki durum. 

.: .:.. :Bu yüzdeJer, bulunan 
.. '\ ·_:.·. ;· .. ., _; _ .... ": _. - -

gösterdikleri . (ya q:a ,göstermeditleri) ilginin ilginç 

· . 
. - . . - . - ' 

"'.: · ,' <- ve uygulama f'aali-
· yö_neJik enformasyon üretimine bir. 

· Tttrkhe 1981 

6öof 12). Türkiye Makaleler 

' 1980 ait cildinde ise künye. bulun-

• Bu rakamlar, enf-orinasyon üretimine dönük 
.:-' 

ya.p<\.n ve ulusal üretimi hususla-

kabaca verebilir 
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alanda ise makale 

)68 dir. dünya bilimine yönünden bu 

ancak 41. yer alabilmekteyi z( 14). 

2. YAYINLAR VE YAYINCILAR 

Ülkemiz üniversite, kamu ve endüstri kesimlerinde 

faaliyetlerine ayrilan -toplam fonun ve bu 

t oplam insangücü yete.rsiz ülkemizde 

da yetersiz geti.l'!llektedi:r . :>c 

göre ki tap ve dergi çizelgeden izlenebilir.: 

1973 1974 1975 } 1976 1?77 1978 1979 1980' 

toplam . 
7479 6883 6830 5033 5071 431$ 

' 
•••s J ki tap 

-. T 
J 

2222 _ t 20191 !gazete ve dergi 2362 . 12413 2256 l 2331 -- 2352 

l 1 

Çizelge ' III: göre Toplam Ki tap, Gazete 
ve Dergi 

. -
Kaynak: Türkiye ' i s tatistik 1981. 1981, s.119 

1981 toplam 5610 ki tap Bu rakama iilke.,. 

10.000 kitap 1!2 1973 

lan ki tap 7479 a, k_itap_ da 1 1 9 a c 

_ halde, daha sonraki ne-

d.eniyle l)üyük bunun sonucu 
> J'. . . -
' - . olarak kitap sür_ekli azalmalar _ meydana 

1981 ki tap (5610)' 1967 kl.·(;ap 

(5688) 

Keza, kitap da çok 

gibi, Türkiye'de bir kitaptan adet ender 

olaylardan biridir. 
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ilgili husus ci.a, ülkede 

olan_ matba.a. göre ülkemizde faaliyette 

matbaa çizelgede 

!·1n3 l 1974 1975 1976 1 1977 1978 1979 1980 
. 1 

Toplam matba.al 1926 · 2084 2180 . 2311 2618 2Jl8 2890 3022 . l . . .l 
. . 

· IVi Göre Türkiye' de .Toplam Matbaa 

Kayna.lct 1981. Ankara, 1981, s .120 

Çizelgeden. de . üzere;. .. da 

toplam 3022 matbaa Ancak, 

matbaa sa-

ki tap basan çok daha 

a.'4 görülmek'Gedir. Türkiye ilgili 

ciltlerinde 1977 de 731; 1978 de 636; 1979 da 484; 1981 de 591 
kitaplar yer 16). Bu rakamlar, 

kitap basma yönünden mevcut büyük 

göstermektedir • 

. 3. DAGITIM 

. hususu bir bildiri konusu kadar 

. ve' problemli .bu hususa._ Ancak, 

yönünden büyük içinde ve 
. . 

bazen bile söylenebilir. 

4. VE ENFORMASYONUN 

Bira.ya dek üretimiyle ilgili hususlara 

Enfo.rme.Byon merkezlerinin görevi- ise, vey,a 

·ola.n li te.ra.tµ.re va 13u 

. _görevi getirebilmek i.Çin enformasyon merkezleri 

. 

a) (Referral Center) 

da üzere bir .yönlendirme merkezii kulla-

sorusuna veya gereksinim bilgiyi 
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bir veya y önel tir. Kiitüphane-

ler de d;.hil olmak üzere enform8,f!yon merke z i "dü-zeylerde 

yön l endirme hizmeti Yani, 

rarlanarak sorulara bulabilmek i çin 

daha uygun bir enformasyon yöneltirlero Bunu yapabil-

mek . için enformasyon toplamak · 
gerekmektedir. Bazi enformasyon · konula'.!' . için 

mevcut . enformasyon dizinlerini 

dillerde çeviri için bir 

liste, böyle ·. bir dizine örnek gösterilebilir. 
. . . . : I . 

belirli konuda enformasyon · için "Nereye 

gidebilirim?" sorusuna 

Ülkemizde_' yönlendirme faaliye·tleri kütüphan.el,erce · 

yeterli düzeyde yönlendi·rme · 

söylemek oldukça güçtür. 

b) Devam Eden Dizi nini Tu·tan Merkezler 

merkezlerinin ön_emH _birisi de 

devam ilgil,i bilgileri. Bu 

"Kim ne t . 

En önemlisi de, ' "Balj,rli bir. 

( ler) ·,_ 

. Ulusal enfor,inasyon ·-_ . 

ilgili yeterli hizmet .. 

.. 
için 

zaman, emek ve para · 
önce-; veya ·benzer 

saptamak oldukça önemli dit'. Devam .. , ' ... · 
ler düzenlemek . ve adresla-rin:i. · 

" - ' .. . - . '·: ·. .:._ .... , -. 
-.. _ ..... 

benz-er konular . ü:z;erinde belirJ,.enm',isiltde 

Bu tür . ·. 
-bir ola.bilir-. · 



Birçok ülke kendi içinde devam eden 

neler belirlemek sistemler 
Smithsonian Science Exchange {SSIE) 

A.B.D. 'nde yürütülen tilin ilgilenmekte ve ko-

dizinlerini 
. ·. . 

tüm bilgiler gönderilen formlar 

edilmektedir {formda :proje 

. kurum, projeyi destekleyen projenin süresi, 

bir Özeti 

bilgilerkütüklere ye formda yer ögeler-' 
' - . . -- -- - - -- .. - ---

den biri veya ?ç; · 

da-çevrim (off-line) Keza, 

SDI (Selective hizmeti de 

vermektedi,r. Böylece; iki sürecek bir projenin hangi 

ve ne gibi elde düzenli ola-

rak. günlemelerle ( updating) 18). 

c) Dokümanlarla Hizmet Veren Merkezler · 

Dokümanlarla ilgili hizmetler; derleme-, kataloglama, dizinleme, 

özetçeleme, duyuru ve literatür olarak Do-

kümanlarla ilgili her bir hizmet bir örgütlenmeyi ge·rek-

tirmektedir. 

Ülkemizde derleme görevini derleme koleksiyon 

Bu kütüphanelerin (özellikle Milli 
' ' . ..... 

Kütüphan.e'nin) derleme yoluyla 

ve katalog bilgilerini kataloglar ya da katalog kart-

kütüphanelere göndermeleri gereklidir. Bu 

·yönde bir örgütlenmeye gidilmesi gerek kataloglamada · 

gerekse zaman ve tasarruf 

zorunlu gözükmektedir. Keza, Milli Kütüphane 

olan musal da düzenli bir biçimde 
"' b. ' . .. 

büyük yararlar 

Dergilerde tek tek makalelerle ilgili yürüt-

mek için de birçok örgütün gereksinim 

il 



bu görevi Milli Kütüphane yerine getirmektedir. Oysaki, Türkiye 

Makaleler gibi genel ikincii 

spesifik konu i ·lgili ikincil 

kamu mesleki_ dernekler .ve ticari 

Bu ülkemizde yetersiz 

olan ikincil büyük önem . 

Dokümanlarla ilgili olarak verilen ·hizmetler duyuru 

Ve literatür hizmetler·i de Günümüzde ,TÜRDOK 

ve üniversite olarak) .yürütülen li-
teratür ve duyuru hizmetlerinin gereklidir. 

Keza, bi'zde henüz olmayan enformasyon analiz merkezleri Q.e 

önemli rolü bulunan_ 

Enformasyon analiz merkezleri, spesifik konularla ilgili verileri 

toplayan·, kataloglayan, dizin, ö·zetçe .ve thesaurus' 

ve · merkezlerdi:t'. geçen merkezler salt 

lerle yetinmeyip, zaman.da yeni enformasyon da üretmektedirler( 19). 

Nihai olarak bir .ülke, kendi içerisinde ve dünyada " 

bilimsel ve teknik li tera'türün 

özümlenmesiyle de ölçülmesi 

zor olan göstergelerden birisidir. Refe;ans verilen kaynak 

daki bu konuda bir fikir verebilir. Anc:ak, citation anal.ysis' 

in iki referans verilen 

gerçekten (ki bu her zainan 

)'; ikincisi ve daha önemlisi ise, toP-

bi·r üyesi olan yapan literatürü özüm-

göstermesidir. 

· Ülkemizde pek bir türü olan citation 

analysis, ·gerek der7celerinin 

gerekse kütüphanelerin seçim be;lirlenme-

sinde kütüphane yönetimfne büyük 
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1 ' 

S O N U Ç 

Bi r ulusal enformasyon sis teminin, her biri 

hizmetlerinin özel rol oynayan birçok 

meydana Sistemin ·bütün olarak 

i s e , sis temi ögelerin 

nin enformasyon hizmetleri ara-

de hesaba gerek-

lidir. Bir ulusal enformasyon sistemine tek tek ögeler 

olarak bakmak yerine; sistemi koor dine bir bütün olarak g?.rmek önem 

Ulusal enformasyon sisteminin göz önü.ne 

gereken 

1. ve teknolo ji dünyada literatürün 

ne ulusal enfor masyon sistemi 

2. Ülke içerisinde ulusal li,teratür ün ne 

formel enformasyon s i stemler i 

3 . konu ulusal dünyadaki ya-

göreceli 

4. Ülkede literatürün j.kincil denetlen-

mesi; 

5. Dünyadaki ikincil ya da makinece okuna-

bilir biçimde 

6. 

7 . literatürün · 

8 . bu ara-

geçen zaman; 

9. Ul usa l sisteminin maliyeti 

büt çe enformasyon 

tinin mal iyeti v. d . )(21) . 

Bu tip cergele:r bir ül kedeki bi l imsel ve . enformasyon 

göste r ebi-
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lir . ülke ler bilimsel ve teknik alandaki tüm li-

teratürü ve 

olan ülkelerin i se tüm literatür ü ·gerekmeyebilir . Yine 

de, en her ·dünya li t eratürünün. kaçta 

bilinmesinde yarar Bir ülkedeki formel enformasyon sistemleri 

yoluyla gün geçtikçe daha az bilime.e l ve teknik literatüre 

tedir; Bu durum; bilimsel, .ekonomik ve endüstriyel ciddi. 

sorunlara yol 

Bu da üzerinde gerek-

lidir. bir ülkenin salt bilim ve teknoloji dünya 

literatürünün kaçta ve ne kadar 

gibi toptan göstergelerle ilgilenmesinin 

zamanda spesifik konu ilgili daha rafine gö.stergelerle 

de ilgilenmesi gerekmektedir. bi r ülkenin ekonomisi bir tek 

mala veya küçük bir grup mala bir bu ülkede . 

o malla ilgil.i, dünya literatürünün kaçta ve kulla-

önemli bir gösterge olabilir. 

önemli nokta literatürün ilgilidir. 

bir durumu, tersi ise 

bir durumu göstermektedir. 

Üçüncü nokta, ülkede literatürün düzen-

lenmesi ve denetimiyle ilgilidir. Her ulusal enformasyon sisteminin 

temel görevi budur. Bu görev yerine takdirde hem ulusal 

bibliyografya ve dizinlerin üretimi hem de uluslar-

enformasyon sistemleriyle. kurma güçlenmektedir. 

Özetle, ülkemizde kurulacak ulusal enformasyon sistemi , enfor-

masyon transfer döngüsünde yer alan tüm faaliyetlerle 

ilgilenmek 

kütüphanecisiyle, enformasyon transfer döngüsiindeki 
;t 

yerine getiren tüm 

ulusal enformasyon sistemi kurmak mümkündür. 

sonucu, bu alanda yasal, 

toplumsal ve finansal güçlükleri yenmek daha da 
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