
  



Resource Description and Access(Kaynak 
Tanımlama ve Erişim) 

 

AACR2’nin yerini alan dijital ortamlar için 
tasarlanmış yeni kataloglama standardıdır.  

 

Tüm kaynakların tanımlanmasını sağlayan RDA 
sadece kütüphaneler için oluşturulmuş bir 

standart değildir. 

 



 Kataloglama kurallarını kolaylaştırma 

 Düzenleme ve erişim olanaklarını geliştirme 

 Bilgi kaynaklarının tüm türlerini tanımlama 

 Uluslararası bağlamda daha esnek bir yapı sunma 

 Kütüphane verilerinin diğer bibliyografik verilerle 
etkileşimini sağlama 



  

 AACR2 

Kart kataloglar için tasarlanmıştır 

Pratiğe dayanır 

Materyal türüne göre tanımlama  

 

 

RDA 

Dijital ortam için tasarlanmıştır   

Teoriye  dayanır (FRBR, FRAD) 

Her türlü  kaynak ve  içerik türüne göre tanımlama  

 
 
 
 



AACR2 

Alan 

Ayrıca bakınız yönlendirmeleri 

Bakınız yönlendirmeleri 

Başlık  

Bilginin ana kaynağı 

Editör, çeviren, resimleyen vb. 

Ek giriş  

Fiziksel tanımlama  

Genel materyal belirteci 

Resmi ve resmi olmayan notlar 

Standart numaralar 

Tek biçim eser adı 

 

RDA 

Unsur 

ilişkili varlıklar için yetkeli erişim 
noktası 

Farklı erişim noktaları 

Yetkeli erişim noktası 

Tercih edilen bilgi kaynakları 

Katkıda bulunanlar 

Erişim noktası 

Taşıyıcı tanımlama 

İçerik türü, ortam türü, taşıyıcı türü 

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
tanımlamalar 

Gösterim için tanımlayıcılar 

Tercih edilen eser adı ve bilinen eser 
adı 

 









       RDA eğitiminin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
öğrencilerine daha kapsamlı bir şekilde verilmesini 
sağlamak ve RDA ile kataloglama yapabilen 
uzmanların yetişmesini sağlamak. 



        Anket yöntemiyle, Ankara’da yer alan 
üniversitelerde öğrenim gören Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü öğrencilerinden 30 kişiye konu hakkında 
farklı sorular sorularak öğrencilerden geri bildirim  
alınmıştır. 



   Öğrenciler RDA konusundaki kaynaklar ve ülkemizde 
RDA ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında yeterince 
bilgi sahibi değildir. 

 

 

     Öğrencilerin RDA konusundaki bilgisi ders 
kapmasında gördükleri ile sınırlı kalmaktadır. 



     Kataloglamada yeni bir standart olan RDA 

  eğitimi, biz Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 

  öğrencilerine yeter kadar verilmemektedir. 

 

 

      RDA konusunun üzerinde yeterince   
durulmamaktadır ve uygulamalı eğitim 
verilmemektedir. 



    RDA’nın getirdiği yenilikler ve AACR2 ile RDA 
arasındaki farklar hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler 
RDA ile kataloglama yapmada yeterince bilgi sahibi 
değildir. 

      

    Öğrencilerin çoğunluğu RDA ile katalog uygulaması 
yapamamaktadır. 

















      “Tüm okullarda Anglo Amerikan yerine RDA 
hakkında bilgi edinip uygulamak isterim.” 

 

       “RDA'yı neredeyse sadece isim olarak ve yeni bir 
kataloglama şekli olarak biliyoruz. Bu konu hakkında 
yüzeysel bir eğitim görülüyor ve kalıcı bir yarar 
sağlamıyor.” 



     “ Yaklaşık olarak 10 yıl önce gündeme alınan fakat 
öğrencilerin kafasında net bir bilgi oluşmayan bir 
standart. Ne olduğu anlaşılmadan hafızalardan silinip 
gidecek diye düşünüyorum. Bence biran önce ne 
olduğu, ne yenilikler getirdiği ve kullanımı hakkında 
öğrencilere uygulamalı ve kapsamlı bir şekilde eğitimi 
verilmelidir.” 



       “Yeterli ve eşit eğitimin verildiğini düşünmüyorum. 
Bu konuda daha özel hassasiyet gösterilmelidir.” 

 

      “RDA hakkında ülkemiz yeterince bilgi sahibi 
değildir. Bununla ilgili eğitimlerin daha çok yapılması 
gerektiğini düşünüyorum.” 



 RDA eğitiminin üzerinde daha sık durulmalıdır. 

 RDA konusunda öğrencilere daha kapsamlı bilgiler 
verilmelidir. 

 Öğrencilere eğitimi kapsamlı ve uygulamalı bir şekilde 
verilmelidir. 

 Öğrencilerin katalog RDA ile katalog uygulaması 
yapmaları sağlanmalıdır. 

 Ders bağlamında öğrencilere RDA ile kataloglanmış 
farklı kaynaklar gösterilebilir. 

 Konuya ilgisi olan öğrencilerin staj yaparken 
kendilerini geliştirebilecekleri kurum veya kuruluşlara 
yönlendirilebilir. 
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