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ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAM ve 
YÖNTEMİ 
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Amaç ;  

- Bibliyografik işlemler sürecinde kontrollü terimlerin 
kütüphane kataloglarındaki işlerliği, gerekliliği ve 
öneminin vurgulanması, 

- Sürekli güncellenen ve geliştirilen uluslararası 
standartlar ışığında ulusal düzeyde katalog 
kayıtlarındaki denetimsizlik, tutarsızlıklar ve 
sorunların tesbit edilerek önerilerin sunulması, 



ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAM ve 
YÖNTEMİ 
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Kapsam ; 

- Çalışma kapsamında kontrollü terimler olarak ; 

 Sınıflama Şemaları, 

 Konu Başlıkları, 

 Yetke Dizinleri (Authority file) ele alınmıştır. 

- Kontrollü terim kullanımını anlama amacı ile, Türkiye 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması- NUTS 1 
bölgesinde bulunan 12 temsili İl’e göre üniversite 
kütüphaneleri seçilmiştir.  

- Çevrimiçi Kütüphane Katalogları (betimleme yöntemi) 

 



KONTROLLÜ TERİM KAVRAMI 

 Sınıflama şemaları, konu başlıkları  ve yetke dizinleri 
(Authority file) gibi kayıtlardaki denetimi sağlayan bu 
yetke listeleri, bilgi düzenlenme ve erişiminde önemli bir 
rol üstlenerek kontrollü terimleri oluşturmaktadır.  

 Kataloglamanın en kompleks süreçlerinden biri, kontrollü 
erişim uçlarının yaratılmasıdır. Bu süreç, olabildiğince 
özel, kesin ve tekil sonuçları yapılandırmak için seçme ve 
adlandırmaları bir araya getirme işlemini kapsar.  

 Bibliyografik kimlikler tanımlanırken “kontrollü terimler” 
e önem verilerek hareket edilmesi katalog kayıtlarının 
bütünlüğünü  sağlar. 

Kaynak : (Sefercioğlu,2003 ;XI)  
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KONTROLLÜ TERİM KAVRAMI 

Önemi ; 

 Yetke listelerinden yararlanılarak yapılan bibliyografik 
tanımlama ile kütüphane kataloglarında denetimli 
dizinlerin oluşması sağlanır. 

  Denetimli dizinler aynı terimin farklı kataloglar 
tarafından da doğru  ve kontrollü şekilde kullanılma 
olasılığını arttırmaktadır. Bu olasılık dahilinde 
kütüphane katalogları daha standart bir hale 
gelecektir. 
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SINIFLAMA ŞEMALARI 
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  “Sınıflama, bir kaynağın ana konusuna dayalı olarak, bir 
kütüphanenin kaynaklarını genelden özele mantıksal bir 
düzende düzenleme sürecidir.”(Lazarinis,2014) 

  “Bilgi kaynaklarına kolayca erişim için, aynı konuda 
bilgi içeren kaynakların aynı yerde bulunmasını 
sağlayarak kullanıcıların istediği kaynağı kolayca 
seçmesine olanak veren sistemlerdir.” (Lazarinis, 2014)  

  “Bilginin organizasyonunda ve sınıflanmasında da temel 
amaç benzer şekilde aynı bilgileri içeren kaynakları bir 
araya getirmek ve farklılıklarını ayırt etmektir.” (Tonta, 
2012)  

 



SINIFLAMA ŞEMALARI 
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En yaygın kullanılanlar ; 

 

 Dewey Ondalık Sınıflama (DDC) 

 Library Of Congress (LC) 

 

 



KONU BAŞLIKLARI 

 Kullanıcıların belirli bir konudaki materyalleri 
bulmasına yardımcı olan, belirli bir sistematiğe 
sahip, kaynakların konularını tanımlamaya yarayan 
ve kontrollü sözcüklerden oluşan sistemlerdir. 

 Kataloglama sürecinin bir parçasıdır. 
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KONU BAŞLIKLARI 
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Amaç ve Hedefler ; 

 

 Konu ile ilgili tüm materyallere erişim sağlamak,  

 Konu listelerine uygun ilkeler aracılığıyla erişim 
sağlamak, 

 Aynı konudaki referansları bir araya getirmek, 

 Konu alanları arasındaki ilişkileri göstermek, 

 Herhangi bir analiz düzeyinde giriş sağlamak, 
Kaynak : (Ganendrran, 2007) 



KONU BAŞLIKLARI 
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Amaç ve Hedefler ; 

 

 Önemli bir kullanıcı grubuyla, ortak herhangi bir 
sözcük girişi sağlamak, 

 Olası en kesin terimler ile konu içeriğinin 
tanımlamasını sağlamak, 

 Kullanıcının belirli herhangi bir kategorideki tüm 
öğeler arasından seçim yapmasını sağlamak, 

Kaynak : (Ganendrran, 2007) 

 



KONU BAŞLIKLARI 
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En Yaygın Kullanılanlar ; 

 Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (Library of 
Congress Subject Headings, LCSH) 

 Kanada Konu Başlıkları Listesi (Canadian Subject 
Headings, CSH) 

 Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından 
hazırlanan Tıp Konu Başlıkları Listesi (Medical Subject 
Headings, MeSH)  

 

 



KONU BAŞLIKLARI 
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Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (Library of Congress 
Subject Headings, LCSH) 

 Kaynağın konuları sözcükler ve / veya ifadeler içinde en iyi 
temsil edilen başlıklardan oluşur. 

 Otorite listesi görevini görerek, kullanılacak terimleri içerir.  

 Bağlantılı ve ilişkisel terimler arasında, kullanıcıya ilişkilerin 
gösterimine rehberlik ederek göndermeler yapılmasına 
olanak sağlar. (Rowley, 1997) 



KONU BAŞLIKLARI 
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LC Konu Başlıkları çapraz referansları içerir: 

 UF   Used For :    Tercih edilen başlığa yönlendirilmek için, giriş 
sözcük dağarını genişletmek üzere yer alan terimlere 
uygulanır. 

 BT   Broader Term :   Daha genel konu başlıklarına atıfta 
bulunur. Bu başlıklar, konunun genişletilmesi gerekiyorsa 
yarar sağlar. 

 RT  Related Term :  Yakın ilişkileri gösterir. 

 NT Narrower Term :  Daha dar olarak, spesifik, belirli başlıkları 
gösterir. 

 SA See Also :   Konu ile ilgili diğer başlıklara yönlendirmeleri 
gösterir. 

Kaynak : (Lazarinis, 2014)  

 

 



KONU BAŞLIKLARI 
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YETKE DİZİNİ 
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 “Erişim uçları için girişi yapılan her veri, denetimli 
sözcüklerden oluşan standart dizinler yoluyla 
oluşturulmak zorundadır. Kataloglamada kullanılan bu 
tür yardımcı kaynaklara ‘yetke dizini’ adı verilir.” 

 “Yazar, dizi veya konu adlarının katalogda kullanılan 
(doğru) biçimlerinden oluşturulmuş bir kayıttır.”  

 
Kaynak : 

( http://yunus.hacettepe.edu.tr/~gulbun/bilduzsist.htm) 

(Köklü, 2009)  

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~gulbun/bilduzsist.htm
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~gulbun/bilduzsist.htm
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~gulbun/bilduzsist.htm


YETKE DİZİNİ 
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 Yetke (Otorite) kaydı  (authority record)  terimi ise, bir 
yetke dizini içinde yer alan ve bir kataloglama 
biriminin sorumluluğunda oluşturulan yetkilendirilmiş 
her bir kayıt ögesi için kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 
Kaynak :(Bowman, 2003) 

 



YETKE DİZİNİ 
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Bir otorite kaydında olması gereken 3 ana unsur 
vardır : (Bowman,2003) 

 Kullanılmaya yetkili (Authority record) olan isim 
“form”u, 

 Yetkili (Authority record) “form”a, çapraz 
referanslar için yapılması gereken değişik formlar, 

 Yetkili (Authority record) form için gerekli kaynak 
(yazar ise doğum/ölüm tarihi ve eserleri hakkında 
bilgi,eğitim gibi otorite kayıt hakkında bilgi içeren 
kaynak) 

 



YETKE DİZİNİ 
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Otorite kayıtları (Authority Record) 

 

 Yazarlar (personal names),  

 Tüzel kişiler (names of corporate bodies (of all kinds), 

 Tekbiçim başlıklar (uniform titles),  

 Seriler (series), 

 Konu başlıkları (subject), 



Authortiy Control-Author (Yazar) 
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Authority Control-Subject (Konu Başlığı) 
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Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
Kontrollü Terim Kullanımı 

Kataloglama ve meta data standartları : 

 AAKK2 / RDA 

 Library of Congress Classification/ Library of Congress 
Subjects Headings 

             -İngilizce Konu Başlıkları 

 MARC 21 

 Genel kataloglama dili İngilizce 

 Kütüphane Yönetim Sistemi (Sierra) 

 Otorite Dizinleri (Author, Subject, Uniform Title), 

Yazılı «Kataloglama Politikası» ve «Kuralları» 
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LC Subject Headings ve Konu İlişkilendirmeleri 
22 



Konu Otorite Kaydı ve İlişkisel Bağlantılar 
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Konu Otorite Kaydı ve Göndermeler 
24 



Yazar otoritesi ve isim formları 
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MARC/RDA Terim Listeleri 
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Araştırma Kapsamındaki Kütüphane Katalogları 

 Araştırma kapsamındaki 12 üniversite kütüphanesi, 
kataloglama ve meta data standartlarını uygulayan 
kütüphaneler  (AAKK2/RDA/MARC21) 

 

 LC ve DOS Sınıflama Sistemleri  

 

 Farklı Kütüphane Yönetim Sistemleri 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Ulusal Düzeyde Kontrollü Terim 
Kullanımı/Örnekler 
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Sonuç ve Öneriler 

 Konu başlıkları ve yazarlar açısından bakıldığında kataloglarda 
denetimli konu başlığı ve yazar dizinlerinin oluşmadığı 
gözlenmiştir. Çoğu kütüphanede aynı terimin farklı formlar ile 
dizinlendiği görülmektedir.  

 Çoğu kütüphanede giriş öğelerinin (MarcTag1xx- MarcTag7xx, 
MarcTag6xx) yetke listelerinden yararlanılarak yapılmadığı 
görülmüştür.  

 Çoğu kütüphanede konu başlıkları ile ilgili veri bağlantıları 
sunulmayarak konu başlığı otoritesi oluşturulmamıştır.  

 Çoğu kütüphanede yazar taraması yapıldığında eserlerine 
farklı isim formları altında erişim sağlandığı görülmektedir. 

 

41 



Sonuç ve Öneriler 

 Birçok kütüphane kataloğunda Türkçe ve İngilizce 
konu başlıkları bir arada kullanıldığı gibi sadece 
Türkçe ya da İngilizce kullanan kütüphaneler de 
gözlenmiştir. 

 Aynı  katalog taramasında bazı Türkçe konu başlığı 
formları arasında farklılıklar görülmüştür. 

 Türkçe konu başlıkları kullanan kurumlar arasında 
belli bir standartlaşma olmadığı gibi aynı kurumda 
bile tutarsızlıkların yoğun şekilde olduğu tesbit 
edilmiştir. 
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Sonuç ve Öneriler 

 Kimi kütüphanelerde sınıflama sistemlerinden verilen 
kodlarda denetimsizlik görülmektedir.  

 Kimi kütüphane kataloglarında aynı yayının farklı 
sınıflandırıldığı görülmüştür.  

 Aynı yayının farklı kütüphane kataloglarında farklı sınıflama 
numarası aldığı görülmüştür. Bu durum kataloglama 
uzmanlarının bakış açısı ve kurumsal kataloglama 
politikalarından kaynaklı olduğu düşünülebilir. 

 İncelenen örneklere dayanarak ulusal düzeyde kontrollü 
terimlerin kütüphane kataloglarındaki kullanımı ve 
uygulanabilirliğinin standart olmadığı gözlenmiştir. 
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Sonuç ve Öneriler 

 Kataloglama sürecinin denetimli ilerlemesi ile meta data 
tutarsızlıklarının önüne geçilebilir.  

 Sınıflama sistemleri güncellendikçe katalog kayıtlarının da 
aynı doğrultuda güncellenmesi gerekmektedir. 

 Yetke listeleri kullanılarak yapılan bibliyografik 
tanımlamalarda ulusal ve uluslararası düzeyde kontrollü, 
denetimli kütüphane katalogları oluşacaktır.  

 Kataloglama işlemlerinde kayıt paylaşımları yapılmaktadır. 

 Kontrollü terimlerin doğru uygulanması standartlaşmayı 
getirecektir. Bunun doğal bir sonucu olarak toplu katalog 
kayıtlarındaki iyileştirme de beraberinde gelecektir. 
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