


NEDEN POLİTİKA OLUŞTURMALI? 



Gelişmeleri ve 
gereklilikleri 
yansıtmak 

Farkında 
olmak 

Bilinçli 
yaklaşmak Karşılaştırmak 

Organize 
etmek 

Rehberlik 
etmek 

Hiyerarşi 
ve düzeni 
sağlamak 

Uzlaşmak 

Kontrol 
etmek 

Yönetmek 

Karar 
vermek 

Yöntem 
araç ve 

biçimleri 
belirlemek 

Yenilemek Planlamak 

POLİTİKA OLUŞTURMANIN FAYDALARI 



--- Farkında olmak 

--- Bilinçli yaklaşmak  

--- Rehberlik etmek 

--- Gelişmeleri ve 
gerekliliklerini yansıtmak 

--- Organize etmek 

--- Hiyerarşi ve düzeni 
sağlamak 

--- Uzlaşmak ve fikir birliği 
sağlamak 
 

 

 

 

   

 

--- Planlamak 

--- Yöntem, araç ve biçimleri 

belirlemek 

--- Yönetmek 

--- Karar vermek 

--- Karşılaştırmak 

--- Kontrol etmek 

--- Yenilemek 

 

 

 

 

 

 

POLİTİKA OLUŞTURMANIN FAYDALARI 





Gözlemlerimiz 
ve 
deneyimlerimiz 

Personel ve bilgi 
eksikliği 

Kataloglama yapan 
personelin farklı 
yerlerde çalışması 

Personel arasında 
iletişim eksikliği 

Tek biçimlilik ve 
standartlara uyum 
sağlanamaması 

Raf düzeni 

OPAC’ta 
görüntülenme 
sorunları 

Hatalar nedeniyle 
iş yükü 

NEDEN KATALOGLAMA POLİTİKASI? 



Kataloglama 
konusunda çalışmalar 
yapılmasına karar 
verildi. 

Kataloglama birimi 
yeniden yapılandırıldı. 

Eksikler ve ihtiyaçlar 
bulunmaya çalışıldı. 

Literatür taraması 
yapıldı. 

Yapılmış örnekler ve  
online katalog kayıtları 
incelendi. 

Toplu kataloglarda yer 
alan farklı uygulamalar 
incelendi.  

Verilen mesleki 
eğitimlere katılım 
sağlandı. 

Kullanılan sistem üzerinde 
düzenlemeler yapıldı ve 
teknik altyapı için gerekli 
üyelikler yapıldı. 

Hizmet içi eğitimler 
düzenlendi. 

Meslektaşlardan destek 
alındı, bilgi alışverişinde 
bulunuldu. 

POLİTİKA OLUŞTURULURKEN NELER YAPILDI? 





Kataloglamayı neye 
göre ve nasıl 
yapacağımız netleşti. 

Tek biçimlilik ve 
düzen sağlandı. 

Takıldığımız noktalarda 
ilk başvuru kaynağımız 
oldu. 

RDA’ya geçiş sürecimiz 
hız kazandı. 

Karşılaştığımız farklı 
uygulamaları ve 
durumları kayıt altına 
almamız kolaylaştı. 

Personel eğitimi 
kolaylaştı. 

Stajyer 
öğrencilerimizin 
eğitimi kolaylaştı. 

Bilgi birikimleri ve 
deneyimlerin 
aktarılması kolaylaştı. 

İş süreci oluşturma 
ve yönetiminde 
kolaylık sağlandı. 

Eski uygulamaların 
yetersizliği daha net 
bir şekilde anlaşıldı. 

POLİTİKA HAZIRLADIKTAN SONRA 





RDA’YA GEÇİŞ SEBEPLERİ 

--- Kullanıcının aradığı bilgiye daha rafine şekilde erişmesini sağlamak.  

--- Kütüphane koleksiyonunu daha anlaşılır ve ayrıntılı şekilde kullanıcıya sunmak.  

--- Bilgiye her açıdan erişim sağlamak. 

--- Bibliyografik kayıtları kullanıcılar için anlaşılabilir kılmak . 

--- Kütüphane koleksiyonunu standartlara göre düzenlemek, yerleştirmek ve tek 

biçimliliği sağlamak. 

--- RDA’nın şu ana kadarki tüm kavramsal modelleri ve standartları kapsıyor olması.  

--- Web ortamındaki bilgiyi düzenlemek ve bilgi transferini kolaylaştırarark oluşabilecek 

kayıpları minimuma indirmek. 

--- Otorite listelerinin oluşturulması.  

--- Konu başlıkları verilirken tutarlılık sağlanabilmesi.  

--- Geçmişten ders alıp dünya standartlarını takip etmek ve geleceğe yatırım yapmak.  

--- Mesleki etik ilkeleri göz önüne alındığında hizmet kalitesini arttırmak.  

--- Mesleki tatmin. 



Türkiye’de 
standartlar 

Tek biçimlilik  

Türkçeye çeviri 

Farklı türde 
bilgi kaynakları 

Kurumların 
uygulamaları 

GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANAN BAZI SORUNLAR 

Zaman ve iş yükü 

Bilgi ve deneyim 

Eğitim 

Sorumluluklar 

Bilgi kaynakları arasındaki 
bağlantıların ortaya çıkarılması 
süreci. 



Geri bildirimler 

Bilgi kaynağına ilişkili 
terimler ve kelimelerle tek 
bir form altında erişimin 
sağlanabilmesi 

Her türlü bilgi kaynağının 
tanımlanarak 
kataloglanabilmesi 

Mesleki gelişimin 
sağlanması 

Çalışmalarımızın 
dünya standartları 
doğrultusunda 
sürdürebilir olması 

Katalog 
kayıtlarının düzeni  

Rafların düzeni 

Referans 
kütüphanecilerinin 
işlerinin kolaylaşması 

OLUMLU TARAFLARI 



 

 
KATALOG KAYITLARIMIZ 

ESKİDEN - ŞİMDİ 











HEDEFLERİMİZ NELER? 

Yenilik ve gelişmeleri takip edip 
politikamızı güncellemek. 

Tüm bilgi kaynaklarımızı RDA’ya 
uygun olarak kataloglamak, 

gerekli güncellemeleri yapmak. 

Otorite listelerini 
düzenlemek ve daha 

kapsamlı bir hale getirmek. 

Katalog kayıtlarımızı dünya webinde 
görünür hale getirmek. 

Ülkemizde yapılan çalışmalara 
mümkün olduğunca katkı 

sağlamak. 

Ulusal ve uluslararası 
çevrede referans kütüphane 

olmak. 



TEŞEKKÜRLER 


