
‹‹ssllaamm ÜÜllkkeelleerrii ‹‹ssttaattiissttiikksseell,, EEkkoonnoommiikk vvee SSoossyyaall AArraaflfltt››rrmmaa
vvee EE¤¤iittiimm MMeerrkkeezzii ((SSEESSRRTTCCIICC))** KKüüttüüpphhaanneessii

Statistical, Economic and Social Research and Training Centre
for Islamic Countries (SESRTCIC) Library

ZZ.. CCaannaann DDUURRAANN****

ÖÖzz

Bu makalede, SESRTCIC Kütüphanesi’nin kuruluflu, geliflimi ve
verdi¤i hizmetler hakk›nda bilgi verilmektedir.
AAnnaahhttaarr ssöözzccüükklleerr:: SESRTCIC Kütüphanesi, Araflt›rma
kütüphaneleri, Özel kütüphaneler, Ekonomi kütüphaneleri, Kütüphane
tan›t›m›, Kütüphane hizmetleri.

AAbbssttrraacctt

The present paper informs in detail the foundation and development of
the SESRTCIC Library, together with a thorough explanation of the
nature of services being provided.
KKeeyywwoorrddss:: SESRTCIC Library, Research libraries, Special libraries,
Economic libraries, Library publicity, Library services.

GGiirriiflfl

‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ), 57 ülkeden*** oluflan ve genifl bir co¤rafyaya
yay›lm›fl uluslararas› bir kurulufltur. ‹slam Ülkeleri ‹statistiksel, Ekonomik ve
Sosyal Araflt›rma ve E¤itim Merkezi (SESRTCIC), di¤er ad›yla Ankara
Merkezi, 8. D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s›’nda (ICFM)1 (1977, s. 291) al›nan
kararla kurulmufltur. ‹slam Ülkeleri için istatistiksel, ekonomik ve sosyal konu-
larda araflt›rma ve e¤itim faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmufl bulunan
SESRTCIC’in yerinin Ankara olmas›; D›fliflleri Bakanl›¤›n›n 27 Aral›k 1977
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* SESRTCIC Web adresi: http://www.sesrtcic.org.
** Kütüphane Sorumlusu; SESRTCIC Attar Sok. No:4 GOP 06700 Ankara (library@sesrtcic.org).
*** ‹KÖ ülkeleri için bkz. http://www.sesrtcic.org/oic/oicaccda.shtml.
1 ICFM (Islamic Conference of Foreign Ministers): 8. ICFM Toplant›s›, 16-22 May›s 1977, Tripo-
li, Libya, Resolution no. 2/8-E.



tarihli ve IEIG-IETD-5599 say›l› yaz›s› üzerine, 31 May›s 1963 tarih ve 244
say›l› Kanunun 3. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 28 Aral›k 1977 tari-
hinde kararlaflt›r›lm›fl (Bakanlar Kurulu Karar›, 7/14549, 1978) ve Ankara
Merkezi, 1 Haziran 1978 tarihinde faaliyetine bafllam›flt›r. 

‹KÖ bünyesinde bulunan alt› yan kurulufltan (subsidiary organ) birisi olan
SESRTCIC’in amaçlar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

‚ Üye ülkeler hakk›nda sosyo-ekonomik istatistiksel bilgileri derleyip,
düzenlemek ve kullan›ma sunmak,

‚ Üye ülkeler aras›nda teknik ve ekonomik iflbirli¤ini bafllatacak ve
gelifltirecek çal›flmalarda bulunmak,

‚ Üye ülkelerin gereksinim duydu¤u konularda seminer ve e¤itim pro-
gramlar› düzenlemektir (Sesrtcic.org, 2005a).

SSEESSRRTTCCIICC KKüüttüüpphhaanneessii

SESRTCIC Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi, ‹statistik ve Enformasyon
Daire Baflkanl›¤›na ba¤l› SESRTCIC binas› içinde hizmet veren özel amaçl›
bir araflt›rma kütüphanesidir. ‹KÖ’ye ba¤l› üye ülkelerin sosyo-ekonomik
yap›s›n›n araflt›r›lmas›na yönelik bir bilgi bankas› kurma görevini üstlenmifl
bulunan SESRTCIC’de, kütüphanenin en temel sorumlulu¤u, bu yönde
gereksinim duyulan bilgi kaynaklar›n› derleyerek, bunlar› düzenlemek ve
hizmete sunmakt›r. Ayr›ca, 18 fiubat 1987 tarihinde Dünya Bankas› ve
SESRTCIC aras›nda yap›lan anlaflma gere¤i Kütüphane, Dünya Bankas›’n›n
Derleme Kütüphanesi (depository library) olma özelli¤ine sahiptir. 

Bir profesyonel kütüphanecinin çal›flt›¤› SESRTCIC Kütüphanesinde, kul-
lan›c›lar; SESRTCIC çal›flanlar› ve d›flar›dan gelen okuyuculard›r.
Ekonomistler, istatistikçiler ve çevirmenler kurum çal›flanlar›n› oluflturmak-
tad›r. Kurum d›fl› okuyucular›n ço¤unlu¤unu ise; ö¤retim üyeleri, üniversite
ö¤rencileri ve araflt›rmac›lar oluflturmaktad›r. 

Derme

Kütüphane dermesi, ‹KÖ ülkelerinin sosyo-ekonomik yap›lanmalar› ve
geliflimleri konusunda yo¤unlaflmaktad›r. Derlenen bilgiler, üye ülkeler
aras›nda ekonomik iflbirli¤i, üye ülkelerin temel sosyo-ekonomik, istatistik
göstergeleri ve güncel ekonomik geliflmeleriyle ilgili konulardad›r.

2005 Mart ay› itibariyle kütüphanenin bugünkü dermesi yaklafl›k 14 bin
bas›l›, 310 süreli yay›n ve 141 CD-ROM’dan oluflmaktad›r. SESRTCIC
Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezini di¤er bilgi-belge merkezlerinden
ay›ran noktalar, dermenin özelli¤ini temsil etmektedir. Bunlar s›ras› ile; 
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‚ Dünya Bankas›’n›n derleme kütüphanesi olma nedeniyle Dünya
Bankas› yay›nlar›n›n tümü kütüphaneye düzenli gelmektedir,

‚ ‹KÖ’ye üye ülkelerin ‹statistik Enstitüsü ve Merkez Bankalar›ndan
gelen çeflitli istatistiksel yay›nlar derlenmektedir,

‚ Ankara Merkezin sürdürdü¤ü araflt›rmalar için gerekli olan temel ulus-
lararas› istatistiksel kaynaklar toplanmaktad›r,

‚ ‹KÖ ve ‹KÖ’ye ba¤l› birimlerin (Subsidiary Organs2, Specialised
Institutions3, Affiliated Institutions4, Standing Committees5)
(Sesrtcic.org, 2005b) yay›nlar› gelmektedir,

‚ SESRTCIC’in kat›ld›¤›, ‹KÖ bünyesinde yap›lan toplant› raporlar›
arflivlenmektedir,

‚ SESRTCIC taraf›ndan ‹KÖ toplant›lar›nda sunulmufl olan araflt›rma
raporlar› arflivlenmektedir,

‚ Süreli yay›n dermesi, ‹KÖ ülkelerinin ekonomik ve sosyal yap›s›,
kalk›nma düzeyleri ve dünya ekonomisindeki yeri gibi konulardan
oluflmaktad›r,

‚ CD-ROM dermesinde üye ülkelerin ulusal istatistik enstitüleri ve ulus-
lararas› istatistik ofislerden gelen veri setleri yer almaktad›r.

Sa¤lama Hizmeti

SESRTCIC Kütüphanesi bilgi kaynaklar›n› üç temel yolla sa¤lamaktad›r.
Bunlar; sat›n alma, de¤iflim (exchange) ve ücretsiz/ba¤›flt›r. Afla¤›da hangi
yay›nlar›n ne tür yollarla edinildi¤i belirtilmifltir.

‚ Dünya Bankas› yay›nlar› anlaflma gere¤i ücretsiz gönderilmektedir.
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2 SSuubbssiiddiiaarryy OOrrggaannss:: SESRTCIC, IRCICA (Research Centre for Islamic History, Art and
Culture), IUT (Islamic University of Technology), ICDT (Islamic Centre for Development of
Trade), IFA (Islamic Fiqh Academy ), ISF (Executive Bureau of the Islamic Solitary Fund ve
Waqf). 
3 SSppeecciiaalliisseedd IInnssttiittuuttiioonnss:: IINA (International Islamic News Agency), IDB (Islamic
Development Bank), ISESCO (Islamic, Educational, Scientific and Cultural Organisation), ISBO
(Islamic States Broadcasting Organisation).
4 AAffffiilliiaatteedd IInnssttiittuuttiioonnss:: IAIB (International Association of Islamic Banks), ICCI (Islamic
Chamber of Commerce and Industry), ICIC (Islamic Committee of the International Crescent),
OISA (Organisation of Islamic Shipowners’ Association), OICC (Organisation of Islamic Capitals
and Cities), SFISG (Sports Federation of Islamic Solidarity Games), World Federation of
International Arab-Islamic Schools. 
5 SSttaannddiinngg CCoommmmiitttteeeess:: COMCEC (Standing Committee for Economic and Commercial
Cooperation), COMIAC (Standing Committee for Information and Cultural Affairs), COMSTECH
(Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation). 
NNoott:: ‹KÖ organlar› hakk›nda daha fazla bilgi için ayr›ca bkz. http://www.sesrtcic.org/links.shtml



‚ Ulusal istatistiksel kaynaklar SH6’de al›nan karar gere¤i de¤iflim
yoluyla elde edilmektedir. Bu yay›nlar›n kurumlar taraf›ndan düzenli
gönderilmesi, 6 ayda bir eksik yay›nlar için hat›rlatma mektubu gönde-
rilerek sa¤lanmaktad›r.

‚ Uluslararas› istatistiksel yay›nlar›n bir k›sm› de¤iflim, bir k›sm› ise
sat›n alma yoluyla elde edilmektedir.

‚ ‹KÖ’ye ba¤l› örgütlerin yay›nlar› de¤iflim yoluyla sa¤lanmaktad›r.

‚ Kitaplar ve baflvuru kaynaklar› ba¤›fl ve sat›n alma yoluyla kütüphane-
ye kazand›r›lmaktad›r.

‚ Süreli yay›nlar de¤iflim, sat›n alma ve ba¤›fl yoluyla elde edilmektedir.

Kataloglama ve S›n›flama

Kütüphanede, Ankara Merkez’in bilgisayar programc›lar› taraf›ndan gelifltiril-
mifl olan LIS (Library Information System) program› kullan›lmaktad›r.
S›n›flama sistemi de; otomasyon program› gibi SESRTCIC taraf›ndan
gelifltirilen; kullan›c›lar›n rahatça istedi¤ini bulabilmesine yönelik
oluflturulmufl bir sistemdir. Kütüphane dermesi konu s›n›flamas› yerine,
kurum içi kullan›m biçimlerine göre; yani, bilgi kaynaklar›n›n kodlanmas›;
s›n›fland›rma amac›ndan çok, adresleme, sürekli ve h›zl› bilgi ak›m›n›n
sa¤lanmas› temel al›narak yap›land›r›lm›flt›r. Bilgi kaynaklar› flu flekilde
düzenlenmektedir. 

‚ Kitaplar konular›na,

‚ Dan›flma kaynaklar› türlerine,

‚ Dünya Bankas› yay›nlar› seri bilgilerine,

‚ Ulusal istatistiksel kaynaklar ülke kodlar› ve konular›na; uluslararas›
istatistiksel kaynaklar kurum numaras›na,

‚ SESRTCIC ve ‹KÖ belgeleri teknik ve idari olma özelliklerine göre;
belge türü, belgenin sunuldu¤u toplant›, tarih ve hangi dilde sunul-
du¤u bilgileri temel al›narak kütüphane taraf›ndan gelifltirilen bir
kodlama yöntemine göre düzenlenmektedir. 

Kütüphane Program›

LIS (Library Information System) dört veri taban›ndan oluflmaktad›r. Bu veri
tabanlar› ve kapsad›klar› bilgi kaynaklar› afla¤›daki gibidir:

‚ Kütüphane: Kitaplar, dan›flma kaynaklar›, istatistiksel yay›nlar, Dünya
Bankas› yay›nlar›, ve uluslararas› kurulufllardan gelen yay›nlar›n bib-
liyografik künyeleri bulunmaktad›r.
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‚ Makale: Süreli yay›n dermesi içindeki dergiler aras›ndan Ankara
Merkezi ilgilendiren konularda seçilen makalelerin bibliyografik
künyelerini ve özlerini kapsamaktad›r.

‚ Süreli Yay›nlar: Kütüphaneye gelen süreli yay›nlar›n kay›tlar› tutul-
maktad›r.

‚ Belgeler: SESRTCIC raporlar›n›n bibliyografik künyelerini içermekte-
dir.

2003 tarihinde Merkezin 25. Y›l kutlamalar› çerçevesinde Bilgisayar
Bölümü LIS’e ait web modülü gelifltirmifl; kitaplar ve Dünya Bankas›
yay›nlar›n›n bir bölümü internet üzerinden çevrimiçi katalog arac›l›¤› ile taran-
abilir duruma getirilmifltir.

Okuyucu Hizmetleri

Kurum içi ve d›fl› tüm okuyucular›n bilgi ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n
yan›nda, kütüphaneye gelen yeni yay›nlar “güncel duyuru hizmeti” ad› alt›nda
SESRTCIC araflt›rmac›lar›na duyurulmaktad›r. Bu hizmet iki flekilde
yap›lmaktad›r; ilki, kütüphaneye gelen yeni yay›nlar›n bibliyografik künyeleri
Ankara Merkezin üç ayda bir ç›kard›¤› InfoReport7’ta ve SESRTCIC Web
sayfas›nda (Library/New Arrivals)8, di¤eri ise; hakemli olan süreli yay›nlar
içinden üye ülkeler ile ilgili olan makaleler seçilmekte ve makalelerin bibliyo-
grafik künyeleri ve özleri Journal of Economic Cooperation among Islamic
Countries (JEC)9’de “Selected Abstracts from SESRTCIC’s Articles
Database” bölümünde yay›nlanmaktad›r.

Ödünç Verme Hizmeti

Kütüphane, kurum içi çal›flanlara herhangi bir s›n›rlama getirmeden ödünç
verme hizmeti sunmaktad›r. D›flardan gelen okuyucular bu hizmetten yarar-
lanamamaktad›r; ancak, kendilerine fotokopi hizmeti verilmektedir.

SESRTCIC Yay›nlar› ve Kütüphane
Bir araflt›rma merkezi olarak SESRTCIC yay›nlar›n› befl grupta toplayabiliriz.
Bunlar; istatistiksel yay›nlar, dan›flma kaynaklar›, kitaplar, süreli yay›nlar ve
raporlard›r. Düzenli yay›nlanan eserler flunlard›r; 
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6 SH (The Meeting of the Heads of National Statistical Organizations): ‹KÖ Ülkeleri Ulusal ‹sta-
tistik Organizasyonlar› Baflkanlar› Toplant›s› (SESRTCIC, 1998, s. 143).
7 InfoReport: SESRTCIC bülteni, y›lda 4 say› olarak, ‹ngilizce, Frans›zca ve Arapça yay›nlan›r.
8 Library/New Arrivals: http://www.sesrtcic.org/library/seslibacq.shtml
9 Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries (JEC): SESRTCIC taraf›ndan ç›-
kar›lan y›lda 4 say› olarak yay›nlanan ‹ngilizce dergidir.



‚ Statistical Yearbook of the OIC Member Countries (Y›ll›k; Arapça ve
‹ngilizce-Frans›zca yay›nlanmaktad›r).

‚ Training Opportunities in OIC Countries (Y›ll›k; Arapça, ‹ngilizce ve
Frans›zca yay›nlanmaktad›r).

‚ Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries (JEC)
(Y›lda 4 say› olarak ‹ngilizce yay›nlanmaktad›r. Ayr›ca y›lda bir say›
yapan Arapça bas›m› bulunmaktad›r).

‚ InfoReport (Y›lda 4 say› olarak Arapça, ‹ngilizce ve Frans›zca
yay›nlanmaktad›r).

Kütüphanenin SESRTCIC yay›nlar› ile ilgili sorumluluklar› afla¤›da
s›ralanm›flt›r;

‚ “Statistical Yearbook of the OIC Member Countries” in bibliyo-
grafyas›n› haz›rlamak, 

‚ JEC için “Selected Abstracts from SESRTCIC’s Articles Database”
bölümünü oluflturmak,

‚ InfoReport için “Ankara Centre Publications” ve “What’s New in the
Centre Library” bölümlerini haz›rlamak,

‚ Yeni ç›kacak SESRTCIC yay›nlar›n›n ISBN ve ISSN’leri için
Kütüphaneler Genel Müdürlü¤ü ile gerekli yaz›flmalar› yapmak,

‚ SESRTCIC yay›nlar› için d›flardan gelen siparifl ifllemlerini izlemek,
‚ JEC’in e-kopyalar›n›n10 e-posta yoluyla düzenli bir flekilde EBSCO

Yay›n Bölümüne (EBSCO Publishing Departmant) PDF format›nda
göndermek olarak s›ralanabilir.

Web Sayfas›
SESRTCIC Web sitesinde s›k ziyaret edilen bölümlerden biri de
Kütüphane11dir. Kütüphane bölümünde genel bilgiler, çevrimiçi katalog ve
yeni gelen yay›nlar›n bibliyografik künyeleri bulunmaktad›r. 

Web sitesinde afla¤›da s›ralanan sayfalar InfoReport’un ç›k›fl tarihlerinde
(her y›l›n Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar›nda) düzenli güncellenmektedir.

‚ Kütüphane/Yeni Gelenler (Library/New Arrivals),

‚ Yay›n Bölümü/Siparifl (Publication/Ordering SESRTCIC Publications),

‚ Yay›n Bölümü/Son SESRTCIC Yay›nlar› (Publication/Latest SESRT-
CIC Publications),

‚ ‹statistik Bölümü/Kaynaklar (Statistics/Sources). 
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10 2 Temmuz 2002 tarihinde EBSCO ve SESRTCIC aras›nda yap›lan anlaflma gere¤i JEC EBS-
CO veri taban›nda yer almaktad›r.
11 http://www.sesrtcic.org/library/default.shtml



SSoonnuuçç

SESRTCIC Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi öncelikle ‹KÖ ülkelerinin
istatistik ve ekonomik durumlar› konusunda kaynaklar› derleyen, bunlar›
hizmete sunan ve bu konularda yay›n üretilmesinde katk›da bulunan
Türkiye’deki tek dokümantasyon merkezidir. Ayr›ca Dünya Bankas›’n›n
derleme kütüphanesi olmas›ndan dolay› Dünya Bankas›’n›n en güncel
yay›nlar› kütüphanede okuyuculara sunulmaktad›r. Bu iki önemli özelli¤inin
yan›nda SESRTCIC Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi okuyucular›na
daha iyi hizmet verebilmek için çal›flmalar›na devam etmektedir; bunlar
aras›nda, kütüphane dermesini zenginlefltirme ve çeflitlendirme;
MARC uyumlu bir otomasyon program›n›n uygulamaya konmas› projelerini
s›ralayabiliriz. Otomasyon program› projesi gerçekleflti¤inde kütüphanede
bulunan tüm bilgi kaynaklar›n›n Internet üzerinden çevrimiçi katalog arac›l›¤›
ile bibliyografik künyelerinin taranabilir duruma gelmesi, hatta makale veri
taban› arac›l›¤› ile makalelerin özlerine de ulaflma imkan› sa¤lanacakt›r. Bu
durum SESRTCIC Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin ‹slam
Konferans› Örgütü organlar› aras›nda bilgi hizmeti sunma konusunda, yerini
olumlu anlamda farkl› k›lacakt›r. 
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