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ÖÖzz

Bu çal›flma, 1990’l› y›llardan itibaren yayg›n olarak kullan›lmaya
bafllayan bilgi teknolojisinin, yap›sal ve yönetsel aç›lardan bilgi-belge
merkezlerine getirdi¤i yenilikleri ele almaktad›r. Bu yenilikler, bilgi kay›t
ortamlar›, bina, ifl ak›fl›, iflgören ve yönetici, iflbirli¤i, standartlaflma,
hizmetler, kütüphane/bilgi belge merkezi kavram›, örgüt kültürü, yöne-
tim ve organizasyon yap›s›, paydafllar aç›s›ndan irdelenmifltir.
Çal›flmada ayr›ca, bilgi teknolojisinin bilgi-belge merkezlerinde etkin
kullan›m›n› sa¤lamak için al›nmas› gereken önlemlere iliflkin önerilerde
bulunulmufltur.
AAnnaahhttaarr ss zzcc kklleerr:: Bilgi teknolojisi, Kütüphane otomasyonu, Bilgi
sistemleri, Yeniden yap›lanma.

AAbbssttrraacctt

This research is concerned with structural and managerial innovations
in information and documentation centers brought by information
technologies that have found widespread use since the 1990’s. The
mentioned innovations have been examined from the aspects of
information recording media, buildings, work flow, worker  and manager,
cooperation, standardization, services, the concept of library/information
and documentation center, organizational culture, structure of
management and organization, and stakeholder perspectives. The
study also presents suggestions about arrangements to ensure
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effective use of information technologies in information and documen-
tation centers in Turkey.

KKeeyywwoorrddss:: Information technology, Library automation, Information
systems, Restructuring. 

GGiirriiflfl

Fikir ve sermaye yo¤un bir örgüt türü olan kütüphane/bilgi-belge merkezleri,
t›pk› di¤er örgütler gibi iç ve d›fl çevre etmenlerinin etkisi alt›ndad›r. ‹fl gören,
donan›m, teknoloji, bilgi, para, kullan›c›, bina, hizmet, yönetim gibi dinamikler
genellikle “iç etmenler” olarak ifade edilirler. Buna karfl›l›k, örgütün içinde yer
ald›¤› d›fl çevre ile onun ekonomik, politik, co¤rafik, teknolojik ve tarihsel
yap›s› ve özellikleri gibi ögeler “d›fl etmenler”i oluflturmaktad›r. ‹ç etmenler,
örgütsel faaliyetlerin bafllat›lmas› ve sürdürülmesi için vazgeçilmez olan, her-
hangi biri eksik ya da yetersiz oldu¤unda faaliyetleri belirgin bir biçimde aksa-
tan; örgütün iç yap›s›nda ve iflleyiflinde her an varl›¤›n› hissettiren dinamik-
lerdir. Bu ba¤lamda d›fl etmenlere göre daha somut olduklar› ve denetlen-
melerinin de daha kolay oldu¤u söylenebilir (Yontar, 1995, ss. xi-xii).

Literatürde k›saca “bilgi teknolojisi/biliflim teknolojisi” (BT) olarak
adland›r›lan bilgisayar ve telekomünikasyon (uziletiflim) teknolojilerinin bilgi
hizmetlerinde etkin kullan›m›, hatta onu yönlendirmeye ve biçimlendirmeye
bafllamas›, bilgi-belge merkezi faaliyetlerinin yürütülmesinde çeflitli olanaklar
sunmas› yan›nda, var olan faaliyetlerin pek ço¤unun yeniden gözden geçiril-
mesine neden olmaktad›r. BT’nin, bilginin örgütlenmesi ve kullan›c›lara
ulaflt›r›lmas›ndan, yönetim ifllevlerine kadar her alanda etkin olmas›, bilgi-
belge merkezi yat›r›mlar›n›n daha genifl bir çerçevede ele al›nmas›na neden
olmakta, bu durum da k›t kaynaklar›n etkin kullan›lmas›n›n önemini daha da
art›rmaktad›r (Kurulgan, 2005, s. 42). Bu ba¤lamda bilgi-belge merkezlerinin
yap›sal ve yönetsel aç›lardan “bilgi kay›t ortamlar›, bina, ifl ak›fl›, iflgören ve
yönetici, iflbirli¤i, standartlaflma, hizmetler, kütüphane/bilgi-belge merkezi
kavram›, örgüt kültürü, yönetim ve organizasyon yap›s›, paydafllar” gibi konu-
larda BT’nin getirdi¤i kökten de¤iflime koflut bir yeniden yap›lanma sürecine
girdikleri söylenebilir. Önemini vurgulamak gerekirse; burada yap›lan ifl bir
“yeniden örgütlenme” (re-organization) de¤il, bir “süreçlerin yeniden düzen-
lenmesi” (re-engineering), bir “yenileflme” (modernization) de¤il, bafll› bafl›na
bir “dönüflüm” (transformation) sürecidir (Yurdado¤, 1997, s. 73).

Bu çal›flmada, BT’nin bilgi-belge merkezleri üzerinde yaratt›¤› dönüflümü
yap›sal ve yönetsel aç›lardan irdelemek amac›yla literatürden elde edilen bil-
giler de¤erlendirilmektedir. Bu ba¤lamda merkezlerde yaflanan yenilikler;
“bilgi kay›t ortamlar›”, “bina”, “ifl ak›fl›”, “iflgören ve yönetici”, “iflbirli¤i-kaynak
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paylafl›m›-standartlaflma”, “hizmetler”, “kütüphane kavram›”, “örgüt kültürü”,
“yönetim-organizasyon yap›s›” ve “paydafllar” olmak üzere on bafll›k alt›nda
toplanm›flt›r.

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn BBiillggii KKaayy››tt OOrrttaammllaarr›› AAçç››ss››nnddaann GGeettiirrddii¤¤ii YYeenniilliikklleerr

Bilginin kay›tl› oldu¤u ortam tarihsel geliflim içinde farkl›l›klar göstermektedir.
Bu geliflme tafltan kil tabletlerine, papirüsten parflömene; parflömen
destelerinden el yazmas› kitaplara; bas›l› kâ¤›ttan günümüzdeki manyetik,
optik ve etkileflimli çoklu araçlara kadar devam etmifltir (Alakufl, 2005).

Dünyam›z, Gutenberg’in buluflu olan matbaayla yaratt›¤› ilk bilgi-belge
patlamas›ndan sonra günümüz bilgi toplumunda ikinci bir bilgi-belge patla-
mas› dönemi yaflamaktad›r. Bu ikinci olay›n en önemli nedenini ise, BT’de
yaflanan geliflmeler oluflturmaktad›r (Kurulgan, 2004, s. 41). Örne¤in,
2002’de üretilen yeni bilgi miktar› verilerine bak›ld›¤› zaman, ikinci bilgi-belge
patlamas› döneminin rakamsal büyüklü¤ünün ihtiflam› görülebilmektedir. Bu
verilere göre; 2002 y›l›nda üretilen yeni bilgi miktar› 5 exabyte=5x1018

byte’d›r ve 37.000 yeni Kongre Kütüphanesi dermesine karfl›l›k gelmektedir.
Ayr›ca web üzerinde bulunan ve arama motorlar›n›n dizinlerinde yer alan
belgelerin bulundu¤u k›s›mda (yüzey web) 10 milyar belge (167
terabyte=167x1012 byte) bulunmaktad›r. Web üzerinde bulunan ve arama
motorlar›n›n dizinlerinde yer almayan belgelerin bulundu¤u k›s›mda (derin
web) ise 550 milyar belge (91857 terabyte) bulunmaktad›r (Sever ve Tonta,
2005). Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nden “School of Information
Management and Systems” profesörlerinden Peter Lyman ve Hai Varian’›n
yönetimindeki bir ekip taraf›ndan gerçeklefltirilen araflt›rmaya göre; dünya
çap›ndaki bilgi üretimi y›lda %30 artmaktad›r (Turk.internet.com Haber
Merkezi, 2004).

Yaflanan bu büyük bilgi patlamas› karfl›s›nda, merkezlerin derme
gelifltirme ilkelerini yeniden gözden geçirmelerini ve BT olanaklar›ndan yarar-
lanmalar›n› gerektirmektedir. Bu durumda merkezler geleneksel “just-in-case
(gereksinim duyulursa diye/önlem olarak)” görüflü yerine “just-in-time
(gereksinim duyuldu¤u anda)” ilkesini benimsemekte ve bilgi-belgeye eriflim
mi, yoksa edinim mi tart›flmalar›na girebilmektedirler. Bu konuda daha radikal
düflünenler, derme oluflturma yerine d›flar›daki dermelere eriflmeyi daha
ekonomik bulabileceklerdir (Yurdado¤, 1997, s. 76).

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn BBiinnaa ((MMeekkâânn)) AAçç››ss››nnddaann GGeettiirrddii¤¤ii YYeenniilliikklleerr

BT, mesafeleri ortadan kald›rmak suretiyle geleneksel bilgi-belge merkezi
binalar›na olan bak›fl aç›s›n› da de¤ifltirmifltir. BT ile elektronik bilgi-belge
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merkezleri, çevredeki kütüphaneden daha yak›n bir konumdad›r. ‹nternet
arac›l›¤›yla bu merkezlere evlerden ya da bürolardan eriflim sa¤lanabilmek-
tedir. Bu süreç kullan›c›n›n geleneksel kütüphanecilik anlay›fl›ndaki arac›lar-
dan kurtulmas›na olanak veren bir etki yaratmaktad›r (Hooper, 2001, s. 72).
BT’nin sa¤lad›¤› olanaklar, bilgi-belge merkezlerinin yönetimi ve iflleyifli
aç›s›ndan bulunulan yere ba¤›ml›l›¤›n› da azaltmaktad›r. Yönetim, planlama,
hizmetlerin yönlendirilmesi ve yerine getirilmesi art›k farkl› yerlerde
yap›labilmektedir. Bundan dolay› post-modern dünyada merkez tek bir yer
de¤il, aksine her yerdir (Bozkurt, 2000, ss. 94-95).

BT kullan›m› ayr›ca, bilgi-belge merkezi binalar›n›n geleneksel önemini
yitirmesine neden olmakta ve ka¤›da dayal› belgelerin depolama sorunlar›n›
en aza indirmektedir. Çarp›c› bir örnek vermek gerekirse, Kaliforniya Üniver-
sitesinin dokuz kampusta bulunan kütüphanelerine eklenen ka¤›da dayal›
belgeler için, her y›l 19.3 km’lik raf ilavesi gerekmektedir (Buckland, 2002).
Kaliforniya Üniversitesi kütüphanecileri, belgeleri, her ne kadar ay›klama
ifllemine tabi tutsa dahi, kütüphane mekân›n›n belirli bir süre sonra
kullan›lamaz duruma gelmesine engel olamayacaklard›r. Bu ve benzeri
durumlarda kütüphanecilerin en büyük yard›mc›s› olan BT, mekân daral-
mas›n› engelleme konusunda, onlara ka¤›da dayal› belgelerin hiç de¤ilse bir
k›sm›n› elektronik ortama aktararak büyük depolar›n, uzun raf alanlar›n›n
azalt›lmas› olana¤›n› sunmaktad›r (Yurdado¤, 1997, ss. 75-76).

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn ‹‹flfl AAkk››flfl›› AAçç››ss››nnddaann GGeettiirrddii¤¤ii YYeenniilliikklleerr

BT kullan›m› sonucu geleneksel bilgi-belge merkezlerindeki ifl ak›fl› büyük
ölçüde de¤iflmifltir. Örne¤in; geleneksel kütüphane sisteminde belgenin
sa¤lanmas› s›ras›nda yap›lan ifllemlerin bir bölümü, kataloglama-s›n›flama
sürecinde yinelenmekteydi. Ancak BT’ye dayal› kütüphane sisteminde, belge
sa¤lama sürecindeki dokümana iliflkin bibliyografik kimliklerin oluflturulmas›
gibi ifllemlerin, kataloglama-s›n›flama sürecinde de tekrar› engellenmifltir. Bu
bir bak›ma sa¤lama sürecinde, daha belge kütüphaneye kazand›r›lmadan
önce yay›nc› ve kitap kataloglar›ndan yararlan›larak ve/veya belgenin
kütüphaneye al›nmas›n› isteyen kifli veya ekibin bilgisine baflvurularak, bel-
genin kataloglama ifllemlerinin yap›lmas› anlam›na gelmektedir (Yalvaç,
1994, ss. 53-54). Örne¤in, Functional Requirements for Bibliographic
Records = FRBR (Bibliyografik Kay›tlar ‹çin ‹fllevsel Gerekler) gibi yöntem-
lerle bas›m tarihi ve türü farkl› ancak içerikleri ayn› olan dokümanlara birden
fazla kataloglama ifllemlerinin yap›lmas› önlenebilmektedir (Özel, 2005).

Geliflen teknoloji de¤iflik yöntemler kullan›larak elektronik bilgi ve belge
sa¤lama hizmetleri verilmesini mümkün k›lmaktad›r. Bu hizmetlerin bir k›sm›
“itme” (push) teknolojileri kullan›larak verilmektedir. ‹çindekiler sayfas› ve
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seçmeli bilgi duyurusu hizmetleri buna örnek olabilir. Kullan›c›lar›n ilgi alan-
lar› belirlendikten sonra, belirli aral›klarla onlar›n ilgi alanlar›nda yay›mlanan
dergilerin içindekiler sayfalar›, ya da dermeye yeni eklenen elektronik bilgi
kaynaklar›ndan tan›mlanm›fl ilgi alanlar›na uyan bibliyografik künyeler veya
bilgi kaynaklar›n›n tam metinleri kullan›c›lar›n e-posta adreslerine gönderile-
bilir. Ço¤u say›sal kütüphaneler bilgi hizmeti sunarken hem “itme” hem de
“çekme” (pull) teknolojilerini kullanmaktad›r. Baflka bir deyiflle, kullan›c›larla
etkileflim kurulmakta, örne¤in onlar›n hangi konuda belgelere gereksinim
duyduklar› çevrimiçi kataloglar arac›l›¤›yla belirlenmekte ve bu belgelerin
elektronik belge sa¤lama sistemine otomatik olarak aktar›lmas› sa¤lanmak-
tad›r. Bas›l› kaynaklar›n say›sallaflt›r›lmas›yla oluflturulan ve elektronik bilgi
kaynaklar›n› da içeren elektronik rezerv dermeleri de çekme teknolojisine
örnek olarak verilebilir (Tonta, 2002).

Örneklerden de anlafl›laca¤› üzere; BT kullan›m› sonucu bilgi-belge
merkezlerindeki geleneksel ifl ak›fl› de¤iflmifl ve hizmetlerin daha k›sa
sürede, s›f›r hatayla gerçeklefltirilmesi sa¤lanm›flt›r.

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn ‹‹flflggöörreenn vvee YYöönneettiiccii AAçç››ss››nnddaann GGeettiirrddii¤¤ii YYeenniilliikklleerr

BT, bilgi-belge merkezlerindeki tekdüze ifllerin yap›lmas› görevini üstlenerek,
iflgören ve yöneticinin ifline ay›rd›¤› zaman› önemli ölçüde azaltm›flt›r.
Örne¤in, kütüphanelerde geleneksel olarak haz›rlanan siparifl katalo¤u,
demirbafl listeleri, katalog kartlar›n›n ço¤alt›lmas›, ödünç verme ve
dolafl›mda olan belgelerin izlenmesi, bas›l› kataloglardan kitap, süreli yay›n
gibi dokümanlar›n taranmas›, yönetim kararlar›nda kullan›lan rapor ve istatis-
tiklerin tutulmas›, iflgörenin denetlenmesi gibi ifllemler BT ile daha k›sa
sürede ve s›f›r hatayla gerçeklefltirilmektedir. Böylece mevcut iflgörenle daha
çok ifl yap›lmakta, iflgören zaman› ve say›s›ndan tasarruf sa¤lanmaktad›r
(Kurulgan, 2004, s. 85).

BT iflgören say›s›ndaki art›fllar› engellemekle birlikte, iflgören niteli¤ini de
ön plana ç›karmaktad›r. ‹leri teknoloji ürünü olan hassas ve karmafl›k BT ürün-
lerinin kullan›m› ve yönetilmesi, bilgi-belge merkezleri iflgöreninin belirli nitelik-
lere sahip olmas›n› gerektirmektedir. ‹flgören, yeterli bilgi-belge
yönetimi/kütüphanecilik bilgisinin yan›nda; bilgisayar kullan›m›, veri tabanlar›
ve bilgisayar a¤lar› gibi alanlarda bilgi sahibi olmal›d›r. Özellikle ‹nternet kul-
lan›m›, bilgi otoyolunda ve web sayfalar›nda kaybolmadan arad›¤›n› bula-
bilmeyi bekleyen kullan›c›ya rehberlik için görev tan›mlar› yeniden yaz›lmas›,
iflgörenin bilgi-beceri aç›s›ndan desteklenmesini zorunlu k›lmaktad›r (Lakos ve
Gray, 2000). O halde önemli olan, iflgörenin geleneksel iflleri devam ettirme
hevesi yerine, yeni koflullar›n zorunlu k›ld›¤› gereksinimleri karfl›layacak nite-
likleri kazanmas› için kurs, seminer, özel çabalar veya formal e¤itimle kendini
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yenileyebilmesidir (Yurdado¤, 1997, s. 77). ‹flgören kendini yenileme
sürecinde, örne¤in ‹nternet üzerinden e¤itim kurslar›na kat›larak, sanal bir
biçimde bilgi ve becerisini gelifltirebilmektedir (Steele ve Guha, 1999).

BT ve geliflen yönetim teknikleri, kütüphane iflgöreninin yan› s›ra yöneti-
cilerin de strateji gelifltirme, proje yönetimi, bütçe yönetimi, sorun çözme,
liderlik, pazarlama, iletiflim, tak›m yönetimi, esneklik, iflgören e¤itimi,
dan›flmanl›k, a¤ bilgisi ve ‹nternet, BT’yi etkin kullanma bilgi ve becerisi gibi
niteliklerini önemli ölçüde gelifltirmifltir (Bahfliflo¤lu ve Çömlekçi, 2002).

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii,, KKaayynnaakk PPaayyllaaflfl››mm›› vvee SSttaannddaarrttllaaflflmmaa
AAçç››ss››nnddaann GGeettiirrddii¤¤ii YYeenniilliikklleerr

Bilgi-belge yönetimi mesle¤inin temelinde yatan ve bilgi-belge yöneticilerinin
de en büyük özlemlerinden biri olan iflbirli¤i, kaynak paylafl›m› ve standart-
laflma ilkesi ile bilgi kaynaklar›n› daha etkin kullanma ve kaynak savur-
ganl›¤›n› önleme konusundaki çal›flmalar, geleneksel sisteme göre daha
büyük h›z ve kullan›m kolayl›¤› kazanm›flt›r. Bunun en önemli nedeni,
otomasyonun temel amaçlar›ndan birisinin standartlaflmaya gidilerek
evrensel bilginin ulusal ve uluslararas› boyutta de¤iflim-eriflimini h›zland›r-
mak ve kolaylaflt›rmak olmas›d›r. Standartlaflma; bilgi-belge merkezlerinin
donan›m, yaz›l›m, dokümantasyon ürünleri ve zihinsel ifllemlerini etkileyerek,
kullan›lan yöntem ve teknikleri iyilefltirmekte, basitlefltirmekte ve
uyumlaflt›rmaktad›r. Bundan dolay›, merkez ifllemleri h›z kazanmakta,
maliyetler azalmakta ve gecikmeler önlenmektedir (Yalvaç, 1994, ss. 55-56).

Günümüz bilgi-belge merkezlerinin tümünde kullan›lmakta olan bilgi ve
iletiflim teknolojileri merkezlerin sadece kendi dermelerinden yararlanma
s›n›rlamas›ndan kurtulmalar›n› da beraberinde getirmektedir. Geleneksel
olarak yürütülen merkezler aras›ndaki ödünç verme ve iflbirli¤i çal›flmalar›
daha da genifllemekte ve h›zlanmaktad›r. Bilgi merkezleri aç›s›ndan bu
durum, bireysellikten uzaklaflma ve ba¤l› bulundu¤u sistemin bir parças›
olma zorunlulu¤unu getirmektedir. Bu yüzden merkezler, kendi aralar›nda
a¤lar ve konsorsiyumlar kurarak çeflitli oluflumlar içinde ortak projeler
gelifltirmekte ve sorunlar›n› tart›flarak etkin çözüm yollar› aramaktad›r
(Anameriç ve Rukanc›, 2004, ss. 336-337). Bunun en güncel örne¤i, ÜNAK
ve OCLC’nin ortaklafla yürüttükleri “Türkiye Üniversiteleri Toplu Katalog
Projesi”dir (Çömlekçi, 2005).

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn KKuullllaann››cc››yyaa YYöönneelliikk HHiizzmmeettlleerr AAçç››ss››nnddaann GGeettiirrddii¤¤ii
YYeenniilliikklleerr

Geleneksel bilgi-belge merkezlerinde bir kitap veya dergiye sahip olmak, bu
bilgi kayna¤›ndaki bilgi içeri¤ine en az bir kullan›c› taraf›ndan eriflilmesini
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garantilemektedir. Merkezin kayna¤a sahip olmad›¤› durumlarda, kullan›c›lar
bilgi kayna¤›n› baflka yerlerde aramak durumundad›r. Ancak, a¤ arac›l›¤›yla
eriflilebilen bilgi kaynaklar›nda durum oldukça farkl›d›r. Bu tür kaynaklara web
arac›l›¤›yla eriflim sa¤lamak, bu kaynaklar› merkez dermesinde bulundurmak
kadar de¤erlidir.

Kütüphane hizmetlerinde BT kullan›m› kütüphaneciye zaman
kazand›rarak, kullan›c› ile daha yak›ndan ilgilenmesine, kullan›c› e¤ilimlerini,
isteklerini ve sorunlar›n› saptamak suretiyle onlara daha etkin hizmet sunmak
için önlem almaya yönelik çal›flmalar yapmas›na olanak sa¤lamaktad›r.
Bununla birlikte bilgi-belge merkezi, BT’den yararlanarak çok düflük maliyetle
yak›n›ndaki veya uzak yerleflim bölgelerindeki kullan›c›lara yeni hizmetler
sunabilmektedir (Yalvaç, 1994, s. 57).

BT arac›l›¤›yla gelifltirilen kütüphane tabanl› siteler, kullan›c›lara bilginin
örgütlenmesi ve karar verme gibi süreçlerdeki güçlükleri yenebilecek beceriyi
kazand›rmaktad›r. Örne¤in; sistem, kullan›c›lar›n bilgiye eriflim konusunda
yetersiz kald›¤› durumlarda, onlara dan›flmanl›k hizmeti vererek, bilgiye
ulaflamama kayg›lar›n› ortadan kald›rmakta ve tercihlerini özellefltirmelerine
f›rsat tan›maktad›r (Lakos ve Gray, 2000).

Bilindi¤i gibi geleneksel kütüphanelerde bas›l› olarak haz›rlanan yeni
yay›n listelerinin bireysel bazda ilgili bölümlere gönderilmesinde önemli
sorunlar yaflanmaktad›r. Bu sorunu gidermek üzere oluflturulan ve bilgi-belge
merkezi hizmetlerinin kiflisellefltirilmesi olarak bilinen MyLibrary, MyUpdates
hizmetini gündeme getirmifltir. Bu ürün, “Seçimli Bilgi Yay›m› (SDI)”
hizmetiyle araflt›rmac›lar›n bilgi-belge merkezine yeni gelen kaynaklar
hakk›nda bilgi sahibi olmalar›n› sa¤lamaktad›r (Kohen, 2000).

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn KKüüttüüpphhaannee//BBiillggii--BBeellggee MMeerrkkeezzii KKaavvrraamm›› AAçç››ss››nnddaann
GGeettiirrddii¤¤ii YYeenniilliikklleerr

Bilgi-belge yönetimi literatürü incelendi¤i zaman bilim insanlar› ve uygulama-
c›lar taraf›ndan, BT kullan›m› sonucu ortaya ç›kan sanal kütüphane, elektro-
nik kütüphane, say›sal kütüphane, duvars›z kütüphane, kâ¤›ts›z kütüphane,
kablolu kütüphane, boyut de¤ifltiren/esnek kütüphane, masaüstü kütüphane,
çevrim-içi kütüphane, bilgi otoyolu gibi bilgi-belge merkezi terimlerine yönelik
pek çok araflt›rma ve makale çal›flmas›n›n yap›ld›¤› görülmektedir.

Günümüzde henüz deneme aflamas›nda olan sanal kütüphanelerde
sanal gerçeklik teknolojisi kullan›lmaktad›r. Bu yeni yap›n›n amac›, BT’nin
sundu¤u bütün olanaklardan yararlanarak, mekân ve zaman anlam›nda
gerçek bir kütüphaneye gitmeden sanki gerçek bir kütüphaneye gitmifl gibi;
katalo¤un taranmas›, raflar›n aras›nda dolafl›lmas›, istenilen bilgi kayna¤›
sayfalar›n›n aç›l›p okunmas›, ses kay›tlar›n›n dinlenmesi gibi ifllemlerin sanal
ortamda yap›lmas›n› sa¤lamakt›r.
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Literatürde sanal kütüphane, elektronik kütüphane, masaüstü
kütüphane, çevrim-içi kütüphane ve bilgi otoyolu terimlerinin zaman zaman
birbirinin yerine kullan›ld›¤› görülmektedir. Bunlar›n yan› s›ra, çok s›k
geçmemekle birlikte; duvars›z kütüphane, kâ¤›ts›z kütüphane, kablolu
kütüphane ve boyut de¤ifltiren/esnek kütüphane (diffuse library) kavramlar›
bulunmaktad›r. Duvars›z kütüphane, kullan›c›n›n (bina olarak) bilgi-belge
merkezine gitme zorunlulu¤undan kurtularak uzaktan eriflim sa¤lamas›n›
ifade etmektedir. Kâ¤›ts›z kütüphane terimi ise, dermesini bas›l› olmayan ya
da kâ¤›t içermeyen kaynaklardan oluflturan merkezler için kullan›lmaktad›r.
Yine az rastlanan bir baflka terim de kablolu kütüphanedir. Kablolu
kütüphane, gereksinim duyulan bilgilerin elde edilmesinde ve iletilmesinde
kullan›lan bilgisayar a¤lar›n›n rolü ön planda tutularak oluflturulmufl bir terim-
dir (Yurdado¤, 1997, s. 75). Fizik biliminde yay›n›m (diffusion), molekül, atom,
iyon ve elementlerin aras›ndan ç›karak, birleflim olmaks›z›n moleküllerin içine
girmesi olay›d›r (Lougee, 2003). Örneklemek gerekirse, kulland›¤›m›z par-
füm/losyonda bulunan koku molekülleri, hava moleküllerinin içine (diffuse)
nüfuz eder, havadaki hareketleri sonucunda bir baflkas› taraf›ndan fark edilir.
Bu tepkime s›ras›nda “koku molekülleri” “hava moleküllerinin” biçimini
de¤ifltirmemifl ancak kokusunu de¤ifltirmifltir. Benzer bir biçimde kütüphane
hizmetlerinin e¤itim ve araflt›rma faaliyetlerinin içine nüfuz etmesi olay›n›
gerçeklefltiren kütüphane türü söz konusudur (Küçük, 2004, s.46). Bu
tan›mlamay› bilgi-belge merkezine uyarlamak gerekirse, merkezlerin
akademik kurumlar›n temel görevleriyle iç içe geçti¤i, bilginin oluflturulmas›
ve yay›lmas› konusunda akademik kurumlar› oluflturan di¤er ögelerle etkile-
flim halinde çal›flt›¤› söylenebilir. Diffuse library ad› verilen bu tür merkezler
kendi benliklerini korurken, ayn› zamanda akademik birimler aras›nda bir
köprü hizmetini de görmektedir (Lougee, 2002). Temelde, geleneksel
yerleflik, merkeziyetçi ve bina esasl› kütüphane yerine, a¤a dayal›, da¤›t›k
7/24 bilgi hizmetlerinin örgütlendi¤i ve sunuldu¤u yeni bir paradigma
öngörülmektedir. Kimi yazarlara göre bu, “ayn› flarab›n yeni flifle içinde sunul-
mas›”, kimilerine göre ise kütüphane hizmetlerinin “boyut de¤ifltirmesi” olarak
yorumlanmaktad›r. Denilmektedir ki, kütüphaneden ödünç al›nan bilgi kay-
naklar›n›n say›s›, kütüphaneyi fiziksel olarak ziyaret eden kullan›c›lar›n ve
müracaat masas›na yüz yüze iletilen sorular›n say›s› her geçen gün azal-
makta, a¤a dayal› hizmetlerin kullan›m› artmakta ve önceleri sadece
sa¤lad›klar› bilgi kaynaklar›n› düzenleyip kullan›c›lar›na sunan kütüphaneler,
say›sallaflt›rma projeleriyle birlikte bilginin yeniden paketlenmesinde ve
eriflim modelinin oluflturulmas›nda ifllevsel hale gelmekte ve kendisine yeni
roller tan›mlamaktad›r (Küçük, 2004, ss. 46-47).

Bütün bu tan›mlardan anlafl›ld›¤› üzere, bilgi-belge merkezlerine hangi
adlar verilirse verilsin, hepsinin de ortak noktas› “ifllevlerini elektronik ortam-
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da gerçeklefltiriyor” olmalar›d›r. Çal›flmada kavram kargaflas›n› önlemek için,
gerek dermenin büyüklü¤ü ve gerekse konu uzmanlar›n›n say› ve nitelikleri
aç›s›ndan dünyan›n en büyük kütüphanelerinden biri olan Amerikan Kongre
Kütüphanesi’nin katalo¤undan 5 Haziran 2002 tarihinde, “virtual library”,
“digital library” gibi konu bafll›klar› çevrimiçi olarak sorgulanm›fl ve an›lan
terimlerden “electronic library” sözcüklerine gönderme yap›ld›¤› belirlenmifltir.
Bu tür kütüphane terimleri aras›nda baz› özel nitelik farkl›l›klar› bulunmas›na
ra¤men, bütün terimler “elektronik kütüphane” ortak çat›s› alt›nda
toplanm›flt›r (Kurulgan, 2004, ss. 91-92).

Kapsaml› bir tan›mlama yapmak gerekirse, “elektronik kütüphane,
elektronik formdaki sosyal, ekonomik, kültürel ve entelektüel çal›flmalar›n
farkl› kopyalama ve düzenleme stratejileri kullan›larak oluflturulan metin,
görüntü, harita, ses, ticari kataloglar, bilimsel, ticari iflletme ve kamu yönetimi
veri kümelerinin, çeflitli bilgi-belge merkezleriyle etkin iletiflim a¤› kurulmas›
suretiyle, bir bütünlük içinde uzun dönem eriflim sa¤lanmas›nda ortak bir
sorumlulu¤a ve haftan›n 7 günü 24 saat uzaktan eriflim olanaklar›na sahip
olan bilgi-belge merkezi” biçiminde tan›mlanabilir (Tonta, 1998). Tan›mdan da
anlafl›labilece¤i gibi elektronik kütüphane, bilgi toplumu felsefesini yans›tan
ve geçmifli gelece¤e ba¤layan kültürel bir varl›k olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›r.

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn ÖÖrrggüütt KKüüllttüürrüünnee OOlluummlluu EEttkkiissii

Örgüt kültürü; bask›n ve paylafl›lan de¤erlerden oluflan, çal›flanlara sembolik
anlamlarla yans›yan, örgüt içinde anlat›lan öykü, inanç ve sloganlardan
oluflan bir yap›y› ifade etmektedir (Berbero¤lu, 2002, s. 252).

BT’nin örgüt kültürü ve iklimi üzerine etkileri konusunda uygulamaya
dönük çeflitli araflt›rmalar yap›lm›flt›r. 2004 y›l›nda yap›lan, BT’nin üniversite
kütüphanelerindeki yönetim ifllevleri üzerine etkilerini belirlemeye yönelik bir
araflt›rmada (Kurulgan, 2004, s. 234), ülkemizdeki üniversite kütüphanele-
rinin %75.5’inin “BT, arzulanan örgütsel iklim ve uygun çal›flma ortam›n›n
haz›rlanmas›nda etkin rol oynam›flt›r” fikrine kat›ld›klar› belirtilmektedir.
‹letiflim sektöründe faaliyet gösteren iflletmeleri inceleyen bir baflka
çal›flmada “araflt›rman›n uyguland›¤› flirketler grubunda, BT, hizmet içi e¤itim
ve üst yönetimin iflgöreni teflvik etme, destek verme ve ödüllendirmedeki
bilinçli yaklafl›m› sayesinde çal›flanlar, BT uygulamalar›na ba¤l› olarak
yaflad›klar› de¤iflimi, oldukça olumlu olarak alg›lamaktad›rlar” (Dikmen ve
Yahyagil, 2001, s. 902) saptamas› yap›lmaktad›r.

Araflt›rmalara iliflkin bulgular örgüt kültürünün BT’den olumlu yönde
etkilendi¤ini göstermektedir. Örgütlerin sürekli olarak müflteriye en iyi
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hizmet/ürünü sunma u¤rafl›; yap›sal ve yönetsel ögelerde de¤iflim ve uyum
sürecine girmelerine neden olmaktad›r. Böylece BT; amaç, vizyon, yap›,
strateji, ödül sistemleri, e¤itim programlar›, de¤erler ve örgütsel yaflama
iliflkin yeni kurallar› ile kültürel alanda büyük de¤iflim ve geliflmelere neden
olmaktad›r. Bu geliflmelerden biri, BT’nin bütün örgüt çal›flanlar›na zamanl›
ve do¤ru bilgiler sa¤layarak bireysel düzeyde iflgöreni özgürlefltirmesi, ken-
dini kan›tlama ve gerçeklefltirmesine olanak tan›mas›d›r. Dolay›s›yla, iflgören
sadece emirleri uygulayan birey olmaktan ç›karak, edindi¤i bilgilerle kendi
ifliyle ilgili kararlarda söz sahibi olabilmektedir.

‹kinci önemli husus, BT arac›l›¤›yla iflgörenin e¤itilmesi konusudur.
BT’nin bilgi-belge merkezlerine girmesiyle birlikte, daha önce ifllerini gelenek-
sel yöntemlerle yürüten ve teknolojiyi s›n›rl› olarak kullanan çal›flanlar
de¤iflim ve geliflmelere karfl› direnç göstermektedir. Örgütlerde do¤al
karfl›lanmas› gereken bu direnç, iflin gereklerinin teknolojiye dayal› olarak
geliflmesi karfl›s›nda, iflgörenin nitelik aç›s›ndan bu gerekleri karfl›layamaz
duruma gelmesinden kaynaklanmaktad›r. Bu olumsuz durumu ortadan
kald›rabilmek için yöneticilerin, e¤itim programlar›na a¤›rl›k vererek, iflin
gerekleriyle iflgörenin niteliklerini birbirine yaklaflt›rmalar› gerekmektedir
(Kurulgan, 2004, ss. 206-207). Elektronik ortamda sunulan e¤itim merkezleri
sayesinde; ifle al›flt›rma ve e¤itimler için kaybedilen zaman maliyeti
düflürülmekte ve bilgiye eriflim her zaman etkin bir biçimde sa¤lanmaktad›r.
Örne¤in, yurt d›fl› e¤itim programlar›na kat›lm›fl olan iflgören, elektronik bilgi
paylaflma platformlar› arac›l›¤›yla, ald›¤› e¤itimle ilgili dokümanlar› ve bilgileri
bütün çal›flanlara sunma olana¤›n› bulabilmektedir (Kurulgan, 2004, s. 201).

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn YYöönneettiimm vvee OOrrggaanniizzaassyyoonn YYaapp››ss›› AAçç››ss››nnddaann
GGeettiirrddii¤¤ii YYeenniilliikklleerr

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçifl sürecinde, BT; di¤er örgütlerde
oldu¤u gibi bilgi-belge merkezlerinin de organizasyon ve iflleyifl yap›s›n›,
yönetim ve liderlik anlay›fl›n›, çal›flma ilkelerini ve biçimlerini, bireysel
davran›fllar› de¤ifltirmifltir (Bayrak, 2003, s. 171). BT’nin bu alandaki etkileri
alt› bafll›k halinde incelenebilir:

Organizasyon Yap›s› Üzerine Etkileri

BT’nin organizasyon yap›s› üzerine etkileri, özellikle merkezi ve yerel
(merkezi olmayan) yönetim üzerine olmufltur (Ülgen, 1990, s. 213). Bu konu-
da çal›flma yapan yazarlar›n bir k›sm›; BT’nin organizasyon yap›s›nda
merkezileflme e¤ilimini art›rd›¤›n›, di¤erleri ise, tersine yerelleflme e¤ilimine
yol açt›¤›n› ileri sürmüfllerdir. Simon, bilgisayar ortam›ndaki karar ifllev-
lerindeki eriflim gücü nedeniyle merkezileflmenin ortaya ç›kt›¤›n› belirtmifl ve
Whisler da bu durumu BT’nin karar alma gücünü yukar› kademelere do¤ru
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kayd›rmas›yla iliflkilendirmifltir. BT kullan›m›n›n yerelleflme uygulamalar›n›
art›raca¤› görüflünde ise, teknoloji kullan›m›n›n afla¤›ya dönük bilgi ak›fl›n›
kolaylaflt›rmas›yla iflgörenin yönetim ve karar alma faaliyetlerine kat›l›m›n›
art›raca¤›na dikkat çekilmifltir (Bayrak, 2003, s. 171). 2004 y›l›nda, BT’nin
üniversite kütüphanelerindeki yönetim ifllevleri üzerine etkilerini belirlemeye
yönelik yap›lan araflt›rma (Kurulgan, 2004, s. 229) bulgular› da (yöneticilerin,
k›smen kat›l›yorum görüflünde olanlar da dahil olmak üzere, %85.7’si, yöne-
tim basamaklar›nda yerelleflmeye do¤ru bir gidifl olmufltur yan›t›n› vermifltir)
bu görüflü desteklemektedir. Bu ba¤lamda, bürokratik-basamaksal organi-
zasyon yap›lar›, esnek üretim ve uzmanlaflmaya olanak veren yap›lara dönü-
flecek ve özellikle post-modern yap›lar biçiminde adland›r›labilecek organi-
zasyon yap›lar› olarak flebeke organizasyonlar, yal›n organizasyonlar, strate-
jik birlikler, organik organizasyonlar, bilgi tabanl› organizasyonlar, adhokratik
(geçici) organizasyonlar, matriks organizasyonlar, sosyo-teknik organizas-
yonlar, hibrid organizasyonlar, hücresel organizasyonlar, ö¤renen organizas-
yonlar ve sanal organizasyonlar yayg›nl›k kazanacakt›r (Bayrak, 2003, ss.
171-172; Ö¤üt, 2003, ss. 81-107).

Peters-Waterman ve Senge konuya bir baflka aç›dan yaklaflmaktad›rlar.
Yazarlara göre; “bilgisayarlar›n karakteri karar verenleri de etkilemifltir.
Merkezi sistem (mainframe) bilgisayarlar yayg›nken, yönetim makamlar›
karar alma sürecinde merkeziyetçili¤i desteklemifl, kiflisel bilgisayarlar ve
iletiflim a¤lar›n›n geliflmesi ise karar alma sürecini yerellefltirmeye
bafllam›flt›r. Biliflim teknolojisi, geleneksel örgütsel yap›lar›n› modas› geçmifl
hale getirirken kat›l›mc› modellerin de yayg›nlaflmas›n› destekleyecektir.
Bugün baflar›l› olan ve geliflmifl teknolojileri kullanan örgütlerin yönetimde
kat›l›mc› modelleri uygulamas›, bu e¤ilimin bir yans›mas› gibi alg›lanmak-
tad›r” (Marchant ve England, 1989, s. 477).

Otorite ve Kontrol Üzerindeki Etkileri

Yönetsel güç kaynaklar›ndan biri olan otorite, yasal güç ile efl anlamda kul-
lan›lmaktad›r. Kontrol, kiflisel etkileflim süreci olarak tan›mland›¤›nda örgüt
içinde bireyin astlar›n›, üstlerini ya da meslektafllar›n› etkilemesi anlam›na
gelmektedir. BT, örgütlerde daha önce bireyler taraf›ndan yap›lan kontrol
etkinliklerini üstlenerek hata yapma olas›l›¤›n› en aza indirmektedir. BT kul-
lan›m› ile birlikte, örgütlerde olas› bir baflka de¤iflim de yetki ve kontrol
çizgisinin belirsizleflmesi beklentisidir. Bunun temel nedeni ise, daha önceleri
bölüm düzeyinde gerçeklefltirilen kontrollerin günümüzde BT arac›l›¤›yla
yap›lmas›d›r. Bu durum bölüm baz›nda yetki-kontrol aras›ndaki aç›kl›¤›n kay-
bolmas›na neden olmaktad›r (Ö¤üt, 2003, s. 75). 

Sonuçta, BT otoritenin yönetim merkezinden uzaklaflt›r›larak, daha alt
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düzeye göçerilmesine, çal›flanlar›n güçlendirilmesi (empowerment), etkinlik
ve kalitenin art›r›lmas›nda ekip çal›flmas›na ve kat›l›m yoluyla farkl› yap›sal
dönüflüme do¤ru gidifli sa¤lam›flt›r (Bayrak, 2003, s. 172).

Denetim Alan› Üzerindeki Etkileri

Denetim alan›, bir yöneticiye ya da bir üste rapor veren ast say›s›n› ifade
etmektedir. BT’nin denetim alan›na bilinen ilk etkisi, operasyonel düzeyde
çal›flan (veri girifl operatörleri, ödünç verme bankosundaki görevliler gibi)
iflgören say›s›nda yaratt›¤› azalmad›r. Bundan dolay› iflgören say›s›ndaki
düflüfle koflut olarak, denetim alan›n›n da daralaca¤› varsay›m› ileri sürülebilir
(Ö¤üt, 2003, s. 76).

Bu konudaki bir baflka varsay›m da, örgütlerde daha etkili olma gereksi-
nimi ve BT olanaklar›ndan yararlanarak bilgiye evrensel bir kap› açma iste¤i,
bilgi-belge merkezlerindeki geleneksel piramit biçimli yönetim yap›s›n› yatay-
laflt›rmakta, denetim alan›n› geniflletmekte ve iflgören rollerini yeterlik ve uz-
manl›¤a dayal› bir biçimde gelifltirip, kaynaflmas›na olanak tan›maktad›r
(Reynolds, 1986, s. 31).

Yönetim Basamaklar› Üzerine Etkileri

BT’yi itici bir güç haline getiren post-modern bak›fl aç›s›; bilgi-belge merkez-
lerinde, bir taraftan yerelleflmeye do¤ru gidifli h›zland›rm›fl, di¤er taraftan da
BT arac›l›¤›yla karar mekanizmalar›n›n alt basamaklara do¤ru kayd›r›lmas›na
neden olmufltur. BT, yöneticilere yüksek kalitedeki yararl› bilgiyi zaman›nda
sundu¤u için, geleneksel organizasyonlardaki kat› basamaksal yap›lar git-
tikçe daha organik ve bas›k (flat) yap›lara dönüflmektedir (Stueart ve Moran,
1998, s. 151). Örgütlerdeki basamaksal yap›n›n ortadan kalkarak daha düz
ve yal›n hale gelmesinin nedenleri aras›nda bilgisayarlar›n, iflgücü yerine
ikame edilmesi sonucu denetleme ve yönetme ifllevleri için yeni bir örgütsel
düzey oluflturarak yetki devretmeye gereksinim kalmamas› say›labilir (Ö¤üt,
2003, s. 76).

Bu ba¤lamda bir baflka yaklafl›m da BT’nin orta kademe yönetime
yapm›fl oldu¤u etkiler üzerinedir. Bu konuda iki farkl› görüflten söz edilmek-
tedir. ‹lk görüfl, orta kademe yönetim görevlerinin azalaca¤›n› ifade ederken,
ikinci görüfl ise birincinin aksine, BT ile orta kademe görevlerinin artaca¤›
hususundad›r (Ülgen, 1990, s. 218). Orta kademe yönetim hakk›ndaki
görüfller çeflitlilik göstermesine ra¤men, yazarlar›n birleflti¤i ortak nokta
“örgütlerde BT kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›, tüm örgüt çal›flanlar›n› etkiledi¤i
gibi orta düzey yöneticileri de etkiledi¤idir”. Günümüz modern yönetim
yaklafl›mlar›na bak›ld›¤› zaman bu konu, örgütün en alt kademesi ile en üst
kademesi aras›ndaki mesafenin k›salt›lmas› ve aradaki kademe say›s›n›n
azalt›lmas›n› anlatan “kademe azaltma (delayering)” kavram›yla ele al›nmak-
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ta ve ça¤dafl örgütlerde ayn› veya farkl› anlamlarda kullan›lmaktad›r
(Kurulgan, 2004, s. 193).

Hizmet Birimlerinin Performans› Üzerindeki Etkileri

BT’nin hizmet birimlerinin performans›n› etkilemesi “yönetim bilgi sistemi”
arac›l›¤›yla gerçekleflmektedir. Yönetim faaliyetlerinde yöneticinin do¤ru
kararlar alabilmesi ve etkin bir de¤erlendirme yapmas›, kendisine iletilen bil-
ginin do¤ru, anlafl›l›r ve tam olmas›yla iliflkilidir (Bayrak, 2003, s. 172).

2004 y›l›nda, Kurulgan taraf›ndan yap›lan “Bilgi teknolojisinin üniversite
kütüphanelerinde yönetim ifllevleri üzerine etkileri ve Türkiye’deki uygula-
maya iliflkin bir araflt›rma” bafll›kl› doktora tez çal›flmas›nda, Türkiye’deki 75
üniversite kütüphanesinden 7’sinin ifllevlerini yerine getirirken BT
olanaklar›ndan yararlanmad›klar›, geriye kalan 68 üniversite kütüphanesin-
den, anket sorular›n› yan›tlayan, 49 kütüphanenin “yönetim ifllevleri”nde BT
olanaklar› (yönetim bilgi sistemi) kullan›ld›¤› tespiti yap›lmaktad›r. Araflt›rma
bulgular› BT’nin yönetsel performans› art›rd›¤›n› göstermektedir (Bkz. Tablo
1); (Kurulgan, 2004, s. 222-223).

TTaabblloo 11:: BBTT’’nniinn YYöönneettsseell FFaaaalliiyyeettlleerree KKaattkk››llaarr››nnaa GGöörree KKüüttüüpphhaanneelleerriinn 
DDaa¤¤››ll››mm››

BBTT’’nniinn KKüüttüüpphhaannee YYöönneettiimm FFaaaalliiyyeettlleerriinnee KKaattkk››llaarr›› KKüüttüüpphhaannee YYüüzzddee
SSaayy››ss›› ((%%))

Elde edilen bilgiler yöneticilerin davran›fl ve kararlar›n› 
kolaylaflt›rm›flt›r. 45 91.8

Planlama, karar verme ve hizmet yöntemlerini gelifltirmifltir. 44 89.8

Yönetimde modernleflme ve modern yönetim tekniklerinin 
gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r. 36 73.5

Daha belirgin ve düzenli bir yönetim anlay›fl›n›n 
yerleflmesini sa¤lam›flt›r. 36 73.5

Liderlik Üzerine Etkileri

BT’nin bilgi-belge merkezlerinde kullan›lmaya bafllamas›yla birlikte
kütüphanecilik (bilgi-belge yönetimi) literatüründe iki yönlü bak›fl aç›s› geliflti-
rilmeye bafllanm›flt›r. Bunlardan birincisi BT’nin etkilerini yönetmek; di¤eri ise
gelecek için kütüphaneleri biçimlendirmede BT’den nas›l yararlan›laca¤›n›
planlamakt›r (Lovry, 1993, s. 239). Yönetim alan›nda yaflanan bu tür
dönüflümler, hiç flüphesiz liderler taraf›ndan uygulan›p gelifltirilmektedir.
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Bilgi ça¤› ile birlikte yönetim düflünce ve uygulamalar›nda yaflanan
dönüflümler, yöneticilerin, bütün sorun ve sorulara uygun çözüm ve yan›tlar›
bilen yöneticilik anlay›fl›ndan kurtularak; görevlerini kat›l›mc›l›k ve yetki devri
ile astlar›na devretmesini, kendilerinin de vizyon belirlemek, yeni ufuklar
açmak, de¤iflim ve yenilenmeyi gerçeklefltirmek, yeni e¤ilimler saptamak,
astlar›na çal›flma heyecan› ve güdüleme sa¤lamak suretiyle dönüflümcü lider
olarak farkl›laflma yaratma çal›flmalar›n› gerekli k›lmaktad›r (Marcum, 2003;
Bingöl, Naktiyok ve ‹flcan, 2003, ss. 492-494; Koçel, 2003, s. 605).

BBiillggii TTeekknnoolloojjiissiinniinn PPaayyddaaflflllaarr ((SSttaakkeehhoollddeerrss)) AAçç››ss››nnddaann GGeettiirrddii¤¤ii
YYeenniilliikklleerr

Örgütteki paydafl, örgütsel amaçlar›n baflar›lmas›n› etkileyen ve/veya
baflar›s›ndan etkilenen bir grup veya kifliyi ifade etmektedir (Özalp ve Tonus,
2003, s. 161). Bu paydafllar; iflveren, uzmanlar, sat›c›lar, rakipler ve gerçek-
te müflteriler de (kullan›c›lar) dahil olmak üzere, de¤er zinciri içerisinde yer
alan herhangi biri veya birilerinin oluflturdu¤u insan gruplar› olabilmektedir.

BT’nin ilkeleri, bilgi-belge merkezleri de dahil olmak üzere ifl alanlar›n›
paydafl yönetim iliflkisinde daha duyarl› olmaya zorlamaktad›r. Bir baflka
deyiflle; kütüphaneciler, iflverenleri ve ilgili ünitelerce belirlenen stratejik yön-
lere karfl› kurumun eflgüdümünü sa¤lamas› yönünde gittikçe artan bir
bask›n›n etkisine girmektedir. Bundan dolay› kütüphaneciler iflverenlerine
bilgi-belge merkezlerinin de¤erlerini delillerle göstermeli ve merkezlere
sa¤lanan yat›r›mlar›n hakk›n› verebilmeleri gerekmektedir. Benzer biçimde,
kütüphaneciler (bilgi-belge uzmanlar›), hem kurum içinde hem de ilgili birim-
lerdeki paydafllarla stratejik bir ortakl›k kurarak, merkezlerin yeterlilik ve etki-
lili¤i konusunda daha pozitif bir etki oluflturabilmelidir. Bilgi toplumunda “insan
unsuru öncelikli bir varl›kt›r” düflüncesinden hareketle paydafllar, örgüt mis-
yonunu destekleyecek birçok yönde harekete geçirilmeli ve stratejik ortaklar
belirlenmelidir (Hooper, 2001, s. 75).

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr
Son y›llarda BT’de yaflanan bafl döndürücü geliflmeler, bilgi-belge merkez-
lerinde teknoloji kullan›m›n› art›rarak yap›sal ve yönetsel dönüflümlere neden
olmaktad›r. Bu ba¤lamda, bilgi-belge merkezleri yap›sal ve yönetsel aç›lar-
dan “bilgi kay›t ortamlar›, bina, ifl ak›fl›, iflgören ve yönetici, iflbirli¤i, standart-
laflma, hizmetler, kütüphane/bilgi-belge merkezi kavram›, örgüt kültürü, yöne-
tim ve organizasyon yap›s›, paydafllar” gibi konularda yeniden yap›lanma
sürecine girmifllerdir. Bu süreç afla¤›da k›saca özetlenmektedir:

„ BT’nin bilgi-belge merkezlerinde yayg›n olarak kullan›ld›¤› 1990’l›
y›llardan itibaren, bilgi kay›t ortamlar› ka¤›da dayal› olmaktan ç›karak
elektronik formlara dönüflmektedir.
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„ BT kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla, co¤rafik yerleflim bölgeleri ve
uzakl›klar bilgi ve belgeye eriflim için bir engel olmaktan ç›km›fl,
geleneksel bilgi-belge merkezlerinde yaflanan belgelerin depolanma
sorunlar›na çözüm olana¤› getirmifltir.

„ Bilgi-belge merkezlerindeki rutin ifllerin tekrar›n› en aza indirerek
geleneksel ifl ak›fl›n› de¤ifltirmifl, belgenin sa¤lanmas›ndan kullan›c›ya
ulaflt›r›lmas›na kadar olan süreç daha etkin k›l›nm›flt›r.

„ ‹flgören ve yöneticilerin geleneksel rolleri de¤iflmifl ve kendilerini
yenilemelerine olanak sa¤lanm›flt›r. Bilgisayarlar›n yard›m›yla rutin
iflleri en aza inen iflgören, merkezin iflleyifli hakk›nda daha fazla bilgi
sahibi olmakta ve yapt›¤› ifllerin daha etkin bir biçimde gerçeklefltiril-
mesi konusunda fikir üretebilmektedir. Yönetici de, bilgisayara dayal›
yönetim bilgi sistemleri arac›l›¤›yla elde etti¤i özet bilgiler sayesinde
merkez hakk›nda daha etkin kararlar alabilmekte ve yapaca¤› planlar-
da daha uzgörülü olabilmektedir.

„ Bilgi-belge yönetiminin çekirde¤ini oluflturan iflbirli¤i, standartlaflma ve
kaynak paylafl›m› konusundaki çal›flmalar, bilgi ve iletiflim teknolojileri
sayesinde, büyük bir h›z ve kullan›m kolayl›¤›na kavuflmufltur.

„ Zaman›n art›k para anlam›na geldi¤i günümüzde kullan›c›n›n,
gereksinim duydu¤u bilgilere an›nda ve do¤ru bir biçimde ulaflmas›
sa¤lanm›flt›r.

„ Bilgisayar ve iletiflim teknolojilerinde yaflanan dönüflümler, bilginin
da¤›t›m› ve eriflimindeki geleneksel yap›y› de¤ifltirerek makalede
tart›fl›lan “elektronik kütüphane/bilgi-belge merkezi” kavram›n›n
do¤mas›na neden olmufltur.

„ Sürekli yeni teknolojiler keflfetme ve üretme u¤rafl›, bilgi-belge
merkezlerinin kültürel yap›s›nda de¤iflim ve uyum sürecine girmesine
neden olmufltur. Böylece BT; bak›fl aç›lar›, de¤erler, davran›fl kal›plar›
ve sosyal yaflama iliflkin yeni kurallar ile sosyal ve kültürel alanlarda
büyük dönüflümlere imzas›n› atm›flt›r.

„ BT, di¤er örgütlerde oldu¤u gibi, bilgi-belge merkezlerinin de örgüt ve
iflleyifl yap›s›n› de¤ifltirerek; kat›l›mc› yönetim, dönüflümcü liderlik gibi
ça¤dafl yönetim yaklafl›mlar›n›n yerleflmesine olanak tan›m›fl ve
sonuçta örgütsel performans› art›rm›flt›r.

„ Bilgisayara dayal› yönetim bilgi sistemleri; iflveren, bilgi-belge uzman-
lar›, tedarikçi firmalar (bilgi kayna¤› ve/veya veri taban› sat›c›lar›), di¤er
bilgi-belge merkezleri ve kullan›c›lar aras›nda etkin bir haberleflme sis-
temi yaratarak paydafllarla örgüt aras›ndaki iletiflimi güçlendirmifltir.
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BT’nin bilgi ve belge yönetimi uzmanlar›, kullan›c›lar ve bilgi-belge
merkezlerine sa¤lad›¤› üstünlüklerin yan› s›ra, çeflitli k›s›tlar ve engellerden
de söz edilebilir. Örne¤in, hangi amaçla kullan›laca¤› önceden ayr›nt›l› bir
biçimde incelenmeden kurulmufl bilgisayar ve telekomünikasyon sistemi,
sonradan kifliyi ve kurumu sistemin kapasitesiyle s›n›rl› kalma gibi bir sorun-
la karfl› karfl›ya b›rakabilmektedir. Ayr›ca bilgi-belge merkezlerinde teknik alt
yap› eksikli¤i, ba¤lant› sorunlar›, ürünlerdeki model de¤iflimi gibi
telekomünikasyon k›s›tlar› yaflanabilmektedir. Gereklerini yerine getirmeden
BT kullan›m›n›n fizyolojik ve/veya psikolojik sa¤l›k sorunlar›na ve performans
düflüklü¤üne neden oldu¤u herkes taraf›ndan bilinmektedir. 

BT’nin yayg›nlaflmas› sonucu, kullan›c› ile ilgili sorunlar da ortaya
ç›kmaktad›r. Örne¤in, literatür taramas›n›n BT ürünleri ile yap›ld›¤› bir bilgi-
belge merkezinde, geleneksel dan›flma hizmetine göre olumsuz olan yön,
kullan›c› ile kurulan yüz yüze iliflkileri gereksiz k›lmas› nedeniyle insan
iliflkilerinin giderek zay›flamas› gerçe¤idir. Bundan dolay› bilgi-belge yönetimi
mesle¤inin en önemli yönlerinden biri olan insan iliflkileri, otomasyonla yok
olmakta veya en aza inmektedir. 

Ayr›ca bilgi-belge merkezlerinde BT kullan›m› için donan›m ve yaz›l›m
al›mlar›, kurumlara büyük oranda maddi yük getirmektedir. ‹lk yat›r›m son-
ras›nda mevcut sistemlerin gelifltirilmesi, güncellefltirilmesi, güvenlik
aç›klar›n›n kapat›lmas› ve bak›m masraflar› da devam eden y›llarda önemini
korumaktad›r.

BT kullan›m›nda yaflanan bir baflka sorun da yasalar›n ihlal edilmesidir.
H›rs›zl›k, sabotaj ve vandalizm gibi çeflitli bafll›klar alt›nda incelenebilen
biliflim suçlar› alan›nda bilgi-belge merkezlerini en çok ilgilendiren, eser
sahiplerinin fikrî mülkiyet haklar›n›n çi¤nenmesi sorunudur (Kurbano¤lu,
1997, s. 95; Tuncer, 1986, ss. 11-12; Dikmen, 2001; Tonta, 2002).

21. yüzy›l›n simgesi olan BT, uluslar›n geliflmiflli¤inin göstergesi olarak
kullan›lmaya bafllam›flt›r. Bilgiyi üreten, bilgiye ulaflan ve topluma yaymay›
baflarabilen ülkeler, yeni bilgi ve belgelerin üretilmesi için bilgi-belge
merkezlerine gereken önemi ve kayna¤› haz›rlamaktad›r. Sürdürülebilir
kalk›nma, insan› esas alarak bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen ülkelerce
gerçeklefltirilebilecektir. Bu yönde olumlu ad›mlar›n at›labilmesi ancak bilginin
etkin, verimli ve yayg›n olarak üretimi ve iletilmesiyle olanakl›d›r. Sistem yak-
lafl›m›na göre bilgi-belge merkezleri, üst sistem olan devlet örgütünün birer
alt sistemi konumundad›r. Bu ba¤lamda, BT’nin bilgi-belge merkezlerinde
etkin kullan›m›n› sa¤lamak için ulusal ve örgütsel düzeyde al›nmas› gereken
önlemlere iliflkin öneriler afla¤›da belirtilmektedir:
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Ulusal Düzeyde Al›nmas› Gereken Önlemler

„ BT alan›nda 2003 verilerine göre Avrupa Birli¤i-15 (AB-15)’te her yüz
kiflinin 79’u, Türkiye’de her yüz kiflinin 39’u cep telefonu abonesidir.
AB’de her yüz kifliye 54.4 sabit telefon hatt› düflerken, Türkiye’de bu
rakam 27.6’d›r. Hane halk› ‹nternet kullan›m› 2003 y›l›nda AB-15’te
%45, Türkiye’de ise; %8 civar›ndad›r (Ayd›n ve Köstepen, 2005, s. 16).
Türkiye, telekomünikasyon ve biliflim alanlar›nda AB standartlar›na
ulaflmak için, Türkiye-AB müzakereleri çerçevesinde, önemli kararlar
almaktad›r. Günümüzde AB müktesebat›na önemli ölçüde uyum
sa¤lanm›flt›r. Ancak as›l önemli olan bu mevzuat›n etkin bir biçimde
uygulanmas› ile telekomünikasyon hizmetlerinin rekabetçi bir yap›
içinde ucuza, kaliteli ve yayg›n olarak sunulmas›n› sa¤lamak; böylece
serbest bir ortamda meydana gelebilecek haks›z rekabet ve tekelci
yap›lardan kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlar› bu düzenlemeler
kapsam›nda giderilmektedir (Prokop, 2002, s. 100).

„ Bilgiye eriflimdeki güçlükleri ortadan kald›rmak için gerekli BT
donan›m›n›n üretimi özendirilerek ulusal alt yap› oluflturulmal›d›r. Bu
sayede ‹nternet eriflimi daha ucuz hale gelebilecek ve bilgiye ulafl›m
yayg›nlaflabilecektir.

„ Ülkede bilgisayar okur-yazarl›¤› destek kampanyalar›na önem verilme-
lidir. Örne¤in, örgün e¤itim boyutunda, ilkö¤retim okullar›n›n ö¤retim
program›na bilgisayar kullan›m› ile ilgili daha fazla ders konularak,
yayg›n e¤itim boyutunda ise, Türkiye Biliflim Derne¤i’nin yürüttü¤ü
Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikas› gibi e¤itim programlar› parasal
aç›dan desteklenerek bilgisayar okur-yazar say›s› art›r›labilir.

Örgütsel Düzeyde Al›nmas› Gereken Önlemler

„ Bilgi-belge merkezlerinde yaz›l›m ve donan›mla ilgili (örne¤in, hangi
amaçla kullan›laca¤› önceden ayr›nt›l› bir biçimde incelenmeden kurul-
mufl bilgisayar ve telekomünikasyon sistemi gibi) sorunlar›n yaflanma-
mas› için, kurulacak yaz›l›m ve donan›m›n merkezin amaçlar›na, der-
mesinin büyüklü¤üne, kullan›c› ve iflgören gereksinimlerinin karfl›lan-
mas›na uygun olmas› gerekmektedir.

„ Bilgi-belge merkezi yöneticileri, teknik ifllevlerde ve yönetsel
faaliyetlerde geliflmifl BT olanaklar›ndan yararlanmak suretiyle,
merkezin ba¤l› bulundu¤u kurum/kuruluflun üst düzey yöneticilerine
çeflitli önerilerden oluflan raporlar sunabilirler. Bu raporlar, yap›lan
maliyet ve etkinlik analizi sonucu elde edilen bilgiler ›fl›¤›nda, merkeze
sat›n al›nabilecek en uygun otomasyon sisteminin belirlenmesi biçi-
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minde olabilece¤i gibi, toplam maliyetleri düflürmek aç›s›ndan, ba¤l›
bulundu¤u kurum/kuruluflun bünyesindeki bilgi ifllem birimlerindeki
uzmanlardan yard›m alarak kendi otomasyon sistemlerini oluflturma
fleklinde de haz›rlanabilir.

„ Bilgi-belge merkezinin yönetici ve iflgörenleri, BT boyutundaki e¤itim
programlar›na tabi tutularak, gereksiz kaynak kullan›m› ve olas› örgüt-
sel çat›flmalar en aza indirilebilir. Bu nedenle, bilgi-belge merkezleri ve
varsa bunlara ba¤l› flube birimleri personelinin hizmet-içi e¤itim prog-
ramlar›na kat›lmalar› önerilebilir.

„ Uzman personel taraf›ndan, merkez kullan›c›lar›na yönelik “BT
Destekli Kullan›c› E¤itimi Program›” düzenlenebilir.

„ BT kullan›m› sonucu ortaya ç›kan yasal sorunlar yine teknoloji
deste¤iyle çözülebilmektedir. Örne¤in, elektronik ortamdaki eserlerin
telif haklar›n› korumak için say›sal filigran gibi teknolojik çözümler
üretilmeye, telif haklar› elektronik telif haklar› yönetim sistemi
arac›l›¤›yla izlenmeye çal›fl›labilir. Al›nan bu tür önlemler bir taraftan
yasal olmayan kullan›mlar› engellerken, di¤er taraftan kiflisel ya da
e¤itim-ö¤retim amaçl› yasal kullan›mlar› da engelleyebilmektedir. Bilgi-
belge merkezlerinin bas›l› eserleri kullan›m ya da koruma amac›yla
kopyalanmalar›na izin verilirken, say›sal bilgi kaynaklar›n› ayn›
amaçlarla kopyalamak s›n›rland›r›labilir.

„ Merkezler, ifllevlerini daha etkin k›lmak için düzenli olarak
“kullan›c›lar›n ve merkez çal›flanlar›n›n beklentilerine yönelik
araflt›rmalar” yapabilir ve elde edilen sonuçlara göre eylem planlar›
oluflturabilirler.

„ Bilgi-belge merkezlerinde çal›flan uzman iflgörenin, bilgi-belge yöneti-
mi ve/veya yönetim-organizasyon gibi di¤er disiplinlerde lisansüstü
çal›flmas› yapmalar› özendirilebilir.

„ Bilindi¤i gibi BT, Türkiye’ye yabanc› kökenli kaynaklardan gelmektedir.
‹thal edilen teknolojiyi daha etkin biçimde kullanabilmek için merkez
çal›flanlar›n›n yabanc› dil düzeyleri çeflitli kurslarla gelifltirilebilir.
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