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Abstract

The paper informs, in detail, the development of the Library of Central
Bank of the Republic of Turkey (CBRT) until the present, and explains
the services being provided.
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Gi ri ﬂ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 say›l›
Kanun ile 15 milyon sermayeli bir anonim ﬂirket olarak kurulmuﬂtur. Bu
Kanunla Merkez Bankas›’na 30 y›ll›k süre için banknot ihraç etme yetkisi
verilmiﬂtir. 3 Ekim 1931 tarihinde Ulus semtindeki Ziraat Bankas› binas›nda
faaliyete geçen, 1933 y›l›nda günümüzde Ankara ﬁubesi olarak kullan›lan
binaya taﬂ›nan Merkez Bankas›’n›n, banknot ihraç imtiyaz› 1955 y›l›nda 1999
y›l›na kadar uzat›lm›ﬂ, 1994 y›l›nda ise bu imtiyaz süresiz olarak uzat›lm›ﬂt›r
(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› [TCMB], 1996; 2005a).
* Kütüphane, Bilgi ve Belge Müdürlü¤ü ad› alt›nda hizmet vermekle birlikte, yayg›n kullan›m
dikkate al›narak yaz›da “kütüphane” biçiminde ifade edilmiﬂtir.
** Müdür Yard›mc›s›; TCMB Araﬂt›rma ve Para Politikas› Genel Müdürlü¤ü Bilgi ve Belge
Müdürlü¤ü TCMB ‹dare Merkezi Ulus 06100 Ankara (Hulya.Can@tcmb.gov.tr).
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Merkez Bankas› 1930 y›l›nda kuruldu¤unda temel amac›, ülkenin
ekonomik kalk›nmas›na yard›mc› olmak, bu amaçla reeskont oranlar›n› belirlemek ve para piyasas›n› düzenlemek, hazine iﬂlemlerini yapmak ve Türk
paras›n›n de¤erini korumak için hükümetle birlikte önlem almak olarak belirlenmiﬂtir.
1715 say›l› kanunda zaman içinde yap›lan de¤iﬂiklikler nedeniyle
Bankan›n temel iﬂlevi, etkin bir para politikas› yürütmekten çok kamu kesiminin finansman aç›¤›n› kapatmaya yöneldi¤inden 26 Ocak 1970 tarih ve
1211 say›l› Kanun ile Merkez Bankas›’n›n görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiﬂtir. 1211 say›l› Kanunda de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair 25 Nisan 2001 tarih
ve 4651 say›l› Kanun ile, h›zla de¤iﬂen ekonomik koﬂullar ve merkez
bankac›l›¤› konusunda, baﬂta Avrupa Birli¤i normlar› olmak üzere dünyada
meydana gelen geliﬂmeler çerçevesinde yenilikler getirilmiﬂtir. Bunlardan en
önemlisi de Merkez Bankas›’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›, bu kapsamda
Hazineye ve kamu sektörüne avans ve kredi verilmesi uygulamas›n›n
kald›r›lmas›d›r. Bu Kanunla Merkez Bankas›’n›n temel amac›n›n fiyat
istikrar›n› sa¤lamak ve sürdürmek oldu¤u ifade edilmiﬂ ve bu kapsamda para
politikas› araçlar›n› do¤rudan belirlemek ve uygulamakla yetkili ve sorumlu
k›l›nm›ﬂt›r (Kayaalp, 2001).
Merkez Bankas›n›n Ankara’daki ‹dare Merkezi d›ﬂ›nda 21 ilde ﬂubesi ve
4 ülkede yurt d›ﬂ› temsilcili¤i bulunmaktad›r.
Merkez Bankas› Ocak 1995’ten itibaren internet ortam›nda veri sunmaya
baﬂlam›ﬂt›r.* Web sitesi arac›l›¤›yla Banka ile ilgili tan›t›c› bilgilerin yan› s›ra,
Bankan›n duyurular› ile yay›nlar›na, raporlar›na ve ekonomik verilere
eriﬂilebilmektedir. ‘Siteye üyelik’ sayfas›ndan ulaﬂ›labilen abonelik sistemi
arac›l›¤›yla Bankan›n yay›nlar›na e-posta yoluyla abone olmak mümkündür.
Abone olunan yay›nlar›n bildirim s›kl›¤› anl›k, günlük ya da haftal›k olarak
düzenlenmiﬂtir (TCMB, 2005b).
TCMB K ütüph anesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlü¤ü ad› alt›nda hizmet vermekte iken
Temmuz 2005’ten itibaren birimin ad› Bilgi ve Belge Müdürlü¤ü olarak
de¤iﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rma ve Para Politikas› Genel Müdürlü¤üne ba¤l› olarak
hizmet vermektedir.
Kütüphanenin ne zaman kuruldu¤u hakk›nda kesin bir bilgimiz olmamakla birlikte 1970’li y›llarda, Bankan›n bugün Ankara ﬁubesi olarak kullan›lan
binas›nda, o zamanki Etüt Müdürlü¤üne ba¤l› bir servis olarak büyük bir
odada hizmet verildi¤i, daha sonra yer darl›¤› nedeniyle ‹dare Merkezinin bir
* TCMB web adresi: http://www.tcmb.gov.tr
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bölümü Ulus’taki 100. Y›l binas›na taﬂ›nd›¤›nda, kütüphanenin bir k›sm›n›n
da bu binada iki odaya yerleﬂtirildi¤i ve zaman zaman 1-2 kütüphanecinin
görev yapt›¤› taraf›m›zca bilinmektedir. Bankan›n 1988 y›l›nda ﬂimdiki
binas›na taﬂ›nmas› ile birlikte, 17 katl› ‹dare Merkezi binas›n›n 16. kat› tamamen kütüphane olarak düzenlenmiﬂtir. Binan›n plan› gere¤i iki ayr› salonda
hizmet verilmektedir. Salonlardan birinde kitaplar ve dan›ﬂma kaynaklar›,
di¤erinde süreli yay›nlar bulunmaktad›r. Kitaplar konular›na göre, süreli
yay›nlar yay›n ad› veya ülke/kurum ad› dikkate al›narak alfabetik düzende
aç›k raflara yerleﬂtirilmiﬂtir.
1988 y›l›nda deneyimli bir kütüphaneci, kütüphane müdürü olarak
atanm›ﬂ, yeniden yap›lanma çerçevesinde 1989 y›l›nda aç›lan s›nav ile çeﬂitli
servislerde çal›ﬂt›r›lmak üzere beﬂ kütüphaneci ve müdür yard›mc›s› olarak
da bir kütüphaneci al›nm›ﬂt›r. Oluﬂturulan yeni ekiple mevcut koleksiyon
tümüyle elden geçirilmiﬂ ve günlük hizmetler aksat›lmadan yeniden düzenlenmiﬂtir. Bu dönemde Kütüphanenin amaç ve görevleri ile hizmet biçimlerini
belirleyen bir yönetmelik ç›kar›lm›ﬂ, yo¤un bir ﬂekilde yay›n al›m› gerçekleﬂtirilmiﬂ, koleksiyon hizmete uygun ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂ ve böylelikle
Kütüphanede ilk olumlu dönüﬂüm yaﬂanm›ﬂt›r. ‹kinci dönüﬂüm ileride ele
alaca¤›m›z, otomasyona geçiﬂ ve elektronik eriﬂimler ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Amaç
Kütüphanenin amac› “Bankan›n iﬂlevleri do¤rultusunda hizmet veren mensuplar›n›n çal›ﬂmalar›nda daha verimli olmalar›n› sa¤lamak ve genel kültürlerini geliﬂtirmek için gereksinim duyduklar› bilgi/belge taleplerini karﬂ›lamak ve
ça¤daﬂ kütüphane/enformasyon hizmeti sunmakt›r” (Kütüphane Yönetmeli¤i,
1997).
Personel
Kütüphanede bir müdür, bir müdür yard›mc›s› (kütüphaneci), yay›n sa¤lama
hizmetleri için bir kütüphane uzman› ve bir kütüphaneci ile Bankan›n idari
kadrolar›ndan bir uzman ve bir ﬂef yard›mc›s›, kataloglama-s›n›flama hizmetleri için bir kütüphaneci, kullan›c› hizmetleri için bir kütüphane uzman›, iki
kütüphane uzman yard›mc›s› ve bir ﬂef, di¤er hizmetler için bir memur ve iki
evrak memuru olmak üzere toplam 14 kiﬂi görev yapmaktad›r.
Kütüphanenin personel yap›s› 1997 y›l›nda ç›kar›lan 2. Kütüphane
Yönetmeli¤i ile oluﬂturulmuﬂtur. Bu Yönetmelikle kütüphaneci, kütüphane
uzman yard›mc›s› ve kütüphane uzman› unvanlar› belirlenmiﬂ, s›navla
al›nacak kütüphanecilerin, üniversitelerin 4 y›ll›k e¤itim veren kütüphanecilik,
enformasyon ve dokümantasyon bölümlerinden mezun olmalar› ﬂart› getiril270
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miﬂtir. Kütüphaneci olarak göreve baﬂlayanlar Bankadaki 3 y›ll›k hizmet süresi sonunda kütüphane uzman yard›mc›s›, bu unvanda 3 y›l fiilen çal›ﬂm›ﬂ
olanlar da kütüphane uzman› olabilmektedir. Kütüphane uzman yard›mc›s›
ya da kütüphane uzman› olanlar bir idari kadroya atanabilmektedir.

Koleksiyon
Kütüphanenin koleksiyonunu a¤›rl›kl› olarak; genel ekonomi, finans,
bankac›l›k konular›ndaki kitaplar, bilimsel ve aktüel dergiler, dan›ﬂma kaynaklar› ile bu alandaki yerli ve yabanc› önemli kuruluﬂlar taraf›ndan
yay›mlanan tart›ﬂma ve çal›ﬂma tebli¤leri gibi seri yay›nlar, baﬂka ülkelerin
merkez bankalar›n›n raporlar›, DPT, D‹E, Hazine Müsteﬂarl›¤›, Maliye
Bakanl›¤›, SPK, ‹MKB gibi kuruluﬂlar ile IMF, Dünya Bankas›, OECD,
Birleﬂmiﬂ Milletler, BIS (Bank for International Settlements) gibi önemli uluslararas› kuruluﬂlar›n yay›nlar›, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›n›n
yay›nlar› ve CD-ROM veri tabanlar› oluﬂturmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra
kütüphanede psikoloji, felsefe, sosyoloji, sanat, tarih ile ilgili kitaplar ve bir
dönem al›nm›ﬂ olan edebi eserler, günlük gazete ve aktüel dergiler, 1930
y›l›ndan bu yana Resmi Gazete koleksiyonda yer almaktad›r. Kütüphanede
çok eski y›llardan kalm›ﬂ olan, kay›ts›z Arap harfli basma eserler de (baﬂl›k
olarak 116 adet) bibliyografik kimlikleri tespit edilerek ayr› bir yerde hizmete
sunulmuﬂtur.
Kütüphanede baﬂl›k olarak 10.541 kitap, 11.077 tart›ﬂma ve çal›ﬂma
tebli¤i, 1100 adet süreli yay›n mevcuttur. 150 adedi yurt d›ﬂ›ndan, 108 adedi
yurt içinden olmak üzere 258 süreli yay›n, sat›n alma yoluyla sa¤lanmaktad›r.
Mevcut CD-ROM veri tabanlar› ﬂunlard›r: Econlit, Ekonomi Ansiklopedisi
(Metropol Multimedia), Encyclopedia Britannica, IMF Balance of Payments
Statistics, IMF Government Finance Statistics, IMF Direction of Trade
Statistics, IMF International Financial Statistics, ‹ktisat ‹ﬂletme ve Finans
(1997-2001), Vergi Dünyas› (1981-2002), Verimlilik Dergisi (1995-2001),
World Bank World Data (1995).
Baz› elektronik veri tabanlar›na da eriﬂim sa¤lanmaktad›r. Bunlar: ABI
Inform Global, Bankers’ Almanac, Business Source Corporate, Cambridge
Journals Online, Ebrary elektronik kitap veri taban›, ECONbase, Economist
Intelligence Unit (EIU) Viewswire, Eurostat taraf›ndan üretilen tüm veri ve
yay›nlara eriﬂim sa¤layan European Data Service (EDS), IMF International
Financial Statistics, Lebib Yalk›n Mevzuat Bankas›, OECD taraf›ndan
yay›mlanan tüm yay›nlara ve belgelere eriﬂim sa¤layan OLISnet, RGE
Monitor, Swetswise, Dünya Bankas›n›n tüm yay›nlar›na tam metin eriﬂim
sa¤layan World Bank E-Library, World Bank Global Development Finance,
World Bank World Development Indicators.
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Yay›n Sa¤lama
Yay›nlar sat›n alma ve ba¤›ﬂ yoluyla sa¤lanmaktad›r. Kütüphane ile Bankan›n
di¤er birimleri için sat›n al›nacak ya da abone olunacak bas›l› veya elektronik
her türlü yay›n›n sat›n al›nmas›na/abone olunmas›na Yay›n Sa¤lama
Komisyonu taraf›ndan karar verilir. Yay›n Sa¤lama Komisyonu, Bilgi ve Belge
Müdürü ve ba¤l› oldu¤u birimin Genel Müdürü ile bir ekonomist ve Bankan›n
üç biriminin Genel Müdüründen oluﬂur. Bilgi ve Belge Müdürlü¤ü
(Kütüphane) bu Komisyonun sekreterya görevini yürütmektedir. Bankan›n
birimleri, kendileri ya da Kütüphane için temin edilmesini istedikleri yay›nlar›
Araﬂt›rma ve Para Politikas› Genel Müdürlü¤üne resmi olarak bildirirler.
Ayr›ca Kütüphane taraf›ndan, ba¤l› oldu¤u Genel Müdürlükte çal›ﬂan
araﬂt›rmac› ve ekonomistlere yeni yay›n kataloglar› iletilir. Konu uzmanlar›n›n, Kütüphaneye al›nmak üzere bu kataloglardan seçtikleri veya kendi araﬂt›rmalar› ile tespit ettikleri yay›nlar ile kütüphane taraf›ndan önerilen yay›nlar,
di¤er birimlerden gelen taleplerle birlikte en az ayda bir kez toplanan Yay›n
Sa¤lama
Komisyonuna
sunulur.
Komisyon
taraf›ndan
sat›n
al›nmas›na/abone olunmas›na karar verilen yay›nlar› sa¤lamak ve da¤›t›m›n›
yapmak Kütüphanenin görevidir. Bankan›n yay›n bütçesi Kütüphane
taraf›ndan haz›rlan›r. Yay›n al›m› konusunda parasal olarak herhangi bir
sorun yaﬂanmamaktad›r.
Kataloglama-S›n›flama
Kitaplar›n kataloglama iﬂlemleri Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallar›na,
s›n›flama iﬂlemleri de Dewey Onlu S›n›flama Sistemine göre yap›lmaktad›r.
Konu baﬂl›klar› için Kongre Kütüphanesi Konu Baﬂl›klar› Listesi kullan›lmaktad›r. Tart›ﬂma tebli¤i türü yay›nlar da kitap gibi kataloglanmakta, konu numaras› yerine Kütüphane taraf›ndan belirlenen alfabetik kodlama sistemine göre
verilmiﬂ kodlarla nitelenmekte ve süreli yay›nlar salonunda hizmete sunulmaktad›r.
Yay›nlar›n katalog bilgileri kütüphane otomasyon sistemi BLISS-PC’ye,
MARC format›nda kaydedilmektedir.
Kullan›c› Hizmetleri
Kütüphaneden Merkez Bankas› çal›ﬂanlar›, sosyal bilimler alan›nda yüksek
lisans veya doktora yapan ö¤renciler ile tez çal›ﬂmas› yapanlar, akademik
personel ile çeﬂitli kurumlarda uzman veya araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂanlar
yararlanabilir. Kütüphane, Bankan›n çal›ﬂma saatleri içinde ve ö¤le tatilinde
hizmete aç›kt›r.
ÿ Ödünç verme: Merkez Bankas› çal›ﬂanlar›na kitaplar bir ay, süreli
yay›nlar beﬂ gün süre ile ödünç verilir. Bir kullan›c›n›n üzerinde
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bulunduraca¤› yay›n say›s› 15 adet ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Süreli
yay›nlar›n son say›lar› ile dan›ﬂma kaynaklar› ödünç verilmez. Banka
d›ﬂ›ndan gelen kullan›c›lara yay›n ödünç verilmemekte, bu
kullan›c›lara belli sayfaya kadar ücretsiz fotokopi hizmeti sunulmaktad›r.
ÿ

Kütüphaneler aras› iﬂbirli¤i: Kütüphane bilgi/belge sa¤lama hizmetlerinin h›zl› ve ekonomik olarak sunulmas› amac›yla Ankara içindeki
di¤er kütüphanelerle iﬂbirli¤i yapar, kaynak ödünç al›r-verir. Di¤er
kütüphanelere bir seferde en fazla üç belge bir hafta süre ile ödünç
verilir.

ÿ

Duyuru hizmetleri: Kütüphaneye son gelen yay›nlar her ay Bankan›n
yerel a¤› üzerinden ve Kütüphanenin web sayfas›ndan duyurulmaktad›r. Deneme eriﬂimli veri tabanlar›, Kütüphanenin yeni abone
oldu¤u veri tabanlar›, eriﬂim sa¤lanabilen elektronik yay›nlar ve bunlar›n eriﬂim yollar› da yerel a¤dan duyurulmaktad›r. Ayr›ca Banka
içinde seçimli bilgi hizmeti ve güncel duyuru hizmeti de verilmektedir.

ÿ

Makale veri taban›: Ekonomi alan›nda Türkiye’de yay›mlanan bilimsel dergilerdeki makaleler indekslenmekte varsa özleri ile birlikte
makale veri taban›na kaydedilmektedir. Bu veri taban› Kütüphane
web sayfas›nda araﬂt›rmac›lar›n hizmetine sunulmuﬂtur.

ÿ

Kütüphane tan›t›m›: Bankan›n tüm birimlerine yeni baﬂlayan elemanlar, ‹nsan Kaynaklar› Genel Müdürlü¤ünce bir ön e¤itime tabi tutulmakta, Bankan›n iﬂlevleri ve birimlerin görevleri hakk›nda bilgilendirilmektedir. Bu çerçevede Kütüphaneye de yönlendirilen bu
kiﬂilere kütüphane hizmetleri ve yararlanma yollar› konusunda bilgi
verilmekte, tan›t›m yap›lmaktad›r.

ÿ

E-posta yoluyla bilgi hizmeti: E-posta yoluyla Kütüphaneye ve Bilgi
Edinme Hakk› kapsam›nda Merkez Bankas› ‹letiﬂim Genel
Müdürlü¤üne iletilen kullan›c› sorular›na, kullan›c›y› ilgili kaynaklara
yönlendirmek suretiyle, en k›sa sürede cevap verilmektedir.

Kütüphane Otomasyonu
Bilkent Üniversitesi Bilgi ‹ﬂlem Birimi taraf›ndan geliﬂtirilen BLISS-PC’nin
1997 y›l›nda sat›n al›nmas› ile birlikte, kütüphaneye yeni sa¤lanan kitap ve
tart›ﬂma tebli¤i türü yay›nlar›n katalog bilgileri sisteme girilmeye baﬂlanm›ﬂ,
bir yandan mevcut kitaplar›n kart katalogdaki kay›tlar› tek tek veri taban›na
aktar›lm›ﬂt›r. Sisteme girilen kitaplar›n barkod etiketleri de tamamlanarak
2000 y›l›ndan itibaren kitap salonunda, ödünç verme iﬂlemleri sistemden
yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Süreli yay›nlar›n katalog bilgilerinin de veri taban›na
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girilebilmesi için 2003 y›l› Kas›m ay›nda Banka d›ﬂ›ndan iki kütüphaneci geçici görevle istihdam edilmiﬂtir. Hemen hemen tüm süreli yay›nlar sisteme
kaydedilmiﬂ, böylece kitap ve süreli yay›nlar tek bir veri taban›ndan taranabilir
duruma gelmiﬂtir. 2005 y›l› sonunda süreli yay›nlar›n da kitaplarla ayn› ortamdan ödünç verilmesi planlanm›ﬂt›r.
Kütüphanenin katalog veri taban› 2001 y›l›nda sat›n al›nan BLISS WEB
modülü ile Banka içi ve Banka d›ﬂ› kullan›c›lar›n ‹nternet üzerinden eriﬂimine
aç›lm›ﬂt›r.

Kütüphane Web Sitesi*
Kütüphanenin katalog kay›tlar›n›n elektronik ortama aktar›lm›ﬂ olmas›, ilk
olarak Kütüphane kay›tlar›n›n d›ﬂa aç›lmas› gere¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Kütüphanede yap›lan hizmetlerin kullan›c›lara tan›t›lmas› ve koleksiyondaki
kaynaklar›n taranabilmesi amac›yla bir web sayfas› haz›rlanm›ﬂ, 2001 y›l›nda
Merkez Bankas›’n›n web sitesinde yerini alm›ﬂt›r. Kütüphane web sitesinde;
kütüphanenin kullan›m›na yönelik bilgilerin yan› s›ra katalog tarama, makale
tarama, bas›l› süreli yay›nlar listesi, e-süreli yay›nlar, veri tabanlar› baﬂl›¤›
alt›nda e-veri tabanlar› ile CD-ROM veri tabanlar›, e-bilgi kaynaklar›,
kütüphanedeki Arap harfli basma eserlerin listesi ve yeni yay›nlar listesi yer
almaktad›r. Merkez Bankas› web sitesinde yer alan TCMB yay›nlar›na
buradan da ba¤lant› verilmiﬂtir. Merkez Bankas›nda uzman yard›mc›s› olarak
çal›ﬂan personelin uzman olabilmek için haz›rlad›klar› ve kabul gören
uzmanl›k tezlerinin listesi de bulunmakta, tez sahibinin yaz›l› onay vermesi
durumunda tezin tam metnine eriﬂim de sa¤lanmaktad›r. Kullan›c›lar bu sayfada yer alan ‘Dan›ﬂma’ ve e-posta arac›l›¤› ile kütüphaneden bilgi almak için
baﬂvurabilmektedir (TCMB, 2005c)
Sonuç
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› ‹dare Merkezi 1988 y›l›nda, bugün
hizmet vermekte oldu¤u binaya taﬂ›nd›¤›nda, gerçek anlamda bir kütüphane
kurulmas›na önem verilmiﬂ, bu amaçla binan›n bir kat› kütüphaneye ayr›lm›ﬂ
ve 1989 y›l›nda gerekti¤i kadar kütüphaneci al›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 1997
y›l›na kadar kütüphaneciler belirli bir kadro unvan› ve terfi olana¤› olmadan
sözleﬂmeli olarak çal›ﬂm›ﬂlar, o tarihte ç›kar›lan Kütüphane Yönetmeli¤i ile
kütüphaneci, kütüphane uzman yard›mc›s› ve kütüphane uzman› kadrolar›
oluﬂturulmuﬂtur. 1989 y›l›nda al›nan kütüphanecilerle, var olan koleksiyon
elden geçirilerek yeniden düzenlenirken bir yandan da h›zla yeni kitap ve
süreli yay›nlar sa¤lanarak koleksiyonun hizmete uygun ﬂekilde geliﬂtirilme* Kütüphanenin web adresi: http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/indeks.htm
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sine çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Elle yürütülen kataloglama ve ödünç verme hizmetleri, 1997
y›l›nda BLISS-PC’nin al›nmas›ndan sonra bilgisayar arac›l›¤›yla yürütülmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Elektronikleﬂme elbette hizmetlerin daha k›sa sürede ve sistemli biçimde yap›labilir, daha kolay kontrol edilebilir olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Kütüphane katalogunun ve di¤er hizmetlerin 2001 y›l›nda ‹nternet’ten
eriﬂilebilir duruma gelmesi ile elektronik veri tabanlar›n›n sa¤lanmas›na da
baﬂlanm›ﬂ, tüm bu geliﬂmeler Kütüphanenin hem Banka içine hem de Banka
d›ﬂ›na aç›lmas›, hizmetlerden daha etkin bir biçimde yararlan›lmas› ve
araﬂt›rmac›lara daha h›zl› ve güncel bilgi sunulabilmesi olana¤›n› yaratm›ﬂt›r.
Bugüne kadar yapt›¤› at›l›mlarla, Türkiye’de ekonomi alan›nda hizmet
veren önemli bir kütüphane konumuna gelmiﬂ ve bugün büyük ölçüde kurumsallaﬂm›ﬂt›r. Bilgi Belge Müdürlü¤ü, Merkez Bankas› yönetimince bugüne
kadar oldu¤u gibi bundan sonra da desteklenece¤ine ve gelecek
kütüphanecilerin de bayrak yar›ﬂ› gibi, önceki yap›lanlar› devral›p ayn›
hevesle geliﬂtirece¤ine inan›yoruz.
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