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AMAÇ AMAÇ ..............
•• Türkçe konu başlıkları uygulamasında mevcut Türkçe konu başlıkları uygulamasında mevcut 

durumu saptamak, durumu saptamak, 

•• Türkçe konu başlığı kullanımında izlenen      Türkçe konu başlığı kullanımında izlenen      •• Türkçe konu başlığı kullanımında izlenen      Türkçe konu başlığı kullanımında izlenen      
politikaları belirlemek,politikaları belirlemek,

•• Uygulama alanında izlenen yöntemler açısından  Uygulama alanında izlenen yöntemler açısından  
benzer ve farklı yönleri saptamak,benzer ve farklı yönleri saptamak,

•• Standartlaşmaya gitmek için işbirliği önerileri Standartlaşmaya gitmek için işbirliği önerileri 
geliştirmek.geliştirmek.
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KAPSAM KAPSAM ..............

•• 14 Üniversite Kütüphanesinin katalogları    14 Üniversite Kütüphanesinin katalogları    
web üzerinden taranmış, eweb üzerinden taranmış, e--mail ile veriler mail ile veriler 
t pl nm ş  ön ti il   m nl l  t pl nm ş  ön ti il   m nl l  toplanmış, yöneticiler ve uzmanlarla toplanmış, yöneticiler ve uzmanlarla 
görüşülmüştür,görüşülmüştür,

•• Bulgular karşılaştırmalı olarak Bulgular karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir.değerlendirilmiştir.ğ şğ ş

Araştırma Kapsamında seçilen kütüphanelerde 
aşağıdaki başlıklara göre saptamalar yapılmıştır;

• Kullanılan konu başlıklarındaki dil seçimi,

• LCSH temelli olanların belirlenmesi,

• TKB (Türkçe Konu Başlıkları) oluşturulması aşamasında temel alınan 
kaynakların belirlenmesi,

• TKB oluşturulurken başvurulan yöntemler,

• TKB kullanan üniversite kütüphanelerinin belirlenmesi,

• TKB kullanan kütüphanelerin kullanım gerekçeleri,

• Personel (nitelik),

• Kullanıcı profili,
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• Koleksiyonun niteliği,

• Benzer kütüphanelerin uygulaması,

• Kütüphanenin izlediği politika,p ğ p

• Kütüphanenin geleneksel yapısının devam etmesi, 
geçmişteki yapının devam ettirilmesi,

• Kullanılan konu başlıklarında standardizasyonun belirlenmesi,
(Benzer konulu materyallere verilen konu başlıklarının 
k l k i  d  b li l i)koleksiyon açısından belirlenmesi)

Değerlendirme kapsamına alınan Üniversite 
kütüphaneleri şunlardır;

• Anadolu Üniversitesi., 
• Başkent Üniversitesi,

Ü• Çukurova Üniversitesi,
• Doğuş Üniversitesi,
• Dokuz Eylül Üniversitesi., 
• Erciyes  Üniversitesi,
• Galatasaray Üniversitesi,
• Gazi Üniversitesi,
• Hacettepe Üniversitesi,
• İstanbul Ticaret Üniversitesi,
• Kadir Has Üniversitesi,
• Muğla Üniv Üniversitesi,
• Süleyman Demirel Üniversitesi,
• Uludağ Üniversitesi
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BULGULAR.......BULGULAR.......

• Uygulamada  standartlaşma yolunda gelişmeler vardır,

• Yaptığımız çalışma kapsamında ulusal düzeyde yayınlanmış   
ve kullanılmakta olan kendimize özgü bir konu başlıkları 
listesi saptanmamıştır,

• Bu anlamda Milli Kütüphane’nin 1992 yılında başlatmış 
olduğu Library of Congress Subject Headings (LCSH) ‘in olduğu Library of Congress Subject Headings (LCSH) in 
Türkçeye çevirisi ve uyarlanma projesinin henüz 
tamamlanmadığı saptanmıştır,

Üniversiteler TKB kullanmadaki amaçlarını kısaca Üniversiteler TKB kullanmadaki amaçlarını kısaca 
şöyle özetlemektedirler:şöyle özetlemektedirler:

•• Materyale erişimde kolaylık sağlanması, Materyale erişimde kolaylık sağlanması, 

•• Kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, Kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, 

•• Resmi dil kavramı,  Resmi dil kavramı,  

•• Kullanıcının dil sorunundan kaynaklanan materyale Kullanıcının dil sorunundan kaynaklanan materyale 
ulaşım zorluğu  ulaşım zorluğu  ulaşım zorluğu. ulaşım zorluğu. 

* Üniversite kütüphane kataloglarının mevcut durumları aşağıdaki      * Üniversite kütüphane kataloglarının mevcut durumları aşağıdaki      
tablolarda  görülebilir:tablolarda  görülebilir:
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•• tablo1tablo1

•• tablo2tablo2
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Bu çalışmanın temelinde iki ana bölüm Bu çalışmanın temelinde iki ana bölüm 
vardır:vardır:

11--Neden “Türkçe Konu Başlığı’nın” tercih edildiği,Neden “Türkçe Konu Başlığı’nın” tercih edildiği,

22--İngilizce konu başlıklarının farklı karşılıklarla İngilizce konu başlıklarının farklı karşılıklarla 
kullanım örnekleri.kullanım örnekleri.

International business enterprises

LSCH’den “International business enterprises” konu başlığını 
inceledik  ve Üniversite Kütüphane kataloglarında bu konu 
başlığına verilen Türkçe çevirisini karşılaştırdık; 

Uluslararası 
iş girişimi

Uluslararası 
ticari 

teşebbüsler

Uluslararası 
işletme 

teşebbüsleri

Uluslararası 
ticari 

girişimler
Uluslararası 
şirketler

Çokuluslu 
şirketler

İst. Ticaret 
Üniv. Gazi Erciyes Üniv. Dokuz Eylül

Çukurova 
Üniv.

Doğuş 
Üniv

Başkent

Hacettepep

Kadir Has

Muğla

Süleyman 
Demirel Üniv.
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Financial statementsFinancial statements

Finansal 
tablolar

Bilançolar 
(Mali Raporlar)

Mali 
raporlar Mali Tablolar Finansman 

Tabloları

Finansal 
tablolar,

Mali 
Tablolar 
(ikisi (ikisi 

birarada)

Anadolu
İstanbul Ticaret 
Üniv.

Çukurova 
Üniv.

Süleyman 
Demirel Erciyes Doğuş 

Başkent Uludağ

Dokuz Eylül

GaziGazi

Kadir Has

Muğla

HTML (Document markup language)HTML (Document markup language)

HTML
(Doküman 

Markup Dili) 

HTML
(Dokümanları
Adlandırma

Dili)

HTML
(Doküman
Adlandırma

Dili)

HTML
(Bilgisayar

Programlama 
Dili)

HTML 
(Metin Biçimleme  

Dili)

HTML
(Hipermetin 

Çevrimi)

HTML 
(Doküman 
İşaretleme 

Dili)

Erciyes 
Üniv.

Anadolu 
Üniv. 

Dokuz Eylül 
Üniv.

Muğla 
Üniv.

Hacettepe  
Üniv.

Süleyman 
Demirel Üniv. Gazi

Çukurova 
Üniv. Kadir Has

Başkent

İ   

* Doğuş Üniversitesi kataloğunda bu başlıkla belli bir konu tespit edilememiştir.
* Galatasaray Üniversitesi kataloğunda İngilizcesi verilmiştir, 
* Uludağ Üniversitesi kataloğunda ise bu başlık geçmemektedir.

İst. Ticaret 
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•• LC Konu başlıklarının Türkçe karşılıkları farklı farklı LC Konu başlıklarının Türkçe karşılıkları farklı farklı 
kaydedilmiştir, kaydedilmiştir, 

•• Türkçeye çeviride yorum faklılıkları vardır, özellikle LC’de Türkçeye çeviride yorum faklılıkları vardır, özellikle LC’de 
Türk tarihi  Türk hukuku gibi konuların yetersiz olması böyle Türk tarihi  Türk hukuku gibi konuların yetersiz olması böyle 

MEVCUT DURUM SAPTAMALARI.......MEVCUT DURUM SAPTAMALARI.......

Türk tarihi, Türk hukuku gibi konuların yetersiz olması böyle Türk tarihi, Türk hukuku gibi konuların yetersiz olması böyle 
bir zorunluluğa itmiştir. Bu durumun çeşitli uyuşmazlıklara ve bir zorunluluğa itmiştir. Bu durumun çeşitli uyuşmazlıklara ve 
anlam karmaşalarına neden olduğu görülmüştür. anlam karmaşalarına neden olduğu görülmüştür. 

•• Her kütüphane kendine ait konu başlığı oluşturma Her kütüphane kendine ait konu başlığı oluşturma 
çabasındadır, bunun için de Kongre Kütüphanesi (LC) Konu çabasındadır, bunun için de Kongre Kütüphanesi (LC) Konu 
başlıkları listesinin ya İngilizce ya da Türkçe biçimlerinin başlıkları listesinin ya İngilizce ya da Türkçe biçimlerinin 
kullanıldığı saptanmıştır,kullanıldığı saptanmıştır,

•• Gazi, Hacettepe, İTÜ, Başkent gibi kütüphaneler otorite Gazi, Hacettepe, İTÜ, Başkent gibi kütüphaneler otorite 
kabul edilmiştir,kabul edilmiştir,

•• Bilimsel olması açısından konu uzmanlarına danışılarak Bilimsel olması açısından konu uzmanlarına danışılarak 
bağımsız çeviriler yapılmıştır,bağımsız çeviriler yapılmıştır,

•• Personel, malzeme gibi konulardaki yetersizliklerin bu Personel, malzeme gibi konulardaki yetersizliklerin bu 
alandaki uygulamalarda da bazı sorunların ortaya alandaki uygulamalarda da bazı sorunların ortaya 
çıkmasına neden olduğu saptanmıştır,çıkmasına neden olduğu saptanmıştır,

•• Kütüphaneler kullanıcı odaklı bir yaklaşım izlemektedir,Kütüphaneler kullanıcı odaklı bir yaklaşım izlemektedir,

•• Kütüphaneler arasında kullanılan konu başlıklarında bir Kütüphaneler arasında kullanılan konu başlıklarında bir 
uyuşmazlık olduğu görülmektedir,uyuşmazlık olduğu görülmektedir,

•• Otorite kurum olarak alınan üniversitelerin konu başlığı Otorite kurum olarak alınan üniversitelerin konu başlığı 
çevirisini kullanan kütüphane sayısı arttıkça farklılaşma  çevirisini kullanan kütüphane sayısı arttıkça farklılaşma  
azalmıştır,azalmıştır,
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•• Kapsam içindeki Üniversitelerin eğitim dili genellikle Kapsam içindeki Üniversitelerin eğitim dili genellikle 
Türkçe, Vakıf üniversitelerinin de Türkçe ağırlıkta Türkçe, Vakıf üniversitelerinin de Türkçe ağırlıkta 
İngilizce olduğu saptanmıştır ve İngilizce olduğu saptanmıştır ve eğitim dilinin, konu eğitim dilinin, konu 
başlıklarının Türkçe olarak kullanılmasında etkili başlıklarının Türkçe olarak kullanılmasında etkili 
ld ğ  l l k dld ğ  l l k dolduğu anlaşılmaktadır,olduğu anlaşılmaktadır,

•• Ayrıca  sorun olarak gördüğümüz bu konuda konu Ayrıca  sorun olarak gördüğümüz bu konuda konu 
başlıklarının olduğu gibi başka dillere çevrilerek başlıklarının olduğu gibi başka dillere çevrilerek 
uygulanamayacağı ve bunun zorluğudur,uygulanamayacağı ve bunun zorluğudur,

•• Üniversite kütüphanelerinin konu başlıkları listelerini Üniversite kütüphanelerinin konu başlıkları listelerini 
ortak paylaşım için web üzerinden açmaları ortak paylaşım için web üzerinden açmaları 
standartlaşmaya gidilmesi için önemli bir adım standartlaşmaya gidilmesi için önemli bir adım 
olmuştur. olmuştur. 

ÖNERİLER, DİLEKLER, HEDEFLER.......ÖNERİLER, DİLEKLER, HEDEFLER.......
•• Kütüphanelerin kullandıkları değişik otomasyon Kütüphanelerin kullandıkları değişik otomasyon 

programlarının belli bir formda olması; programlarının belli bir formda olması; 

–– Ulusal çaplı standart taramalara uygun olması, Ulusal çaplı standart taramalara uygun olması, ç p yg ,ç p yg ,

–– Veri alanlarına uygun olması (MARC formatına uygunluğu) yani Veri alanlarına uygun olması (MARC formatına uygunluğu) yani 
her zaman temelinin MARC ‘a dayanıyor olması,her zaman temelinin MARC ‘a dayanıyor olması,

–– Alt yapısında veri transferinin yapılabiliyor olması, Alt yapısında veri transferinin yapılabiliyor olması, 
adaptasyon sorunun olmaması, adaptasyon sorunun olmaması, 

–– Veri girişlerindeki farklılıkların olmaması Veri girişlerindeki farklılıkların olmaması 

–– Bu programlar yazılırken kütüphanecilik uzmanlarının Bu programlar yazılırken kütüphanecilik uzmanlarının 
çalıştırılması standartları uygulamak ve oluşturmak açısından çalıştırılması standartları uygulamak ve oluşturmak açısından 
önemlidir.önemlidir.
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• İngilizce konu başlıkları ve Türkçe konu başlıklarının 
birarada verilmesi, aynı zamanda standartlaşmaya 
yönelik aynı karşılıklarının kullanılmasını 
hedeflemektir,

• Konu başlıklarının kullanılması  standarda uyulması ve 
elektronik ortamda koleksiyonların dünyaya açılması 
anlamında da önemlidir,

• Uluslararası platformda standartlara erişimin 
sağlanması ve dili İngilizce olan veya İngilizce konu 
başlığı kullanan ülkeler tarafından konu analizinin 

l   t l  i i  k d  t l bi yapılması ve materyale erişim konusunda talebi 
oluşturması açısından önemlidir. 

Mesleğimiz açısından ulusal kataloglama politikasınınMesleğimiz açısından ulusal kataloglama politikasının
belirlenmesi önemlidir....belirlenmesi önemlidir....

Kataloglama politikası;Kataloglama politikası;pp

•• Bibliyografik niteleme, Bibliyografik niteleme, 
•• Sınıflama, Sınıflama, 
•• Konu başlığı, Konu başlığı, 
•• Yetke dizimi (authority file) Yetke dizimi (authority file) 
•• Yer numarası oluşturmak, Yer numarası oluşturmak, 
•• Dizin hazırlamaya kadar izlenecek yolların önceden Dizin hazırlamaya kadar izlenecek yolların önceden 

belirlenmesidir. belirlenmesidir. 
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ULUSAL ÇAPLI BİR ÇÖZÜM VE UYGULAMAYA YÖNELİK POLİTİKAULUSAL ÇAPLI BİR ÇÖZÜM VE UYGULAMAYA YÖNELİK POLİTİKA

• Otorite kurum olarak Milli Kütüphane’nin başkanlığında meslek derneklerinin   
desteğiyle alt çalışma grupları oluşturmak,

Ot it  k  l k b li l  k  ldğ  k l l  diğ  kütü h• Otorite kurum olarak belirlenen kurumun aldğı kararlarla diğer kütüphane
türlerine öncülük etmek,

• Standartlaşma için toplu konu başlıkları listesi oluşturmak,

• Aynı zamanda bu ulusal çalışmaya destek vermesi için işbirliği çalışmaları 
başlatmak

“Ulusal Türkçe Konu Başlıkları Listemizi Oluşturmak”

başlatmak,

ARAŞTIRMA BULGULARI......ARAŞTIRMA BULGULARI......
•• Eğitim dili,Eğitim dili,

•• Ülke resmi dili,Ülke resmi dili,

•• Kullanıcı profili,Kullanıcı profili,

•• Kaynağa kolay erişim,Kaynağa kolay erişim,

F kl  t  lF kl  t  l•• Farklı otomasyon programları,Farklı otomasyon programları,

•• Web sayfalarının taranabilmesi (Konu başlıkları Web sayfalarının taranabilmesi (Konu başlıkları 
listelerinin web’ de açık olması),listelerinin web’ de açık olması),
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SONUÇ.......SONUÇ.......
•• Otorite kurum ihtiyacı (Milli Kütüphane, Otorite kurum ihtiyacı (Milli Kütüphane, 

Mesleki Dernekler),Mesleki Dernekler),

•• Önceden belirlenmiş uygulamaya yönelik Önceden belirlenmiş uygulamaya yönelik 
politika,politika,

•• Standartlaşmış, yayınlanmış ve kullanıma Standartlaşmış, yayınlanmış ve kullanıma 
açılmış konu başlıkları listesiaçılmış konu başlıkları listesiaçılmış konu başlıkları listesi,açılmış konu başlıkları listesi,

Ülke 
resmi dili

Kullanıcı 
profili

Kaynağa 
kolay 
erişim

Farklı 
otomasyon 
programları

Web 
sayfalarının 

taranabilmesi
Eğitim dili 

ARAŞTIRMA BULGULARI

ş m p g m m

Otorite kurum Önceden Standartlaşmış  

SONUÇ

Otorite kurum 
ihtiyacı 

(MilliKütüphane, 
Mesleki Dernekler)

Önceden 
belirlenmiş 
uygulamaya 

yönelik politika

Standartlaşmış, 
yayınlanmış ve 

kullanıma açılmış 
konu başlıkları listesi
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TeşekkürlerTeşekkürler

Şule YILMAZŞule YILMAZ
syilmaz@khas.edu.trsyilmaz@khas.edu.tr


