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ÖNSÖZ

B

ilgi politikası; enformasyonun üretimi, işlenmesi, depolanması, paylaşılması,
yönetilmesi ve kullanılmasına ilişkin süreçleri kapsayan, mevzuat ve
kanunlardan oluşan bir politika belirleme işidir. Bir ülkede enformasyonla ilgili
söz konusu süreçlere Ulusal Bilgi Politikası yön verir. Ulusal bilgi politikası bir
ülkede bilimsel, yasal, teknolojik, sosyoekonomik ve kültürel açıdan uygun zemini
hazırlar. Ülkenin enformasyon altyapısı içerisinde bulunan iletişim, teknoloji, bilim,
eğitim ve kültür politikaları ile entelektüel sermaye gibi varlıklarına ışık tutan tüm
unsurlar, ulusal bilgi politikası ekseninde yer almaktadır. Ana unsurları bilgi kullanıcıları,
bilgi mevzuatı, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, bilgi maliyeti, örgütlenme,
organizasyon ve kurum ve kuruluşlar ile iş birliği olan Ulusal Bilgi Politikaları; ulusal
bilgi stratejilerini hayata geçirmek hedefi ile belirli bir ülke ve bölgede bilgi sağlama ve
bilgiye erişim için oluşturulmaktadır.

Bu kapsamda; 2014 yılından bu yana kütüphane, arşiv ve müzelerde verilen hizmetlere
ilişkin hususları değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla özel sektör tarafından
düzenlenmekte olan Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri (KAM) Çalıştayı, bu sene
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, “Ulusal Bilgi Politikası”
ana temasıyla; ulusal bilgi envanteri, mevzuat/standartlar ve bütçeleme, iş birliği
ve koordinasyon, bilgi ve teknoloji, yerel yönetimler ve bilgi merkezleri hususlarını
tartışmak üzere, konu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları uzmanlarının ve
akademisyenlerin katılımı ile 29 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında, Antalya
Belek’te, Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM’18) adıyla
düzenlenmiştir.
Üç gün süren ve 350’den fazla kişinin katıldığı programda, 24 panelist ve 75
müzakereci yer almıştır. KAM’18 Kongresi ve Fuarı kapsamında; ‘Ulusal Politikalar Ve
Bilgi’, “Kurumsal Bilgi Politikası, Mevzuatı, Altyapısı Ve Envanteri”, “Bilgi Yönetimi,
İş Birlikleri ve Koordinasyon”, ‘Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji’,
‘Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri’ konularında 5 oturum düzenlenmiştir. Bununla
birlikte ‘Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı’, ‘Bilgi Politikalarında Kültürel
Miras’, ‘Bilginin Korunması ve Restorasyon’ ve ‘Politikalar, Uygulamalar, Destekler,
Standartlar ve Mevzuat’ konularında 4 Odak Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Kongreye ilişkin detaylı bilgi www.kam18.org adresinde yer almaktadır?

Ali ODABAŞ
Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdür Yardımcısı
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T

oplantının amacı: Bilgi patlamasıyla ortaya çıkan bilgiye erişim sorununun
çözümünde bilginin tanımlanması, düzenlenmesi, erişimi ve paylaşımına
yönelik olarak, kurum ve kuruluşların ortak çalışma alanları bağlamında
yaşanılan sıkıntıların giderilmesinde ulusal bir politikada yer alması gereken
kavramların, ilkelerin, yaklaşımların ve uygulamaların tartışılması, değerlendirilmesi
ve önerilerin geliştirilmesidir.

Toplantıda Belirlenen Yöntem
Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve
paylaşımıyla ilgili moderatörler tarafından önceden belirlenmiş ortak konu başlıklarıyla,
müzakerecilerin önerileri sonucunda kabul edilen konu başlıklarının, konuyla ilgili
müzakereciler tarafından tartışılması, değerlendirilmesi ve ulusal dokümanda yer
alması gereken ifadelerin belirlenmesi biçiminde bir yöntem izlenmiştir.
Moderatörler tarafından toplantı öncesinde müzakereciler ile paylaşılarak
üzerinde düşünülmesi istenen konular ve bu konulara ilişkin açıklamalar genel
hatlarıyla şunlardır:

1.Bilginin Tanımlanması, Düzenlenmesi ve Paylaşımında
Kavramlar ve Oluşumlar
a. Kayıtlı bilgi, belge ve materyaller
b. Niçin tanımlama ve düzenleme
c. Bilginin düzenlenmesinde/tanımlanmasında ortamlar, bilgi merkezleri ve
kurumlar

2.Bilgi Erişim Sistemleri ve Araçları
Kütüphanelerin, arşivlerin ve müzelerin bilgi erişim ve paylaşım bağlamında
bilgiyi tanımlayacakları, erişime sunacakları sistemlerin neler olduğu ve bu araçların
nasıl planlanması gerektiğine ilişkin çerçeve ulusal bilgi politikası dokümanı ile ortaya
konmalıdır.

3.Dijitalleştirme Planlaması ve Dijitalleştirilen Materyallerin
Tanımlanması/Düzenlenmesi
Kütüphane, arşiv ve müzelerde yer alan materyallerin erişime sunulmak üzere
dijitalleştirilmesinde ve dijitalleştirilen materyallerin paylaşılacağı sistemler üzerinde
tanımlanması, düzenlenmesi ve erişime sunulmasına ilişkin göz önünde bulundurması
gereken genel ilkeler ve yöntemler, ulusal bilgi politikası dokümanında yer almalıdır.
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4.Bilginin Düzenlenmesi, Tanımlanması ve Erişiminde
Standartlar
Kütüphane, arşiv ve müze materyallerinin ulusal ve evrensel olarak erişimi ve
paylaşımında uyulması gereken ulusal/uluslararası standartlar ve ilkeler (örneğin;
kütüphane materyallerinin nitelenmesinde MARC, arşiv belgelerinin tanımlanmasında
Encoded Archival Description ve müze materyalinin tanımlanmasında Dublin Core)
ulusal bilgi politikaları ile garanti altına alınmalıdır.

5.Bilginin Tanımlanması, Düzenlenmesi ve Erişiminde Teknoloji
Bilgi erişimi ve paylaşımında kullanılan araçlar ve oluşturulacak sistemlerde
altyapı, ağlar, veri tabanları ve bütünleşik bilgi sistemleri gibi teknolojiye dayalı unsurlar
ulusal bilgi politikasında ele alınması gereken önemli başlıklardan biri olmalıdır.
Bilgi erişim ve paylaşımında bilginin tanımlanması ve düzenlemesine ilişkin
mevzuat, politikalar ve stratejiler ile kurumlar arası iş birliği ve ortaklaşa çalışmaya
yönelik rehber ve yol gösterici dokümanlar konusuna ulusal bilgi politikalarında
ayrıntılı olarak yer verilmelidir.
• Toplantı başında müzakerecilerle yapılan tanışma turunda, belirlenen konu
başlıkları haricinde, ulusal bilgi politikasında bilginin tanımlanması, düzenlenmesi
ve paylaşımıyla ilgili yer almasını gerekli gördükleri başkaca konular ve önerileri, her
müzakereciden detaya girmeksizin talep edilmiştir. Bu oturumda dile getirilen öneriler
şöyle olmuştur; bilgi politikasında bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve paylaşımı
konusunda, kurumların ne durumda olduklarına ilişkin bir durum tespitinin yapılması,
politikada hangi konulara ağırlık verilmesi ile ilgili veri sağlayacaktır. Bunun dışında
iş birliği olanakları, kurumlar arası eşgüdüm çalışmaları ve otorite kurum/oluşum
konuları da politikada yer almalıdır.
• Bilginin sayısallaştırılması konusu süreklilik modeli çerçevesinde ele alınmalıdır.
Bunun için de mevcut durum ve gelecekteki gereksinime ilişkin derinlemesine inceleme
ve analizlerin yapılması gerekmektedir.
• Ulusal bilgi politikası oluşturma öncesinde dünyadaki örnekler incelenerek,
hangi konuların ne ölçüde ele alındığı, hangi adımların atıldığı, nelerin hedeflendiği
gibi konular hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu konuda uluslararası iş birlikleri ve
yurt dışındaki uzman görüşüne başvurulması önemlidir.
• Bilginin erişimi ve paylaşımında bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve
paylaşımıyla ilgili görev alacakların nitelikleri ve şartları da ele alınmalıdır.
• Kararlar alınırken dezavantajlı grupların da her bakımdan düşünülmesi
gerekmektedir.
• Bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve paylaşımına ilişkin standartların,
politikaların ve stratejilerin öncelikle bir merkez tarafından ele alınması önemlidir.
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Bu konuda ulusal bibliyografya, katalog ve dizinlerin (To-Kat, TR-Dizin, vb.)
güncellenmesi ve etkinliğinin sağlanması gerekmektedir.
• Bilginin erişimi ve paylaşımına yönelik ulusal politikada, ulusal bir bilgi
ağı altyapısının oluşturulması, verilerin korunması ve mahremiyete yönelik telif
konusunun da değerlendirilmesi gerekmektedir.
• Ulusal bilgi politikalarında, bilginin düzenlenmesi ve paylaşılması ile ilgili ne
yapılacak, nasıl yapılacak, kim tarafından yapılacak ve tüm bunların yapılmasında
otorite kurum ya da kurulun kimlerden oluşacağı konularının açıkça ifade edilmesi
gereklidir.
• Bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve erişiminde en önemli konu,
sistemler arası birlikte işlerliğinin sağlanması konusudur. Sistemlerin birbirleri ile
konuşabilmesine, birlikte ve ortaklaşa çalışabilmesine yönelik altyapı, ilkeler ve
standartlar belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
• Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bütünleşik bilgi sistemlerinin
geliştirilmesinde kabul görmüş sistemlerin incelenerek uygun olanlarının üzerinde
mutabakata varılabilir. Ulusal bilgi politikasında yer alacak ilkeler ve buna dayalı gerekli
yasal düzenlemeler yapılarak, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki “Dijital Dönüşüm Ofisi”
ile eşgüdümlü bir komisyon ya da çalışma grubu kurulabilir. Kişi ve kurumlara erişim
yetkisi dâhilinde e-Devlet üzerinden erişim yetkisi tanımlanabilir. Bu konuda atılacak
ilk adım, standartlara uygun içerik üretmek olmalıdır, böylece erişim ve paylaşım için
gerekli ön koşul sağlanmış olacaktır.
• Kütüphanelerde bilginin tanımlanması ve düzenlenmesi bağlamında teknik
hizmetler olgusunun birliktelik ilkesi gözetilerek standardize edilmesi gereklidir. Ayrıca
oluşturulan kayıtların doğruluğunu, uygunluğunu ve güncelliğini sağlama sisteminin
inşa edilmesi gereklidir.
• Mevcut durumda kütüphane arşiv ve müzelerin farklı yapılanmalarından
kaynaklı olarak bilginin tanımlanması ve düzenlenmesinde bir birliktelik söz konusu
değildir. Bu kurumların bilgi eksenli ortak bir yapılanmada nasıl buluşturulabileceğine
ilişkin düşünsel altyapı ortaya konmalı, kurumlar arası iş birliği girişimleri hayata
geçirilmeli, bu kurumlardaki materyallerin tanımlanmasının akredite edilmesine
ilişkin merkezi bir yapılanma düşünülmeli ve ortak bir sistemin kullanımı konusunda
çalışmalar yapılmalıdır.
• Bilgi erişimi ve paylaşımında bilginin tanımlanması ve düzenlenmesi
uygulamalarının koordine edildiği ve planlandığı merkezi bir oluşuma gereksinim
vardır. Ancak, yerel yükümlülükler ve görevler de tanımlanmalıdır.
• Bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve paylaşımına ilişkin birliktelikte ISBN/
ISSN/ISMN Şubesi’nin önemli bir konumu ve sorumluluğu vardır. Yayıncıların bu
birime başvuruları esnasında iş birliği içerisinde olunmalı, yayın öncesi uygun ve yeterli
kataloglarının hazır olmasını sağlayıcı sistem oluşturulmalıdır.
• Açık erişim, özellikle bilimsel yayıncılık ürünlerinin erişimi ve paylaşılmasında
üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur. Açık erişim konusu her platformda
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gündeme getirilerek farkındalık artırılmalıdır. Açık erişim girişimine yönelik bir
kavram bütünlüğü, ortak bir dil, ortak bir sözlük gibi kavramsal bir çalışma gereklidir.
• Bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve paylaşımında yapay zekâ
teknolojisine ilişkin çalışmalar irdelenmeli ve nasıl uygulanabileceğine yönelik öneriler
geliştirilmelidir.
Odak Grup çalışmasında müzakere edilen öncelikli konular ve müzakerecilerin
değerlendirmelerini ise şöyle özetlemek mümkündür:

Otorite kurumun belirlenmesi
Ulusal bilgi politikasında bilgi merkezlerinin eşgüdümü, bilginin ulusal düzeyde
erişimi, düzenlenmesi ve paylaşımı, bilgi paylaşımına ilişkin politika ve yöntemlerin
belirlenmesinden sorumlu oluşumun nasıl ve nerede olması gerektiği konusu müzakere
edildi.
Bilgi kaynaklarını ve materyallerini bulunduran ve hizmete sunan kurumların,
aynı içerikleri birbirinden bağımsız olarak ve farklı standartlar gözeterek dijitalleştirme
çalışması yapması, hem kaynak hem de emek israfı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
sorun, ulusal düzeyde geliştirilecek bir politika ile iş birliği ve eşgüdüm içinde uluslararası
standartlara uygun olarak gerçekleştirilebilir, aynı zamanda dijitalleştirilen parçaların
sunumunda da ortak bir platform oluşturulabilir. Europeana Projesi bu konuda rehber
alınabilir. Bu projede, standartlara uygun olarak tanımlanmış kütüphane, arşiv ve müze
içeriklerine ortak bir platform üzerinden kolayca erişilebilmektedir. Proje kapsamında;
bilgi içeren materyaller ilişkisel ve bağlı veri mantığıyla tanımlandığından herhangi
bir konuda yapılan bir araştırmada, o konuyla ilgili hem kütüphane, hem arşiv hem de
müze materyaline dair sonuçlar alınabilmektedir. Ülkemizde bilgi içeren materyallerin
bu mantıkla tanımlanması, düzenlenmesi ve ortak bir platform üzerinden erişiminin
sağlanmasına ilişkin çalışmalar başlatılmalıdır.
Bilgi kaynaklarının ve materyallerinin tanımlanmasında ve düzenlenmesinde
uyulması gereken ilkeleri belirleyen ortak bir standardın bulunmaması, bilgi
merkezlerinin sahip oldukları materyalleri tanımlamada ve düzenlemede bağımsız
uygulamalar yapması ulusal düzeyde bilgi kullanımının ölçülmesini de zorlaştırmaktadır.
Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul kütüphanelerinin dermeleri kurumun
tüm işlemleri için gerçekleştirdiği bütünleşik bir bilgi sistemi içinde tahsis edilen bir
bölümden gerçekleştirilmektedir.
Zorunlu olmayan bu platform üzerine tanımlama işleminde, yalnızca materyalin
varlığının ortaya konması adına demirbaş kaydının yapılabilmesi amacı söz konusudur.
Materyallerin hangi kütüphanede olduğu, en çok hangi materyalin ödünç alındığı,
kimin en çok ödünç aldığı, vb. konuyla ilgili ulusal istatistiklere giren bilgilerin tespiti
mümkün olmamaktadır.
Böyle bir bilginin elde edilmek istenmesi durumunda da hiyerarşik yapı içerisinde
bilgi isteğinde bulunulmakta, cevap alınması uzun süre almakta ve çoğu zaman gerçek
istatistikî bilgileri içermemektedir. Bilgi kaynakları ve materyallerinin ulusal düzeyde
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ilke ve standartlarla tanımlanması ve ortak bir platform üzerinden paylaşılması,
tekrar eden ve çoğu zaman aynı materyal için birbirinden farklı pek çok tanımlama
yapılmasından kaynaklanan erişim sorununu ortadan kaldıracak, bunun yanı sıra hem
kurum hem de kullanıcı açısından emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.
Milli Kütüphane, derleme kütüphanesi olması yanında ulusal bibliyografyaların
yayınlanması sorumluluğunu da yerine getiren kurumdur. Ancak altyapı, idari ve
mali konudaki yetersizlikleri yanında sayıca yeterli ve yetkin personel eksikliği
gibi sorunlar var oluşundan günümüze kadar hep tartışılmaktadır. Bu nedenle
Milli Kütüphanenin mevcut yapısı ve olanakları ile ulusal düzeyde bilginin ortak
bir platformdan tanımlanması ve paylaşılması işlevini getirmesi olanaklı değildir.
Odak grup üyeleri, bilginin tanımlanması, erişimi ve paylaşımına ilişkin ulusal bir
politikanın belirlenmesi ve bu politika çerçevesinde ilgili işlemlerin merkezi olarak
gerçekleştirilmesinde politikalar, ilkeler ve yöntemler konusunda yetkili bir kurumun
oluşturulması konusunda fikir birliğine varmıştır. Ancak, bu oluşumun hâlihazırda var
olan bir kurum üzerinden mi gerçekleştirilmesi gerektiği ya da yeni bir oluşumun mu
gerektiği konusunda gerekçeleriyle birlikte farklı düşünceler dile getirilmiştir. Odak
Grup üyelerinin otorite kurum konusundaki öneriler şöyle özetlenebilir:
• Kültür ve Turizm Bakanlığının üstlenmesi, ayrıca akademisyenlerin katkı
sunması ve denetim için derneklerin dışarıdan itici güç olarak devreye girmesi
gerekmektedir.
• Politika belgesinin Bakanlık tarafından oluşturulması, bu işin üniversiteler ve
uygulayıcı kuruluşlar tarafından projelendirilmesi ve yürütülmesi gerekir. Bu yürütmeye
dair temel mevzuatın belirlenmesi de elzem bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kurum olarak belirlenmeli projeler üretebilen
bir çalışma grubu/grupları (kütüphanelerden, arşivlerden, müzelerden temsilciler, sivil
toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan bir proje ekibi) oluşturulmalıdır.
• Politika belirleyici olarak Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Milli Kütüphane ve
Üniversiteler sorumlu kuruluşlar olarak belirlenebilir.
• Dünyadaki örneklere bakıldığında Milli Kütüphanelerin bu sorumluluğu
üstlendiği görülmektedir. Yeni bir yapılandırılma sonucunda ve gerekli finansman
sağlandıktan sonra Milli Kütüphane bünyesinde işlerin yürütülmesi daha etkin
olacaktır. (Milli Kütüphanenin Kültür Bakanlığına bağlandığı düşünüldüğünde Otorite
kurum yine Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değerlendirilebilir.)
• Otorite kurum, Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde
oluşturulacak bir birim olarak belirlenebilir.
Odak Grup otorite kurum konusunda nihai olarak, bilgi kaynaklarının ve
materyallerinin ulusal düzeyde tanımlanması, düzenlenmesi ve ortak bir platform
üzerinden erişime sunulmasında hangi kurumun/oluşumun sorumlu olacağı, bu
oluşumun sorumluluğunun ve yetkilerinin neler olacağı, hangi işlevleri icra edeceği
gibi konuların belirlenmesi için, ilgili tüm tarafların yetkin temsilcilerinden oluşan bir
komisyonun kurulması önerisinde bulunmuşlardır.
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Bilginin ulusal düzeyde tanımlanması, erişimi ve paylaşımı ile ilgili olarak dile
getirilen diğer düşünceler şunlardır:
• Kültür ve Turizm Bakanlığının halk kütüphaneleri için KOHA otomasyon
programı aracılığıyla oluşturduğu ortak katalog havuzu, ulusal düzeyde ortak bir
platform rehber niteliğinde iyi bir örnektir. Bu platformda standardizasyon sorunları
belli ölçüde çözülmüş, erişimin tek bir noktadan gerçekleşmesi anlamında önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu platformda kullanım istatistikleri de alınabildiğinden,
ulusal düzeyde bilgi kullanımının ortaya konmasında sağlıklı veriler elde
edilebilmektedir. Bu platform örnek alınarak kütüphane, arşiv ve müze materyallerinin
standartlara uygun olarak ortak bir platformdan tanımlanması, düzenlenmesi ve
erişimine bu yapı üzerinden devam edilebilir.
• Ortaklaşa ve iş birliği içinde çalışma, uluslararası entegrasyonu hedefleyen
geniş kapsamlı bir ulusal konsorsiyumun oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.
Konsorsiyum kapsamında otorite kurum, alt komisyonlar, akademik temsilciler,
dernekler, uygulamacılar, altyapı çalışmaları için bilgi ve iletişim konusunda uzman
kişi ve kurumların bir araya getirilmesi gerekmektedir.
• Bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve erişimi konusu çoğu zaman kütüphane
materyalleri bağlamında ele alınmakta ve sorunlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Bilgi tanımlama ve paylaşımına kütüphanecilik boyutunda değil, müze ve arşivi de
kapsayacak bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekmektedir. Bilgi merkezleri
üst başlığıyla bazı konularda ortak bakış açısı ve yaklaşımların olduğu durumlar
mevcuttur. Örneğin coğrafi yer isimleri konusunda, müzeler için Getty Foundation bu
alanları belirliyor ve Kongre Kütüphanesi otorite dizini olarak kabul edip, buna dayalı
standart tanımlamalar yapabilmektedir. Kütüphaneler için oluşturulan standartların
hem müze hem de arşivler için de karşılıkları vardır. Kütüphaneler bağlamında
sorulabilecek soru, Kongre Kütüphanesi’nin Türkiye’deki karşılığı hangi kurum
olmalıdır? Bu belirlendikten sonra kütüphaneler bağlamında standartların sağlanması
basitleşecektir.
• Avrupa’daki Europeana Projesi gibi bir model ele alınırsa (kütüphane,
arşiv ve müze verilerinin tek bir platformda tanımlanması ve paylaşılması),
TÜRKSAT’ın da devreye gireceği, e-Devlet platformundan geliştirilecek bir platform
oluşturulabilmektedir. Bu platformun en önemli avantajı, vatandaşların kısmen aşina
olduğu bir platform üzerinden gerçekleştirilecek olmasıdır.
• Milli Kütüphane’nin bağımsız, denetleyici ve düzenleyici bir kuruluş olması
önerisinin ilgili kanunda yeri bulunmaktadır. Bir başka deyişle, Milli Kütüphane de
HSYK, YÖK, BTK gibi kuruluşların sahip olduğu; bilgiye erişim, bilgiyi tanımlama ve
paylaşma konularında bağımsız, denetleyici ve düzenleyici olma yetkisine sahiptir.
Bu konuda etkinliğin sağlanması adına, bilgi politikaları üst kurumuna benzer
bir kurum oluşturulup, bu kuruma bağımsız denetleyici ve düzenleyici bir kurum
yetkisi verilebilir. (Bu öneriye itirazlar geldi, mevcut uygulayıcı kurumlarda zaten fiili
bir durumun var olduğu sadece mevzuat olarak eksiklikler olduğu ele alındı.)
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Bu konuda aşağıdaki işlemlerle ilgili olarak uygulayıcılarının eksik olduğu
durumlar dile getirilmiştir:
• Web sitelerinin arşivlenmesi sorunu,
• E-Yayınların arşivlenmesi sorunu,
• Dijitalleştirme konusundaki eksiklikler ve standart dışı olma durumu,
• Merkezi otorite dizinlerinin oluşturulmamış olması, birbirinden bağımsız
oluşturulan otorite dizinlerinin de eksik, tutarsız ve bilgiye erişimi kolaylaştırmaktan
uzak olması.

Sonuçlar
• Bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve paylaşımında benzer çabalar sonucu
oluşturulan bağımsız içeriklerin karşılıklı konuşabilmesi ve ortak bir platformdan
erişilebilmesi için sistem altyapıları düzenlenmeli ve mevzuat ile desteklenmelidir.
Kütüphane, arşiv ve müzelerde kullanılabilecek ortak otorite dizinlerinin oluşturulması,
sistemin gerçekleştirilebilirliği ve sürdürülebilirliği için olmazsa olmazdır. Örneğin,
otorite dizininde kayıtlı bir yer adının bu üç oluşum için de ortak bir şekilde
kullanılabiliyor olmasını sağlayıcı politika, altyapı ve uygulamalar gereklidir.
• Dünyada 1950’li yıllarda çözülmüş olan toplu katalog olgusunun ülkemizde de
uluslararası standartlar (MARC, RDF, AACR2, otorite dizinleri vb.) doğrultusunda bir
an önce çözülmesi bir zorunluluktur.
• Ulusal anlamda oluşturulması talep edilen standartlar için TSE ile iş birliğiyle
sağlanabilir. Bu konuda gelen talepler TSE bünyesindeki ilgili kurul tarafından belli
bir iş akışı içerisinde ulusal bir standarda dönüştürülebilmektedir. Tabi oluşturulan bu
standartların ilgili uluslararası standartlar (ISO vb.) ile uyumlu olması gerekmektedir.
• Oluşturulacak standartlar kurum tabanlı değil, nesne tabanlı olmalıdır.
Kütüphane, arşiv ve müze materyalinin farklı niteliklerde olması, tanımlamasında farklı
prensiplerin uygulanıyor olması, oluşturulacak olan ortak standartların, standartlara
uygun bir platformun veya mevzuatın bu durumlar dikkate alınarak tasarlanması
gerekmektedir.
• Üretilen bilgiler, kurumun ihtiyaçları, teknolojik imkânların kesişme noktası
süreklilik modelinin temel öğelerini oluşturmaktadır. Elimizdeki nesne ne olursa olsun
burada bir ihtiyaç analizinin yapılması gereklidir. Kurumların kendi bünyelerinde
kullandıkları, sahip oldukları veri tabanı mimarisine göre nesne tanımlaması yapması
entegrasyonlar konusunda sorun yaratabilmektedir. Bu yaklaşım yerine sürekliliği olan,
uluslararası standartlar ve paralelinde yerel standartlara göre nesne tanımlamalarının
yapılması ve standart veri yapıları ile erişime sunulması ve paylaşılması daha doğru
olacaktır.
• Bilgi tanımlama, düzenleme ve erişiminin planlanmasında Kamu Etik Kurulu
gibi, “Ulusal Bilgi Yönetimi Kurulu” adında bir yapılanma, politikaların ve uygulamaların
ulusal düzeyde gerçekleştirilmesini sağlayabilir.
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oplantının amacı: Ulusal Bilgi Politikası kapsamında “kültürel miras”
kavramının tanımlanması, kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan kültürel
miras ürünlerinin düzenlenmesi, tasnif edilmesi, korunması ve hizmete
sunulmasına ilişkin temel ilkelerin ve stratejilerin ortaya konması, bu konuda
adı geçen bilgi merkezlerindeki uygulamalara yol gösterici nitelikte ilkelerin ve
önerilerin ortaya konmasıdır.

Toplantıda Belirlenen Yöntem
Kültürel miras ürünlerine ev sahipliği yapan kütüphane, arşiv ve müzelerdeki
materyallere ilişkin Ulusal Bilgi Politikasında yer verilmesi gereken konulara ilişkin
müzakerecilerin görüşlerine başvurulması, görüşler ve değerlendirmeler neticesinde
kültürel mirasın kullanıcılarla ve gelecek nesillerle buluşturulabilmesi adına temel
ilkelerin ve önerilerin geliştirilmesi biçiminde bir yöntem izlenmiştir.
“Kültürel Miras” ın somut nitelikleriyle tanımlanıp tasnif edilerek sürdürülebilir
koruma-bakım ve onarımları ile ulusal bilgi politikalarıyla uyumlu ve “kültür
diplomasisi” nin temel enstrümanı hâline dönüştürülmesi, sadece multi-disipliner
alan uzmanlığını değil, aynı zamanda, ulusal tarih bilinciyle örüntülü üst düzey bir
“Kültürel Miras Yönetimi” anlayışını da gerektirir.
Bu bağlamda, “kültürel miras” tanımına giren her türlü materyal ve maddi
ürüne yönelik olarak kişiler/kurumlar arasında süregelecek güçlü bilgi akışının dijital
platformlara taşınması süreçlerinin sofistike bir mevzuat ve uygulama düzenine
kavuşturularak yönetilmesi ve sistematik olarak kontrol edilip güncellenmesi önşarttır.

A.Müzakere Edilerek Benimsenen Konular
1.“Kültürel Miras” İçeriklerinin Tanımlanması:
“Kültürel Miras Yönetimi” ne İlişkin Mevzuat Düzenlemesi ve “Kültürel Miras
Yönetimi” nin Görev Alanları ve Tanımları Sorunsalı:
Son yıllarda, bilim ve teknoloji alanlarındaki inovasyon ağırlıklı gelişmeler kadar,
dijital platformların bilgiyi dönüştürme ve toplumun geneline yayma süreçlerinde
sağladığı yeni ve avangart imkânlar, sadece “kültürel miras” kapsamında kullanılacak
içeriklerin değil, aynı zamanda, bu mirasın, bilişim sistemlerinde etkin olarak öne
çıkartılması ve hattâ “kültür diplomasisi” nin temel enstrümanlarından biri haline
dönüştürülerek ulusal bilgi politikalarında ağırlıklı ve etkin bir şekilde yer alabilmesini
sağlamak üzere yürürlükteki yasal mevzuatın bilişim hukuku çerçevesinde yeniden
düzenlenmesini veya yeni bir mevzuat oluşturulmasını, meselenin fikrî mülkiyet
hukukuna da teşmil edilerek bu boyutta ele alınması lüzumunu ortaya çıkaracak
yanlarının da gözetilmesini, ayrıca, bu süreçte aktif rol oynayacak kurum/kuruluş ve
kişilerin görev alanlarının da kapsamlı olarak tanımlanmasını gerekli kılmaktadır.
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2.Ulusal Bilgi Politikası Stratejisi ve Eylem Planlarında “Kültürel Miras”:
“Kültürel Miras” a ilişkin oluşturulacak yoğun bilginin “kültür diplomasisi” bağlamında
ulusal ve küresel ölçekte oynayacağı rol ve potansiyeline, ulusal bilgi politikası stratejisi
belgesinde de öncelikli ve ağırlıklı yer verilmesi, ayrıca, dijital dönüşüm süreçlerine
uyumlu dinamik, vizyoner ve öngörülü eylem modellerinin/planlarının oluşturularak
“kültürel mirasın yönetimi”ne münhasır değerlendirme kriterleri belirlenerek dijital
platformlarda etkin, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde yer almasının
temin edilmesi gerekmektedir.
3.Kurumlar Arası Eşgüdüm: Dijital ortamlarda kültürel mirasa yönelik ortak
hizmetlerin yaşama geçirilebilmesi için konunun paydaşı olan her kurumun hedeflerini
ortak bir stratejik belgeye dönüştürecek, belirli periyotlarla güncelleyecek, kültürel
mirasa ilişkin hukukî çözümler de üreterek yenilikçi hizmetleri yaşama geçirme
sorumluluğunu yerine getirebilecek ve yetkileri mevzuatla belirlenmiş bir eşgüdüm
mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, ülkemizde çeşitli kademelerde “kültürel
miras” tan sorumlu kurum/kuruluş ve uzmanların katkısıyla oluşturulacak bir “kültürel
miras belgeliği/bilgi bankası” da tesis edilmelidir.
4.Kurumlar Arası Eşgüdümü Sağlayacak Yönetim Mekanizması ve
Standartlaşma: Ülkemizin kültürel mirasının dijital platformlar yoluyla küresel
ölçeklerde tanıtımını sağlamak için belirlenecek gerçekçi ve öngörülebilir hedeflerin
uygulanabilirliğini sağlamak üzere, konunun paydaşı olan her kurumun üzerinde
mutabık kalacağı ortak bir strateji belgesine ve bu süreci kontrol edip güncelleyerek
baştan öngörülmeyen her türlü soruna hukukî çözüm de üreterek yenilikçi hizmetleri
yaşama geçirme sorumluluğunu yerine getirebilecek ve yetkileri mevzuatla belirlenmiş
bir eşgüdüm mekanizmasına ihtiyaç vardır.
Bu eşgüdümü sağlamak üzere, ülkemizde “kültürel miras” tan sorumlu çeşitli
kurum/kuruluşlara mensup ve mesleklerinde temâyüz etmiş uzmanların oluşturduğu
bir “KÜLTÜREL MİRAS BİLİŞİM YÖNETİMİ KURULU” ile “kültürel miras” a ilişkin
üretilecek her türlü bilginin muhafaza edileceği bir “Kültürel Miras Bilişim Merkezi
ve Arşivi” nin kurulmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir. “KÜLTÜREL MİRAS
BİLİŞİM YÖNETİMİ KURULU” nun, ayrıca, uluslararası normlarla bütünleşmeyi
(integration) sağlayacak teknik ve bilimsel alt yapının tesis edilmesini gerçekleştirmek
üzere, kültürel mirasın dijital platformlarda tanıtımına yönelik küresel ölçekteki
geçerli standartların tespiti, uygulanabilirliklerinin tescili ve ulusal vizyon belgesine
dönüştürülmesini mümkün kılacak politikaları oluşturacak bir işlev görmesi de
hedeflenmelidir.
5.Deneyim Paylaşımının Zorunluluğu: Ülkemizin “Kültürel Miras” ından
sorumlu bellek kurumları (Kütüphaneler, Müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları vs.), sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini
birbirleriyle paylaşmak ve birbirlerine aktarmak için, kurumsal ortaklıklar ve projeler
geliştirmelidir.
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6.Millî Kültür Endüstrisi: Millî kültür endüstrisinin oluşturulmasına yönelik
farkındalığın geliştirilmesine ve bu konuda düzenlenecek faaliyetlerin ulusal ve küresel
ölçekte yaygınlaştırılmasının sağlanmasına yönelik strateji oluşturulmalıdır.
7.Yayın Sorumluluğu: Bellek kurumlarının “kültürel miras” a ilişkin danışma
kaynağı materyalleri hazırlama sorumluluğunu yerine getirilebilmesi için yazılı ve
görsel yayın politikalarını yeniden gözden geçirmesi, planlaması ve eşgüdümüne ilişkin
usûl ve esasları belirlemesi gerekli olduğu değerlendirilmiştir.
8.Kullanıcı Odaklı “Kültürel Miras” Paylaşımı: KAM malzemelerinin ortak bir
dijital platform üzerinden kullanıcılara açılmasına yönelik farkındalığın oluşturulması,
hukukî kısıtlaması/engeli olmayan kültürel miras ve/veya içeriğinin dijital erişime ve
paylaşıma açılması sağlanmalıdır.
9.“Kültürel Miras” Bilinci ve Vizyon Planları: “Kültürel miras” konusunun,
ulusal bilim politikaları, strateji belgeleri, eğitim-öğretim vizyonları, kalkınma planları,
parti ya da hükümet programları gibi kurumsal içerikli düzenleme ve yönelişlerde yer
almasının, “kültürel mirasın önemi ve korunması”na yönelik bilincin, yazılı ve görsel
iletişim kanallarıyla yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir.
10. Belge Yöneticiliği (Bilgi ve Belge Uzmanı): Kamu arşivlerinde
üretilmelerinden arşivlerde depolanmalarına kadar geçen uzun, kontrollü süreç
içerisinde belgelerin ve kültürel mirasın yönetimine ilişkin her türlü planlama ve
uygulama sürecinde rolü olan belge yöneticiliği ve bu alanın sorumlusu olarak da belge
yöneticilerinin kamu yönetimi nazarında kabul görmesi gerekmektedir. Bunun için
devletin ilgili kuruluşlarında “belge yöneticisi” unvanı altında personelinin tanımı
ve kabulüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Belge yöneticilerinin mesleki yeterlilik
belgesinin tanımlanması gerekmektedir.
11. “Kültürel Miras” Lisans/ Lisansüstü Programları: Taşınır kültürel
mirasın yönetimi, bakım-koruma ve onarımları, küratörlük ve dijital küratörlük ile
kültürel mirasın epigrafik tanımlamalarında gerekli olan kaynak dillere (Osmanlı
Türkçesi, Latince, Grekçe, Ermenice, Süryanice, Klasik Arapça ve Farsça vb.) vâkıf
uzmanların yetiştirilebilmesi için Yükseköğretim kurumlarında yeni lisans/lisansüstü
programlar oluşturulması ve/veya arttırılması, ayrıca MEB, YÖK ve TÜBİTAK gibi
kuruluşların yurt-dışı anlaşmalar ve burslarında bu alanlara öncelikli yer verilmesi
gereklidir.
12. Kültürel Miras Tematik Alan Politikaları: Türkiye’nin kültürel mirasını
tümel bir yaklaşımla ele alıp yönetmek esas olmakla birlikte, bu mirasın, “kültür
coğrafyası” bağlamında değerlendirilebilecek tematik alan çeşitlemeleri için özel
yaklaşımlar, uygulamalar ve politikaların geliştirilmesi elzemdir.
13. Akreditasyon ve Sorumluluk: Kültürel mirasa yönelik olarak kamu ve özel
sektör marifetiyle yürütülecek iş ve bilgi üretme süreçlerinde, meslekî yeterliğe sahip
bilgi profesyonellerinin rol alması bir zorunluluktur.
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14. Dijital Küratörlük: Kültürel mirasın dijital platformlara taşınması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması için “dijital küratörlük” gibi tasarımsal alanlarda
uzmanlaşmayı sağlayacak yasal düzenlemeler oluşturulmalıdır.
15. Somut Olmayan Kültürel Miras: Bu türün derlenmesi ve kayıt altına
alınmasına yönelik sorumlulukların ve bilgi merkezlerinin bu sorumluluklara yönelik
rolleri belirlenmelidir.

B. Müzakerede Kabul Görmeyen Hususlar
1. Açık Erişim: Bilgi merkezlerinde açık erişimin tanımı ve sınırlarının çizilmesi
bilgi politikalarının ana konularından biri olmalıdır. Açık bilim ve açık yayıncılığı teşvik
ederek, kişilerin, kurumların ve ülkenin etki faktörünü arttırmanın en bilinen yolu,
açık erişimi ana hedef içerisine yerleştirmektir. Bunu yaparken kültürel mirasın, kişisel,
bölgesel ve millî menfaatlere ters düşecek şekilde açılmamasına da özen gösterilmesi
gerekir. Açık erişim hizmetleri sağlanırken kurumların dijital altyapılarının ortak
platformlar üzerinde çalıştırılabilmesi için birlikte çalışabilirlik esaslarının bir rehberstandart şeklinde tespit edilmesi gerekir.
2.Dijital Doğan Mirasın Geleceği: Dijital doğan mirasın geleceğini doğru
tayin etmek bu günün doğru kararları ile mümkün olabilir. Kültürel mirasın tanımının
dijital ortamların durumunu güçlendirecek ve kapsayacak şekilde yeniden yapılması
ve her bilgi merkezine bu türün geleceği ile ilgili sorumlulukların belirlenmesi gerekir.
Kurumlar uhdesinde üretilen her türlü fotoğraf, film, web sitesi vb. dijital nesnelerin/
belgelerin uzun süreler boyunca erişilebilirliği ve kullanımı da dikkate alınarak, ulusal
bellek kurumları tarafından derlenmesi gerekmektedir.
3.Koordinasyon Mekanizması (Üst Kurul): Yukarıda ifade edilen eşgüdüm,
bilgi politikası ve eklem planı ve vizyon planları (kısa ve uzun vadeli) üzerinde koordine,
uygulama ve somut başarı göstergeleri üzerinden sürdürülebilir şekilde denetim işlevi
görebilecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
4.Kullanıcı Haklar: Bütün bellek kurumlarında kullanıcı haklarının evrensel
normlar ışığında tespit edilmesi, hazırlanması ve ilan edilmesi sağlanmalıdır. Kültürel
miras kapsamında değerlendirilen arşiv kurumlarında, kullanıcıların hangi haklara sahip
olduğunun bilinmemesinden kaynaklanan, etik dışı davranışlar yaşanabilmektedir.
Kullanıcı haklarına bağlı olarak Kütüphane, arşiv ve müzelerin kullanıcı hizmetlerini
düzenlenmesine yönelik tedbir alınmalıdır.
5.Somut Olmayan Kültürel Miras: Bu türün derlenmesi ve kayıt altına alınmasına
yönelik sorumlulukların saptanması ve bilgi merkezlerinin bu sorumluluklara yönelik
rolleri belirlenmelidir. Sözlü anlatım gelenekleri, gösteri sanatları, toplumsal ritüeller
(ölüm, düğün, sünnet ve askere gönderme vb), el sanatları gelenekleri, doğa ve evrenle
ilgili uygulamalar (hamam, çamaşır yıkama, çay, kahve ikramı, halk inançları vb).
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oplantının Amacı: Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin korunması ve
restorasyonuna yönelik sorunlar ele alınarak öneriler ortaya koymaktır.
Çeşitli kurum ve kuruluşların katılım ve önerileri ile oluşturulan bu
rapor gelecekteki çalışmaların olumlu yönde gelişimi açısından önemli
olacaktır. Bilginin korunması ve restorasyonu alanında yapılan bu öneriler,
yeni oluşturulacak çalışmalar için sürdürülebilir kaynak veri yaratacaktır.

Toplantıda Belirlenen Yöntem
Bilginin korunması ve restorasyonu alanında; bilgiye ulaşım erişim sistemleri
ve araçları önemli rol oynar. Özellikle bilginin korunması ve restorasyonu alanında
oluşturulacak ortak bir politikanın nasıl olması gerektiğine yönelik aşağıdaki dört
madde üzerinde yoğunlaşılarak öneriler geliştirilmiştir. Bunlar;
1- Bilginin korunması ve saklanması sorunları,
2- Restorasyon çalışmalarının sorunları,
3- Eğitim çalışmalarının geliştirilmesi,
4- Mevzuat ve alt yapının düzenlenmesine yönelik çeşitli alt başlıklar olarak
belirlenmiştir.
Bu alt başlıklarda kütüphanelerin, arşivlerin ve müzelerin sahip oldukları bilgilere
erişilebilir, kullanılabilir, saklanabilir ve sonrasında tekrar işlenip, sürekli kullanılabilir
olmasına yönelik sorunlar tanımlanarak, çözüm yolları önerilmiştir.

Bilginin Korunması ve Saklanmasına İlişkin Sorunlar ve Öneriler
Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin erişime sunulması ve paylaşılması
konusunu da içine alan bilginin korunması ve restorasyonuna yönelik olarak ulusal
politika geliştirmelidir. Bu politika kapsamında bilginin korunması, saklanma ve
sürdürülebilirliğinde özellikle müzelerin sahip oldukları imkânlar ve fiziki şartlar, dünya
standartlarına uygun hale getirilmelidir. Kütüphane, arşiv ve müze materyalinin farklı
niteliklerde olması farklı standartların belirlenmesini gerekli kılacaktır. Belirlenen
ihtiyaçlar ve gereksinimler doğrultusunda mevcut kütüphane, arşiv ve müzelerin
durum analizleri yapılarak, istatistiksel veriler halinde toplanmalıdır. Ülkemizde
TÜİK tarafından derlenen veriler ile oluşturulan kültür envanterinde önemli yer tutan
müzeler ile ilgili veriler, ne yazık ki yeterli değildir. Özellikle müzeler alanında ziyaretçi
istatistikleri dışında müzecilik çalışmalarına yönelik istatistiksel verilerin tutulmasına
ihtiyaç bulunmaktadır. Ulusal bilgi politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bu
istatistik veriler önemli kaynak bilgi olmaktadır.
Bilginin saklanması gizlilik politikaları kapsamında siber güvenlik çalışmalarının
geliştirilmesi önemlidir. Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin düzenlenmesi,
arşivlenmesi ve saklanması konusunda uzman çalışana ihtiyaç vardır. Kütüphanelerde,
müzelerde teknolojik gelişme ve sosyal medyayı yönetecek bilgisayar uzmanları
kadrosuna ihtiyaç duyulmaktadır.
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Müzecilerin meslek tanımları ve müze terminolojisi yeniden düzenlenmelidir.
Kütüphane, arşiv ve müzelerde çalışanlar için yeniden meslek tanımları ve norm kadrolar
hazırlanmalıdır. Yeni iş modelleri ve iş süreçlerin yönetilmesinden sorumlu kişi, alanında
uzman olmalıdır. Müzelerde profesyonel yönetici olan yeni yönetim kadrolarına
ihtiyaç vardır. Eski alınan yeterlilikler bugünün şartlarını karşılayamamaktadır. Bu
nedenle dijital teknolojide göz önüne alınarak kültürel mirasın korunmasında önemli
rol oynayan restorasyon ve müzecilik alanındaki çalışmalara yön verecek çok disiplinli
geniş bir meslek tanımlamasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu meslek tanımlarında
üniversitelerle iş birliği yapılması, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının
çalışmaları göz önünde bulundurulmalıdır.
Bilginin korunması ve restorasyonu standartların teknoloji odaklı uyumu
sağlanmalıdır. Teknolojiye uygun müze depoları ve envanter yönetimi çalışmaları
yapılmalıdır. Müzeler özelinde Türkiye genelinde var olan müzelerin Kültür ve Turizm
Bakanlığı çatısı altında olanlar yanında çeşitli kurum ve kuruluşların sahipliğinde özel
müzeler de bulunmaktadır. Her birinin veri kaynakları ve big dataları ayrı tutulmaktadır.
Bunların her biri aynı standart altında toplanamasa da uygun standartlar belirlenebilir.
Bu standartlar ortak uluslararası standartlarla uyumu sağlanabilir. Kurumsal bellek
olan müzeler, özellikle elektronik belgeleri saklama ve transfer etme konusunda da
kütüphanelerden farklı özel standartlar geliştirmelidir. Verilerin saklanmasında uygun
ortam yaratılmalıdır. Bilginin saklanması ve restorasyonu alanında gerekli uzman
personel kadrosu müzelere tahsis edilmelidir.
Müzelerde sahip olunan verilerin risk karşısında farklı 3 bölgede saklama
çalışmaları bulunsa da, siber saldırıya karşı önlemler geliştirilmelidir. Müze,
kütüphane, kurumlar arası paylaşım/paydaşlarla işbirlikçi çalışmalar geliştirilmelidir.
Müze arşivlerinin, dijital bilgilerin korunması alanına ortak projeler üniversiteler ile
yürütülmelidir.

Restorasyon Çalışmalarına İlişkin Sorunlar ve Öneriler
Restorasyon çalışmalarında teknolojiye uygun yeni teknikler takip edilmelidir.
Restorasyon çalışmalarına yön verecek kuruluşlar bir araya gelmeli ve restorasyon
alanında belirli standartları oluşturulmalı ve koordineli çalışılmalıdır. Restorasyon
alanındaki yeni gelişmeler ve araçlar yakından takip edilmelidir. Restorasyon
çalışmalarında uzun süreli Kurul Kararları’nın beklenmesi, acil müdahalelerde zaman
bakımından sorunlar yaratmaktadır. Restorasyon çalışmalarında yapılan yanlışlıklar
restorasyon uzmanlarınca tespit edilmelidir. Tespit edilen bu yanlışlıklar saklanmamalı,
üzerinde araştırmalar yapılarak hatanın süreç içinde düzeltilmesi yapılmalı, çalışmalar
yazılı veriye dökülerek belgelenmelidir. Daha sonra yapılacak restorasyon çalışmaları
için müdahale edilen restorasyon çalışmalarında örnek veriler olarak arşivlenip,
saklanmalıdır.
Acil müdahaleler ve depremlere yönelik müdahale politikaları oluşturulmalıdır.
Kültürel miras çalışanlarına yönelik İSG kanunu belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
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Arkeoloji çalışmaları müze müdürlerinin çalışma alanlarını kapsamakta bu
da müze çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tarz arkeolojik alanların
kurulacak faklı otorite merkezlerinin kontrolünün yapılması, müzecilik çalışmalarına
olumlu katkı sağlayacaktır.
Restorasyon ihaleleri gerekli yeterlilik belgeleri ve deneyimleri olan kişilere
verilmelidir. Restorasyon ihalelerinde, restorasyon teknikleri alanında uzman kişiler
çalıştırılmalıdır. Çalışmaları denetlemek için yüklenici firma haricinde danışmanlık
hizmeti satın alınmalıdır. Satın alınan bu danışmanlık hizmetleri karşılığında ödenen
ücretler; yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
Eğitim Çalışmalarının Geliştirilmesi
Bilginin korunması ve saklanmasına üniversiteler ile uygulamalı ortak çalışmalar
geliştirilmelidir. Kültürel miras, restorasyon kurumları, müzeler ve üniversiteler
arasında iş birliği sağlanmalıdır. Bilimsel koruma ve restorasyon çalışmaları için
uygulamalı laboratuvarların açılmasına acil ihtiyaç vardır.
Kültürel mirasın ve müzelerin korunması ve alanın gelişimine yönelik, son
teknolojilerin yer aldığı eğitim programları üniversite iş birliği ile yapılmalıdır. Kültürel
mirasın korunması alanında çalışan kurum ve kuruluşlar ve müzeleri kapsayan ülke
genelinde sürekli hizmet içi eğitim ve sertifika programları arttırılmalıdır. MEB, YÖK
ve TÜBİTAK gibi kuruluşların yurt dışı burslarına öncelikli alan olarak müzecilik
eğitimi eklenmelidir. Müzelerin ve kültürel miras alanlarının yönetimi çalışmalarında;
kamuda ve özel sektörde yürütülen işlerde, müze profesyonelleri, mesleki yeterliğe
sahip uzman kişilerin görev alması zorunlu hale getirilmelidir. Müzecilik alanında
mesleki yeterlilikler ve akreditasyon işlemlerini sürdürebilmeleri için meslek odaları
kurulmalı, bu alanda kurulan platformlarla ortak çalışmalar yürütülmelidir.
Müze çalışanları, gelişen teknolojiye ve değişen iş koşullarına uyum sağlayabilmeleri
için sürekli eğitimden geçirilmelidir.
Mevzuat ve Hukuki Alt Yapı Düzenlemeleri
Dijital görüntüleme açısından mevzuat yeniden düzenlenmeli ve telif hakları
her iki durum için gözden geçirilerek kapsamı genişletilmelidir. Özellikle müzelerin
sahip olduğu koleksiyona ait verilerin kullanımına yönelik telif hakları konusunda yeni
düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Sonuç
Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin erişime sunulması, bilginin korunması,
saklanma ve sürdürülebilirliğine yönelik yeni stratejik ve eylem planlarına ihtiyaç
vardır. Yukarıda belirlenen konularda farklı paydaşların katılımı ile birlikte ulusal
politikalar geliştirilmelidir. Kültürel mirasın korunması alanında kütüphanelerin,
arşivlerin ve müzelerin değişen ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Özellikle müzelerle ilgili
yeni dijital, sanal müzeciliği kapsayan politikalar üniversitelerle ortak geliştirilmelidir.
Çok disiplinli çalışmalar gerektiren müzecilik alanında YÖK’ün öncelikli alan
olarak tanımladığı müzecilik çalışmalarında, yeni mesleki tanımlamalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu tanımlamalar kütüphane ve arşiv çalışmalarından ayrı müzecilik
alanındaki çalışmaları da olumlu yönde etkileyecektir.

KYGM KAM’18 KONGRESI VE FUARI RAPORU: 8

47

4

4. ODAK GRUP
TOPLANTISI:
Politikalar, Uygulamalar,
Destekler,
Standartlar ve Mevzuat

Moderatörler Müzakereciler
Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
Muaz Ayhan IŞIK
Abdülkadir YALVAÇ
Ahmet ALDEMİR

Ebubekir AYDIN
Dr. Bahattin YALÇINKAYA
Sami ÇUKADAR
Ahmet HACIOĞLU
Ayhan KAYGUSUZ
Raportör: Ali ŞEKERCİ
Merve YAVUZDEMİR Bilsay OTÇU
Öznur ÖZER Gülçin KARAMANLI
Kenan KOCATÜRK
Kenan YILDIZ
Mehmet TORUNLAR
Meltem ALAN
Nalan Ebrar ÖZCAN
Serhat DALGIÇ
Serkan MENTEŞ
Yusuf ALTUN

50

KÜTÜPHANE, ARŞIV VE MÜZE YÖNETICILERI KONGRESI VE FUARI

T

oplantının amacı: Bilgi temelli dönüşüm ve kalkınmanın karşılığı olarak
Bilgi Toplumu olmada ülkemiz için gerekli Ulusal Bilgi Politikası’na ilişkin
temel konuları, yasal düzenlemeleri, destek unsurlarını belirlemek ve mevcut
uygulamalara ilişkin durum değerlendirmesi yaparak neler yapılması gerektiği
konusunda öneriler geliştirmektir.
Toplantıda belirlenen yöntem: Ulusal Bilgi Politikasının temel unsurlarına, gerekli
yasal düzenlemelere ve mevcut uygulamalara ilişkin konularda müzakerecilerin görüş
ve önerilerini alarak, kısa ve uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin sonuçlar ortaya
konulması biçiminde bir yöntem izlenmiştir.

Ulusal Bilgi ve Kültür Envanterinin Oluşturulması
Ülkemizde TÜİK tarafından derlenen veriler ile oluşturulan kültür envanterinde
eksiklikler bulunmaktadır. Kütüphaneler özelinde Türkiye genelinde var olan toplam
kütüphane sayısı hesaplanırken belediyelere bağlı ya da bölge kalkınma idarelerince
finanse edilen kütüphane sayılarının envantere girmediği bilinmektedir. Uluslararası
platformda ülkemizin temsili noktasında kültür envanterinde tespit edilen bu
eksiklikleri gündeme getirmek ve çözüm önerileri aramak niyeti ile 3. Milli Kültür Şurası
Eylem Planında “Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin mevzuat çalışması
yapılması ve ulusal bilgi politikasının oluşturulması” maddesi kapsamında KAM’18
Kongre ve Fuarı ana teması Ulusal Bilgi Politikası olarak belirlenmiştir. Ulusal Bilgi
Politikasına ilişkin bir mevzuat bulunmamaktadır. Bütün kurumları kapsayan ulusal
bilgi politikası mevzuatına ihtiyaç duyulmaktadır. Mevzuat bu kapsamda, kurumların
sorumluluklarını tanımlamalıdır.

Ulusal Bilgi Politikasına İlişkin Yasal Düzenlemeler
Bilgi varlığını, bilgi materyalini ve bilgi çalışanını tanımlayan bir ulusal bilgi
politikası yasası oluşturulmalıdır. Bu ana yasa altında kütüphane, arşiv ve müze
alanlarında ihtiyaca yönelik alt ölçekli politikaların oluşturulması gerekmektedir.
Kurulacak üst bir çatı koordinasyonunda kurumların entegrasyonu ile ya da
kurumlar arası eş güdüm sağlanarak ulusal bilgi politikası oluşturulabilir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS)
EBYS konusunda bazı kavramsal sorunlar mevcuttur. Bu kavramsal kargaşa
EBYS’nin kurumlarda farklı birimler üzerinden bilgi ve belge yönetimi konusunda
uzmanlaşmamış personelce yönetilmesi sonucunu doğuruyor. Oysa en üst makamdan
işin sahiplenilmesi ve bu işi yürütmek için bilgi ve belge yönetimi uzmanları, bilgisayar
mühendisleri vb. mesleklerden oluşan özel birimlerin oluşturulması gerekmektedir.
İşin elektronik olması içeriğini değiştirmez. EBYS birimleri sadece belgeyi yönetmekle
kalmaz, bilgiyi ve buna ilişkin tüm süreci yönetir.
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Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin elektronik belge yönetimi uzmanlarını
yetiştirmesi ve politika koyucular ile birlikte EBYS birimlerinde BBY mezunlarının
istihdamının sağlanması önemlidir.

Ulusal Arşiv Politikaları ve Hizmetleri
Ulusal arşiv formatının oluşturulması ve elektronik evrak üretim standartlarının
ortaya konması gerekmektedir. Özellikle elektronik belgeleri saklama ve transfer etme
konusunda da standartlar geliştirilmelidir. Belge yönetimi bir süreç yönetimidir. Arşiv
kurumsal bellektir. EBYS de kurumların kurumsal belleğinin oluşma sürecidir. Milli
arşiv bu kurumlardan gelen belgelerle oluşacaktır.
Kurum kültürünün oluşması için arşiv kültürünün geliştirilmesi ve bu konuda
farkındalığın oluşması önemlidir. Teknolojik gelişimler ile arşiv yaklaşımı da değişiyor.
Arşiv malzemesi düne kadar resmi yazışmalar ile sınırlı kalırken bugün devlet
başkanlarının Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlar da arşiv malzemesi haline
gelmiştir. Bu ve benzer verilerin arşivlenmesi konusunda bir ulusal politikasına
ihtiyacımız var.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve ilgili kurumların katılımı ile
video, ses kaydı vb. arşiv niteliği taşıyacak nitelikte verilerin arşivlenmesi konusunda
bir standardın oluşturulması, ulusal formatların belirlenmesi, mükelleflerin ilkelerinin
ortaya konulması ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.

İlkeler, Standartlar ve Politikalar
Kurumsal ve ulusal anlamda bilgi ve belge yönetimi uygulamalarının
standartlarından önce belirli ilkeleri olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
Başkanlığınca dijitalleştirme vb. konularda belirlenen ilkeler doğrultusunda şartname
örnekleri hazırlanmalıdır. Kamu kurumları yapacakları çalışmalarda bu şartnameleri
referans almalıdır.
Bilgi ve belge yönetiminde yerli yazılımların oluşturulması zorunludur. Lisanslı
sunuculardan açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi gereklidir.
Kültür sektöründe başat politika, okuma kültürüdür. Bu doğrultudan üretilen
en önemli politika kütüphanelerdir. (okul kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, gezici
kütüphaneler vb.)

Sonuçlar
• Türkiye’nin Ulusal Bilgi Politikası konusunda açık bir politikası, ilkeleri
ve stratejisi bulunmamakta, konunun farklı yönlerine çeşitli politika ve strateji
belgelerinde değinilmektedir. Farklı paydaşlar konuyu farklı yönlerinden ele almaktadır.
Birbirinden bağımsız, iş birliği içerisinde yapılmayan bu bakış açıları ve uygulamalar,
ulusal bir bakış açısının geliştirilmesini engellemekte, yapılan işlerin birbirinden kopuk
ve tekraren gerçekleştirilmesine, zaman, emek ve kaynak israfına neden olmaktadır.
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• Ülkemizde, gerek kütüphane gerek arşiv ve gerekse müze politikaları başta
olmak üzere, “BİLGİ EKSENLİ POLİTİKALAR” üzerine sürdürülebilir ve bütünsel bir
ulusal bilgi politikası ve stratejisi geliştirilmelidir.
• Türkiye için Ulusal Bilgi Politikaları ve Stratejileri geliştirilmesine yönelik
tartışmalara zemin teşkil etmesi amacıyla “Ulusal Bilgi Politikası” temasıyla düzenlenen
KAM’18 Kongre ve Fuarı’nde değerlendirilen başlıklar, daha sonrasında oluşturulacak
odak grup toplantıları ile sürdürülmelidir.
• Ulusal Bilgi politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesi, ülkedeki mevcut duruma
dair kapsamlı bilgi sahibi olmayı gerektirdiğinden, konuyla ilgili kurumların öncelikle
mevcut politikalar, stratejiler, düzenlemelerine yönelik bilgi, belge ve tecrübeleri
belirlenmeli ve raporlaştırılmalıdır.
• Belirlenen ihtiyaçlar ve gereksinimler doğrultusunda durum analizleri yapılarak
Ulusal Bilgi Politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
• Ulusal Bilgi Politikası konusunda politika ve stratejilerin eksikliği göz önünde
bulundurulduğunda, gerekli ilkeler, stratejiler ve yasal düzenlemelerin gelişimi için
zaman ve sabır gerektiği anlaşılmaktadır.
• Ulusal Bilgi Politikasının kavramsallaştırılması üzerinde fikir birliği sağlanması
ve ihtiyaçların, koşulların ve tüm aktörlerin beklentilerinin anlaşılması hem politika
konusundaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde hem de ilgili sektörlerde ortaya
konulacak politikaların uyumlu hâle getirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
• Bu kongreyle, kurumlar arası görüş alışverişi gerçekleşmiş, politika tavsiyeleri
oluşturulmuş ve politika oluşturma sürecine yönelik zemin hazırlanmıştır.
• Farklı sektörleri temsil eden kongre katılımcılarından, panel ve odak grup
toplantılarında, gelen deneyimler, görüş ve önerileri geliştirilerek, Türkiye’de Ulusal
Bilgi politikası oluşturulmasına ilişkin politika ve strateji tavsiyelerini ortaya koyan bir
“Ulusal Bilgi Politika Önerisi” ne dönüştürülecektir.
• Kongrede yapılan sunumlar, konuşmalar ve tüm paylaşımları KAM’18 Kongre
Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek “ULUSAL BİLGİ POLİTİKA ÖNERİSİ” olarak
politika belirleyici/tayin edici birimlere taşınacaktır.
• Buraya gelerek bu ulvi amaca katkı sağlayan siz değerli katılımcılara Ülkemizin
geleceği adına şükranlarımızı sunarız.
• Kongrelerde bir motto belirleniyor; bu kongrenin de mottosun hatırlarda
kalmasını temenni ediyoruz.

“ MAZERET YOK - ÇIKIŞ VAR! ”
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ODAK GRUP TOPLANTILARI
ÖZET
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ODAK GRUP 1: BİLGİNİN DÜZENLENMESİ, ERİŞİMİ VE PAYLAŞIMI
1. Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin düzenlenmesi, erişime sunulması
ve paylaşılması konusuna yönelik olarak ulusal bilgi politikası geliştirme çalışmalarını
yönetecek bir üst kurulun/komisyonun oluşturulması gerekmektedir.
2. Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin düzenlenmesi, erişime sunulması
ve paylaşılması ile ilgili iş ve süreçlerin yönetilmesinden sorumlu ve tüm paydaşlar
tarafından desteklenen merkezi bir yapının oluşturulması gerekmektedir.
3. Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin düzenlenmesi, erişime sunulması
ve paylaşılmasına yönelik tüm iş ve süreçlerin uluslararası standartlara dayalı olarak
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
4. Kütüphane, arşiv ve müzelerde bilginin düzenlenmesi, erişime sunulması ve
paylaşılmasına yönelik olarak geliştirilmiş olan uluslararası standartların, ulusal ölçekte
ele alınması ve ulusal standartların oluşturulması, hem ulusal hem de uluslararası
görünürlüğün sağlanması gerekmektedir.
5. Kütüphane, arşiv ve müzelere ilişkin verilerin ve bilgilerin yönetilmesi,
ulusal ve uluslararası ölçütlerde birlikte çalışabilirlik/paylaşabilirlik esasına dayalı
olarak yapılandırılmalıdır. Bibliyografik kayıtların ulusal ve uluslararası düzeyde
görünümünün ve paylaşımının sağlanması gerekmektedir.
6. Kütüphane, arşiv ve müzelere ilişkin konu başlıkları, yazar/kurum adları,
coğrafi yer adları gibi yetke (otorite) verileri konu uzmanlıkları dikkate alınarak iş
birliği temelinde geliştirilmelidir.
7. Dijitalleştirme çalışmalarına yönelik olarak ulusal standartların geliştirilmesi
ve oluşturulan dijital içeriklerin bilgi erişim platformları üzerinde yapılandırılması
gerekmektedir. Farklı kurum/kuruluşlar tarafından sahip olunan dijital içeriklere
ilişkin bibliyografik verilerini tek bir platform üzerinden erişime sunabilecek yapıların
geliştirilmesi gerekmektedir.
8. Kütüphane, arşiv ve müzelere ait bibliyografik kayıtların birbirleriyle olan
ilişkilerinin/bağlantılarının (bağlı veri) bilgi erişim sistemleri üzerinde gösterilmesi
gerekmektedir.
9. Kütüphane, arşiv ve müzelerin anlamsal web ve yapay zekâ uygulamalarına
ilişkin oluşumlarda/girişimlerde yer alması gerekmektedir.
10. Kütüphane, arşiv ve müzelere ilişkin verilerin e-devlet uygulamaları ile
bütünleştirilmesi gerekmektedir.
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ODAK GRUP 2: BİLGİ POLİTİKALARINDA KÜLTÜREL MİRAS
1. Kültürel miras içeriklerinin bilişim sistemlerinde kullanılması ve “kültür
diplomasisi” nin temel enstrümanlarından biri haline dönüştürülerek ulusal bilgi
politikalarında ağırlıklı ve etkin bir şekilde yer alabilmesini sağlamak için yürürlükteki
yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
2. Belirli zaman aralıklarını kapsayacak ve tarihlendirilen hedefleri içerecek
şekilde Milli Bilgi Politikası Strateji Belgesi ve eylem planlarının hazırlanmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
3. Dijital ortamlarda kültürel mirasa yönelik ortak hizmetlerin yaşama
geçirilebilmesi için her kurumun ortak hedeflerini belirleme, sorunlara çözümler
üretme ve yenilikçi hizmetleri yaşama geçirme sorumluluğunu yerine getirebilecek,
yetkileri mevzuatla belirlenmiş bir koordinasyona ihtiyaç vardır.
4. Bellek kurumları arasında güçlü özellikleri olan bilgi merkezlerinin, bu
özellikleri diğer bellek kurumlarına aktarabilmesi için ortak çalışmalar yürütülmelidir.
5. Milli kültür endüstrisin oluşturulmasına yönelik farkındalığın geliştirilmesine
ve söz konusu endüstrinin üretimi ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasına yönelik
strateji oluşturulmalıdır.
6. KAM malzemelerinin ortak bir dijital platform üzerinden herkesin
kullanımına açılmasına yönelik farkındalığın oluşturulması; hukuki kısıtlaması/engeli
olmayan kültürel miras sahibinin inisiyatifiyle herkesin erişimine ve paylaşıma açılması
sağlanmalıdır.
7. Kültürel miras sorunsalının stratejisi ve eylem planları, bilim politikaları,
strateji belgeleri, eğitim vizyonları, kalkınma planları, parti programları ve hükumet
programları gibi kurumsal ve ulusal vizyon planlarının ve programlarının içine nüfuz
etmesine yönelik ilgili kuruluşlarca çalışmalar yürütülmelidir.
8. Kültürel miras özelliği olan belgelerin yönetimine ilişkin her türlü planlama
ve uygulama sürecinde rolü olan belge yöneticiliği ve bu alanın sorumlusu olarak belge
yöneticilerinin devletin ilgili kuruluşlarınca tanınması için yasal süreç başlatılmalı ve
tamamlanmalıdır.
9. Taşınır kültürel mirasın yönetimi, bakım-koruma ve onarım, küratörlük,
dijital küratörlük ve bunların hizmete sunumu ile içeriklerinin oluşturulması sürecinde,
kaynak dillerde (Osmanlıca, Latince, Grekçe, Ermenice, Süryanice, Klasik Arapça ve
Farsça, Pehlevice vb.) vâkıf uzmanların yetiştirilebilmesi için lisansüstü programlar
oluşturulmalı ve/veya artırılmalıdır.
10. Kültürel miras ile ilgili bölgesel, tarihsel ve vakalara özel politikalar geliştirip,
projeler üretmelidir.
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ODAK GRUP 3: BİLGİNİN KORUNMASI VE RESTORASYONU
1. Bilginin korunması, saklanma ve sürdürülebilirliğinde fiziki şartlar dünya
standartlarına uygun hale getirilmelidir.
2. Bilginin saklanması gizlilik politikaları kapsamında siber güvenlik
çalışmalarının geliştirilmelidir.
3. Müzeciler meslek tanımları ve müze terminolojisi yeniden düzenlenmelidir.
4. Müze, kütüphane kurumlar arası paylaşım/ paydaşlarla iş birlikçi çalışmalarında
arşivlerin dijital bilgilerin korunması alanına ortak projeler yürütülmelidir.
5. Bilgi korunması ve restorasyonu standartların teknoloji odaklı uyumu
sağlanmalı, teknolojiye uygun müze depo ve envanter yönetimi çalışmaları yapılmalıdır.
6. Restorasyon çalışmalarında teknolojiye uygun yeni teknikler takip edilmeli,
restorasyon çalışmalarına yön verecek kuruluşlar bir araya gelmeli ve standartları
oluşturulmalıdır.
7. Acil müdahaleler ve deprem politikası oluşturulmalıdır. Kültürel miras
çalışanlarına yönelik İSG kanunu belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
8. Restorasyon ihaleleri gerekli yeterlilik belgeleri ve deneyimleri olan kişilere
verilmelidir. Restorasyon ihalelerinde, restorasyon teknikleri alanında uzman kişiler
çalıştırılmalıdır. Çalışmaları denetlemek için yüklenici firma haricinde danışmanlık
hizmeti satın alınmalı satın alınan danışmanlık firmasının ücreti yüklenici firma
tarafından ödenmelidir.
9. Üniversiteler ile uygulamalı ortak çalışmalar geliştirilmeli; kültürel miras
restorasyon kurumları ve üniversiteler arasında iş birliği sağlanmalı, bilimsel koruma
araştırmaları için uygulamalı laboratuvar açılmalıdır.
10. Mevzuat dijital görüntüleme açısından yeniden düzenlenmeli ve telif
hakları kapsamı genişletilmelidir.
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ODAK GRUP 4: POLİTİKALAR, UYGULAMALAR, DESTEKLER,
STANDARTLAR VE MEVZUAT
1. Ülkemizde TÜİK tarafından derlenen veriler ile oluşturulan kültür
envanterinde eksiklikler bulunmaktadır. Kütüphaneler özelinde Türkiye genelinde var
olan toplam kütüphane sayısı hesaplanırken belediyelere bağlı ya da bölge kalkınma
idarelerince finanse edilen kütüphane sayılarının envantere girmediği bilinmektedir.
Uluslararası platformda ülkemizin temsili noktasında kültür envanterinde tespit edilen
bu eksiklikleri gündeme getirmek ve çözüm önerileri aramak niyeti ile 3. Milli Kültür
Şurası Eylem Planında “Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin mevzuat
çalışması yapılması ve ulusal bilgi politikasının oluşturulması” maddesi kapsamında
KAM’18 Kongre ve Fuarı ana teması Ulusal Bilgi Politikası olarak belirlenmiştir. Ulusal
Bilgi Politikasına ilişkin bir mevzuat bulunmamaktadır. Bütün kurumları kapsayan
ulusal bilgi politikası mevzuatına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda mevzuat,
kurumların sorumluluklarını tanımlamalıdır.
2. Bilgi varlığını, bilgi materyalini ve bilgi çalışanını tanımlayan bir ulusal
bilgi politikası yasası oluşturulmalıdır. Bu ana yasa altında kütüphane, arşiv ve müze
alanlarında ihtiyaca yönelik alt ölçekli politikaların oluşturulması gerekmektedir.
3. Kurulacak üst bir çatı koordinasyonunda kurumların entegrasyonu ile ya da
kurumlar arası eş güdüm sağlanarak ulusal bilgi politikası oluşturulabilir.
4. Elektronik Belge Yönetimi (EBYS) konusunda bazı kavramsal sorunlar
mevcut. Bu kavramsal kargaşa EBYS’nin kurumlarda farklı birimler üzerinden bilgi
ve belge yönetimi konusunda uzmanlaşmamış personelce yönetilmesi sonucunu
doğuruyor. Oysa en üst makamdan işin sahiplenilmesi ve bu işi yürütmek için bilgi
ve belge yönetimi uzmanları, bilgisayar mühendisleri vb. mesleklerden oluşan özel
birimlerin oluşturulması gerekmektedir. İşin elektronik olması içeriğini değiştirmez.
EBYS birimleri sadece belgeyi yönetmekle kalmaz, bilgiyi ve buna ilişkin tüm süreci
yönetir.
5. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin elektronik belge yönetimi uzmanlarını
yetiştirmesi ve politika koyucular ile birlikte EBYS birimlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi
mezunlarının istihdamının sağlanması önemlidir.
6. Ulusal arşiv formatının oluşturulması ve elektronik evrak üretim
standartlarının ortaya konması gerekmektedir. Özellikle elektronik belgeleri saklama
ve transfer etme konusunda da standartlar geliştirilmelidir. Belge yönetimi bir süreç
yönetimidir. Arşiv kurumsal bellektir. EBYS de kurumların kurumsal belleğinin oluşma
sürecidir. Milli arşiv bu kurumlardan gelen belgelerle oluşacaktır.
7. Kurum kültürünün oluşması için arşiv kültürünün geliştirilmesi ve bu
konuda farkındalığın oluşması önemlidir. Teknolojik gelişimler ile arşiv yaklaşımı
da değişiyor. Arşiv malzemesi düne kadar resmi yazışmalar ile sınırlı kalırken bugün
devlet başkanlarının twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlar da arşiv malzemesi
haline gelmiştir.
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Bu ve benzer verilerin arşivlenmesi konusunda bir ulusal politikasına ihtiyacımız
var. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve ilgili kurumların katılımı ile
video, ses kaydı vb. arşiv niteliği taşıyacak nitelikte verilerin arşivlenmesi konusunda
bir standardın oluşturulması, ulusal formatların belirlenmesi, mükelleflerin ilkelerinin
ortaya konulması ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
8. Bilgi ve belge yönetimlerinin standartlarından önce belirli ilkeleri olmalıdır.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca dijitalleştirme vb. konularda
belirlenen ilkeler doğrultusunda şartname örnekleri hazırlanmalıdır. Kamu kurumları
yapacakları çalışmalarda bu şartnameleri referans almalıdır.
9. Bilgi ve belge yönetiminde yerli yazılımların oluşturulması zorunludur. Lisanslı
sunuculardan açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi gereklidir.
10. Kültür sektöründe başat politika, okuma kültürüdür. Bu doğrultuda üretilen
en önemli politika kütüphanelerdir. (okul kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, gezici
kütüphaneler vb.)
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