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DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANE VE
DOKÜMANTASYON MERKEZİ

Şule ÖZLER*
Halime ZORLU**
Devlet istatistik Enstitüsü Kütüphanesi 1964 yılında hizmet vermeye baş
lamıştır. 1994 yılına kadar şube müdürlüğü konumundaki kütüphanenin, et
kinliğini artırmak ve verilen hizmetlerde uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla "Kü
tüphane ve Dokümantasyon Merkezi" olarak yeniden yapılanması uygun
görülmüştür.
1994 yılına kadar bütün kütüphane işlemleri elci sistemle yürütülmüştür. Bu
tarihten sonra bilgisay&r destekli kütüphane cluşturLJ(ması çalışmaları baş
latılmıştır. Bu amaçla, kitaplar için Bilkent Üniversitesi'nden temin edilen "BLISS
PC Kütüphane Otomasyon Programı", süreli yayınlar için ise, Kütüphane ve Bilgi
İşlem Dairesi işbirliği ile oluşturulan "Süreli Yayınlar Listeleme Programı" kul
lanılmaktadır. 1997 yılı itibariyle kütüphane koleksiyonunun tümü elektronik or
tama aktarılmıştır.
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi'nin amacı, Enstitünün ilgi alanına
giren konularla ilgili bilgi ve belgelerin sağlanması, düzenlenmesi, korunması ve
hizmete sunulması işlevlerini yapmaktır. Ayrıca kütüphane, ulusal ve uluslararası
diğer bilgi merkezleriyle işbirliği yaparak bilginin sağlanması ve erişimi ko
nularında hizmetlerini sürekli geliştirmektedir. Tüm bu işlevlerini yerine getirirken
bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı amaçlamaktadır.
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Bugun kutuphane, kataloglama, sm1flama, sureli yaymlar, 6dunc;: verme ve tarama hizmetlerini bilgisayarlar arac11ig1 ile vermektedir. Internet uzerinde Kutuphane ve Dokumantasyon Merkezi'ni tanitan bir web sayfas1 haz1rlanm1~t1r.
Kutuphane ve dolay1s1yla okuyucular lnternet'in olanaklanndan yararlanmaktad1r. Aynca okuyuculann kutuphaneye yeni gelen yaymlan daha rahat ve guncel
bir bic;:imde takip edebilmeleri ic;:in her ay yeni gelen yaymlann duyuru listesi
(Ayllk Yaym Duyuru Bulteni) 91kanlmakta ve bu liste duzenli olarak web ortamma
aktanlmaktad1r.
Kutuphane hizmetleri 'teknik hizmetler ve okuyucu hizmetleri' olarak iki kIs1mda yurutulmektedir.

TEKNiK HiZMETLER

1. Saglama: Kutuphane koleksiyonunun buyuk bir k1sm1, ulusal ve uluslararas1 kurum ve kurulu~lardan bag1~ ve degi~im yoluyla gelen kitap ve sureli yaymlardan olu~maktad1r. Kurum personelinin talepleri dogrultusunda zaman
zaman kitap al1m1 yapIlmaktad1r. Aynca 1997 y1llndan itibaren bilimsel sureli
yaym aboneligi ba~lam1~t1r. 1998 y1l1 sonu itibariyle koleksiyonun durumu ~u ~ekildedir:
Kitaplar

9.SOOadet

Sureli Yaymlar

1.1OOadet

DiE Yaymlan

2.2OOadet

2. Kataloglama ve Sm1flama: Kitaplar, "BLISS-PC Kataloglama Modulu" arac1llg1yla elektronik ortama aktanlarak k0tOphane ic;:inde kullanilabilen bir veri tabani olu~turulmu~tur. Ancak bu veri tabani henuz dI~ kullanic1lann hizmetine sunulmam1~t1r. Yakm zamanda Kutuphane ve Dokumantasyon Merkezi'nin c;:ok
kullanic1l1 olarak yurt ic;:i ve yurt d1~1 kurum ve kurulu~lann bilgi merkezlerine ve
6zel bilgi saglayan veri tabanlanna baglant1lannm saglanmas1 ve kutOphanede
mevcut veri tabaninin da d1~ kullan1ma a91lmas1 hedeflenmektedir.
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3. Si.ire Ii Yayinlar: Si.ire Ii ya yin koleksiyonunun bi.iyi.ik bir ktsm 1, ulusal ve uluslararasI kurum ve kurulu~lardan degi~im yoluyla gelen yayinlardan olu~maktadtr.
Tum sOreli yayIn koleksiyonu, "Si.ireli YayIn Listeleme ProgramI" arac11tg1yla
elektronik ortama aktartlarak bir si.ireli yayIn veri tabant olu~turulmu~tur.

KULLANICI HiZMETLERi

Ki.iti.iphane ic;:inde verilen kullantct hizmetleri ~u ba~ltklar alttnda toplanabili;:

1. Odi.inc;: Verme: Bilgisayar ortamma aktartlan kitap ve doki.imanlarin odi.inc;:
verme i~lemleri, ' BLISS-PC Odi.inc;: Verme ModOIO" arac 11tg1yla elektronik olarak
yap1lmaktad1r. Yayinlar yalntz kurum personeline 6di.inc;: verilmektedir. Ancak ki.iti.iphanelerarasI i~birligi arac11tg1 ile dI~ kullanic1 lara da 6di.inc;: yayin verilmektedir.
2. MOracaat Hizmeti: DiE Ki.iti.iphanesi'nde verilmekte olan mi.iracaat hizmeti,
kOti.iphane ic;:inde mevcut olan mOracaat kaynaklartna yonlendirme ve kOtOphane bOnyesindeki kitap ve sOreli yaytn veri tabanlartntn kullantmtntn saglanmast ~eklindedir. Ara~t1rmacIlarin elektronik ortama aktarilan mevcut mOracaat

kaynaklartna

eri~imi,

"BLISS-PC

Tarama

Program,"

arac1l191yla

saglanmaktadtr. Ayrica son y1llarda c;:e~itli kaynaklara ait CD-ROM'lar da ara~t1rmac1larin kullantmtna sunulmaktad1r.
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