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Türkiye’nin tarih ve kültür birikimi, 

e-ortamda Tarihi ve kültürel alandaki birikimi, doğru bilgi ve belgelerle kullanıma sunacak 
olan Türkiye Kültür Portalı, test yayına başladı. “Türkiye Somut Olmayan 
Kültürel Miras Ulusal Envanteri” yılsonunda kamuoyuyla paylaşılacak. Bin 118 
kütüphane, açık kaynak kodlu kütüphane yazılımı KOHA’yı ücretsiz kullanacak. 
Bandrol- kayıt- tescil ve sertifika işlemlerine e-Devlet Kapısı’ndan da ulaşılacak.
 Aslıhan Bozkurt

Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) 
tanıttığımız sayfalarımızda bu ay, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’na yer 

veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü BT 
projeleri hakkında Daire Başkanı Muhittin Darıcı bilgi verdi. 
Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Darıcı, hem bizzat yürüttükleri 
BT projeleri, hem de ilgili birim yöneticilerinden aldığı katkıyla 
Bakanlık Genel Müdürlüklerinin gerçekleştirdikleri önemli BT 
projelerine ilişkin bilgileri bizimle paylaştı. 
Darıcı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki genel 
müdürlük yetkilileri, Bakanlık İnternet Portalı, Türkiye Kültür 
Portalı Projesi, “Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Türkiye Ulusal 
Envanteri”, Arşiv Bilgi Sistemi  (ARBİS), Türkiye Somut Olmayan 
Kültürel Miras Ulusal Envanteri, Taşınmaz Kültür Varlıkları 
Otomasyon Projesi, Entegre e-Kütüphane Sistemi Projesi, 
ulusal toplu katalog (TO-KAT), Türkiye Belge Sağlama Sistemi 
(TÜBESS) ve Bilgiye Erişimde Engelli Değilsiniz (BİLED) Projesi, 
çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerini derleme çalışmalarını, 
bandrol- kayıt- tescil ve sertifika işlemlerine ilişkin otomasyon 
sistemi (Telif Hakları Genel Müdürlüğü Otomasyon Sistemi-
TEHAKSİS) ve Yazma eserlerin dijitalleştirilmesi çalışmalarını 
aktardılar. 
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Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı, 23 personeliyle, merkezdeki 
3 bin personele birebir, taşra teşkilatına uzaktan erişimle 
yaklaşık 16 bin personele hizmet veriyor. Bakanlığın web siteleri 
sunumunda kullanılan veritabanı boyutu, videolar hariç 77 GB. 
Ve Bakanlık, İnternet’ten yaklaşık 7 milyon sayfayı, ziyaretçilerin 
kullanımına sunuyor.
Kültür, tarih, sanat vb. konularda bilgi sağlayan Türkiye 
Kültür Portalı’nın, www.turkiyekulturportali.gov.tr İnternet 
adresinden test yayını başladığını bildiren yetkililer, “Türkiye 
Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri”nin yılsonunda 
kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdular. Yetkililerin verdiği 
bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nce geliştirilen açık kaynak 
kodlu kütüphane yazılımı KOHA, bin 118 kütüphanede ücretsiz 
kullanılacak.  Bandrol ve eserler de dahil tüm geçmiş işlemler 
sorgulanabilecek, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün bandrol- 
kayıt- tescil ve sertifika işlemlerine ilişkin otomasyon sistemi 
(TEHAKSİS) servislerine,  e-Devlet Kapısı’ndan da ulaşılabilecek. 
Önümüzdeki dönemde sinema ve müzik bandrollerine ilişkin 
bandrol satış, stok ve takipleri elektronik ortamda yapılıp 
bandrollerle ilgili her türlü giriş, çıkış ve raporlama işlemleri 
elektronik ortama taşınacak. Türkiye Turizm Portalı, güncellenip 
yayın yaptığı dil sayısı ve içeriği genişletilecek. Yazma ve nadir 
eserlerle ilgili temel kütüphanecilik işlemleri, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı tüm kütüphanelerde 
e-ortamda sunulacak.
Toplam 132 bin yazma eser künyesi, araştırmacıların hizmetine 
sunulurken Milli Kütüphane koleksiyonundaki 27.312 cilt 
yazma eserin tamamı dijital ortama aktarıldı. 2012 sonunda 
tamamlanacak olan mobil üyelikle, kullanıcılar kütüphaneye 
gelmeden mobil veya e-imza kullanarak üye olup sunulan 
hizmetlerden yararlanacaklar.
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-Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı’nın 
kısa bir tarihini alabilir miyiz? Daire başkanlığı ne zaman kuruldu, 
bugüne kadar ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler yaşadı? Daire 
başkanlığının Bakanlıktaki konumu nedir?

-Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilerek yeni bir Bakanlık 
kurulmasını sağlayan 16 Nisan 2003 tarihli ve 4848 sayılı “Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” kapsamında “Bakanlık 
teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, otomasyon 
sistemlerinin işletimini sağlamak” görevi Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na verilmiş, bu görevi yürütmek üzere Bilgi 
İşlem Koordinatörlüğü oluşturulmuş.

2006 yılında yapılan yasal düzenlemeler ile 
Bakanlıklarda Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlıkları kaldırılarak Strateji Geliştirme 
Başkanlıkları kurulmuş, yönetim bilgi sistemleri 
görevi Strateji Geliştirme Başkanlıklarına verilmiş. Bu 
kapsamda Bakanlık bilgi işlem hizmetleri yine “Bilgi 
İşlem Koordinatörlüğü” tarafından sürdürülmüş ve 
Bakanlığımızda kurulan Strateji Geliştirme Başkanlığı 
altında ayrıca “Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilgi 
Yönetimi Koordinatörlüğü” oluşturulmuş. 

18 Kasım 2008 tarihli ve 2008/14383 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı 
bünyesinde bir adet Daire Başkanlığı kurulması 
uygun görülmüş ve 17 Haziran 2009’da her iki 
koordinatörlük birleştirilerek “Bilgi İşlem ve Bilgi 
Yönetimi Dairesi Başkanlığı” kurulmuş.

İç Kontrol Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında 
Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Bilgi 
Sistemleri Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiş 
olup halen bu isimle Strateji Geliştirme Başkanlığı 
bünyesinde Bakanlığımız Ulus Kampusünde müstakil 
bir binada hizmet veriyor. 

Bakanlığımızın bilgi teknolojileri alanındaki 
ihtiyaçlarının daha profesyonel bir organizasyon 
yapısı altında, daha çok sayıda teknik personel ile 
karşılanması ve Başkanlık hizmetlerinin etkinliğinin 
arttırılması amacıyla Bilgi Sistemleri Daire 
Başkanlığı’nın Bakanlık bünyesinde bağımsız birim 
olması çalışmaları sürdürülüyor.

-Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı’nın 
donanım/yazılım ve görevli elemanlara 
ilişkin bilgi verir misiniz? Daire 
Başkanlığında kaç kişi görev yapıyor?

-Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilatı birimlerinde bilgi işlem hizmetleri, 
Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki 
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülüyor.

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli 
23 personel ile, merkezde 3 bin personele 
birebir, taşra teşkilatında ise kurumsal 
uygulamalara uzaktan erişim şeklinde olmak 
üzere yaklaşık 16 bin personele hizmet 
veriliyor.
Merkezde 13 ayrı binada hizmet veren 
Bakanlığımızda 6 ayrı lokasyondan İnternet 
çıkışı bulunuyor. Farklı İnternet çıkışına 
sahip birimlerimiz Bakanlığın web tabanlı 
uygulamalarını İnternet üzerinden, web tabanlı 
olmayan uygulamaları ise Bakanlık bilgisayar 
ağına VPN (Virtual Private Network) ile 
bağlanarak kullanıyorlar.
Tüm Bakanlık birimlerinin (merkez ve taşra 
olmak üzere) e-posta hizmetleri, Başkanlık 
tarafından sağlanıyor. Kurumsal yazılımların 
tamamının güvenliği Başkanlık tarafından 
sağlanıyor ve yine Başkanlık tarafından 
yönetiliyor.

“5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer yasal 
düzenlemeler çerçevesinde Bakanlığımız 
kurumsal ağının tehlikeli atak, zararlı 
kod ve virüs saldırılarından korunarak 
hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için 
dünya standartlarında güvenlik yazılımları 
kullanılıyor.

Bakanlık kurumsal ağı dâhilindeki kritik 
görevlere sahip sunucuları kapsayan kümeli 
(cluster) yapıya geçiş çalışması tamamlandı. 
Bu yapıyla, ayrı bir fiziki merkezde Felaket 
Kurtarma Merkezi kurulabilmesi için gereken 

http://www.bilisimdergisi.org/s148



BİM’leri Tanıyoruz2012 KASIM184 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 185

altyapının sağlanabilmesi, bu merkezde yedekleme yapılabilmesi, felaket 
durumunda bu merkezin kritik bilgi işlem uygulamalarının devamlılığını 
sağlayabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, donanım arızaları ya da kısa süreli 
yazılım/işletim sistemi arızalarından kaynaklanan hizmet kesintileri nedeniyle 
yaşanabilecek sorunların en başından engellenebilmesi, sistemlerden bir 
tanesi arıza yaparak hizmet vermeyi durdursa bile diğer eş sunucunun hizmet 
verme görevini otomatik devralarak çalışmaya devam edebilmesi sağlanacak. 
Kurulum ve testleri tamamlanan kümeleme sisteminin genişletilerek uzak 
nokta coğrafi yedekliğe geçilmesi planlanıyor.

Bakanlık kullanıcılarına Arıza ve Teknik Servis Bilgi Sistemi üzerinden 7 
gün 24 saat hizmet veriliyor. Bu sistemle arızalar kayıt altına alınabiliyor ve 
sorunlar geliş sırasına göre en kısa sürede giderilebiliyor.

Bunun dışında Bakanlık bilgi işlem hizmetlerinde merkezi olarak hizmet 
sunan Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı’nda tüm sunucu ve aktif 
cihazların konumlandırıldığı sistem odası, 7 gün 24 saat izleme ve güvenlik 
sistemine sahip. Sistem odasında bulunan tüm cihazlarda meydana 
gelebilecek her türlü sorun (elektrik kesintisi, klimaların çalışmaması, ısı 
ve nemin yükselmesi vb.) anında başkan ve sistem sorumlusu personelin 
cep telefonlarına iletiliyor. Sorun iletisi alan ilgili teknik personel derhal 
Başkanlık merkezine ulaşıp sorunun giderilmesi için gereken çalışmayı 
yapıyor. 

Bakanlıkta kullanılan yazılımlardan birçoğu web tabanlı hale getirildi. 
Bununla birlikte web tabanlı olmayanların İnternet üzerinden 
kullanılabilmesi için gereken dönüşüm çalışmaları da sürdürülüyor. 
Bakanlıkta mevcut yazılımların birbirleriyle konuşabilmesi, farklı kurum 
ve kuruluşlarla veri alış verişi yapabilmesi için yazılım dönüşümleri servis 
odaklı mimari gözetilerek planlanıyor. 
Bakanlık birimleri tarafından kullanılan uygulama yazılımı ve veri tabanı 
sunucuları Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veriyor. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından Kasım 2011’de yapılan 
kamu İnternet sitelerinin vatandaş merkezli tasarlanıp tasarlanmadığına 
yönelik araştırmada, kamu İnternet sitelerinin, erişilebilir, kullanılabilir, 
etkin, verimli ve memnuniyet verici olmaları gerektiği belirtilip Türkiye’deki 
33 kamu kurumu sitesinin içeriği irdeleniyor. Kullanılabilirlik performansı 
yüzde 75’in üzerinde yer alan sitelerin “iyi” olarak değerlendirildiği 
araştırmada, Bakanlığımız İnternet sitesi, yüzde 76.7 ile 8. sırada yer aldı. 

- Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı olarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın yürütmekle yükümlü olduğu çalışmalara nasıl bir katkı 
veriyorsunuz?

-Başkanlığımızca hazırlanıp Bakanlık kullanıcılarının hizmetine sunulan kurumsal 
uygulamalarda ihtiyaç tespiti, sistem analizi, uygulamanın hazırlanması ve test edilmesi, 
kullanıma girmesi için gereken eğitimlerin verilmesi, uygulama sırasında yaşanan sorunların 
takibi ve giderilmesi ile uygulamaların mevzuat değişiklikleri ve teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda güncelliğinin sağlanması hizmetlerini sunuyoruz.
Bakanlık birimlerinin kendi hizmetlerini sayısallaştırma konusundaki çalışmalarına 
danışmanlık, kendileri tarafından hazırlanan şartnamelerin Bakanlık sistemine uygunluğu 
konusunda incelenerek görüş bildirilmesi ya da ihtiyaca göre teknik şartname hazırlanması, 
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satın alma ve anlaşmalarda teknik personel görevlendirilmesi, uygulama 
sunucularının Başkanlık bünyesinde barındırılması ve kesintisiz hizmet 
vermesinin sağlanması hizmetlerini de veriyoruz. Bilgi Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı olarak, İnternet Portalı ve Türkiye Kültür Portalı olmak üzere 
Bakanlığın iki önemli projesini yürütüyoruz.  

-Türkiye Turizm ve Türkiye Kültür Portalları hakkında bilgi verir 
misiniz?

-Bakanlık İnternet Portalı (www.kulturturizm.gov.tr), Bakanlık merkez ve 
taşra birimlerinin İnternet sitelerinde kullanılıyor. Proje kapsamında 459 alan 
adı alındı. Alt domain isimleriyle birlikte alan adı sayımız 1.000 civarındadır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine ait toplam 221 site, Başkanlığımız 
bünyesindeki sunucularda yayımlanıyor. 221 siteden 106 tanesinin altyapıları, 
tasarımları ve kısmen içerikleri Başkanlığımızca hazırlanıp güncellenmeleri 
için ilgili birimin sorumluluğuna verildi. 115 sitenin ise tasarımları ve 
içerikleri ilgili birimlerce hazırlandı. Başkanlığımız bunlara yalnızca 
barındırma (hosting) hizmeti veriyor.
Bakanlığımız web siteleri sunumunda kullanılan veritabanı boyutu, videolar 
hariç 77 GB’dır. Başka bir deyişle Bakanlığımız, İnternet siteleri üzerinden 
yaklaşık 7 milyon sayfa, ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor. Bakanlık 
İnternet sitesi, TURKSAT tarafından hazırlanan Kamu Kurumları İnternet 
Siteleri Standartları ve Önerileri, baz alınarak yapılandırıldı. Ayrıca W3C 
standartlarına uyumlu olması için rutin testler yapılıyor.

Web sitelerinin dünya sıralamasına göre değerlendirildiği Alexa ölçümlerine 
göre, Bakanlığımız İnternet Sitesi değerlendirmesi şöyle:
“Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı”nda 13 no’lu eylem olarak yer alan 
Türkiye Kültür Portalı Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verildi. Proje, 
Strateji Geliştirme Başkanlığı sorumluluğunda Bilgi Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı’nca başlatıldı. Proje kapsamında kamu kurumlarının İnternet 
sitelerinde bulunan Türkçe içeriğin derlenmesi ve görsel materyallerle 
desteklenmesi ile kültür, tarih, sanat gibi konularda bilgi sağlayan bir portal 
oluşturulması amaçlandı. 

Portal çalışmalarına öncelikle bir Danışma Kurulu oluşturularak başlandı ve 
bu kurul “Türkiye Kültür Portalı Danışmanlık Raporu”nu hazırladı. Portalın 
teknik altyapı ve içerik çalışmalarının tamamlanmasını takiben, veri giriş 
işlemleri ve düzenleme çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda birimler adına 
görevlendirilen personele, içerik giriş eğitimleri verilip portala veri giriş 
işlemlerine geçildi. 

Portalın, sistemin işleyişinin izlenebilmesi ve ihtiyaç duyulabilecek 
düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla www.turkiyekulturportali.gov.
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tr İnternet adresinden test yayını başlatıldı. Portalın donanım, yazılım 
ve temel içeriği kapsayan teknik altyapısının kurulması ve test yayınının 
başlatılmasıyla ilk aşama için belirlenen hedeflere ulaşıldı. 
Türkiye Kültür Portalı ile;
• Ülkemizin kültürel birikimi, tarihi zenginlikleri yurtiçinde ve yurtdışında 
daha güzel bir şekilde anlatılacak.
• Yerel ve ulusal ölçekte kültürel, tarihsel ve sanatsal içeriğin, interaktif bir 
ortamda sunumuyla kullanıcıların Türk kültür hayatına olan ilgi ve bilgisi 
artırılacak. 
• Fiziksel olarak birbirinden uzak kesimlerin kendi ürettikleri içerikleri, sanal 
ortam aracılığıyla paylaşmaları ve farklı yöresel özellikleri tanımalarına 
imkân sağlanacak. 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun taslağının 
tamamlandığı bildiriliyor. Telif yasası olarak adlandırılan yasada 
bilişim sektörünü ilgilendiren ne gibi değişiklikler söz konusu? 
Taslağın, Avrupa Birliği (AB) telif hukukuna uyumluluğunun 
incelenmesi için Avrupa’ya gönderildiği ve yeni yasama yılında 
Meclis’e sunulacağı doğru mu?

-5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Taslağı’na ilişkin olarak, ilgili kurum ve kuruluşlarının 
görüşlerinin alınması süreci devam ediyor. Görüşlerin Bakanlığımıza 
iletilmesini takiben taslağın revize edilerek yasalaştırılma sürecinin 

başlatılması öngörülüyor. Ayrıca, söz konusu 
taslak, AB Müktesebatı ile uyum amacı 
taşıması nedeniyle Avrupa Komisyonu’na 
iletilecek.

Taslakta; bilişim sektörünü ilgilendiren başlıca 
üç düzenleme bulunuyor:

İlk düzenleme, eserlerin dijital ortamda 
korunmasını sağlayan teknolojik önlemleri 
ortadan kaldıran eylemlerin suç haline 
getirilmesine yönelik. Mevcut kanunda, 
yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin 
olarak sağlanan korumanın kapsamı tüm 
eserleri içerecek şekilde genişletildi. 
Düzenlemeyle, 2001/29/EC sayılı direktife 
uygun olarak, teknolojik önlemleri kaldırmaya 
yönelik ürün, araç ve parçaları ithal etmek, 
dağıtmak, kiralamak, satışı veya kiralanması 
için reklamını yapmak ve teknolojik önlemleri 
kaldırmaya yönelik hizmetleri sunmak suçun 
kapsamına alındı. Örneğin, şifreli bir televizyon 
yayınının şifresini kırmaya yarayan cihazların 
satışını yapan kişiler cezalandırılabilecek.

Diğer düzenlemelerde, İnternet ortamında 
gerçekleştirilen hak ihlallerinin önüne 
geçilmesi amacıyla, Cumhuriyet 
Başsavcılıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 
(TİB)  dahil olacağı iki ayrı sistem kurulması 
öngörülüyor. İlk sistemde İnternet sitelerinin 
sorumluluğu, diğer sistemde ise noktadan 
noktaya ağlar vasıtasıyla yapılan izinsiz 
paylaşımlara ilişkin bireysel sorunluluk 
düzenleniyor.

•İnternet siteleri tarafından gerçekleştirilen 
hak ihlallerinin engellenmesi bakımından 
mevcut Kanunda yer alan ve “uyar kaldır 
sistemi” olarak adlandırılan koruma tedbiri, 
uygulamadan kaynaklanan sorunların 
çözümlenmesi amacıyla konunun özelliği 
ve 5651 Sayılı Kanun hükümleri de 
dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni 
düzenlemeye göre; İnternet sitesinde 

yayınlanan bir eser nedeniyle hakkı ihlal edilen 
kişi, yapacağı uyarıyı takiben Cumhuriyet 
Savcısına başvurarak gecikmeksizin öncelikle 
ihlale konu eserin yayından kaldırılması 
veya ihlali gerçekleştiren siteye erişimin 
engellenmesi yönünde karar alınmasını 
sağlayabilecek.
 
•İnternet üzerinden noktadan noktaya ağlar 
arasında izinsiz dosya paylaşımında (p2p) 
bulunan bireysel kullanıcılara yönelik olarak 
adli para cezası getiriliyor. Söz konusu 
ihlallerin, TİB tarafından akredite edilmiş 
bir program vasıtasıyla tespit edilmesi ve 
iki uyarının gönderilmesini takiben; dosya 
paylaşımına olanak tanıyan yazılımlar 
vasıtasıyla telif hakkı ihlali gerçekleştiren 
bireysel İnternet kullanıcılarına, elli günden 
beş yüz güne kadar (bin ile elli bin TL 
arasında) adli para cezası uygulanacak. 
Öngörülen düzenlemenin temel amacı, 
bu tür kullanımları gerçekleştiren kişileri 
cezalandırmak değil; eserlerin izinsiz 
paylaşımına ilişkin bilinçlendirme sağlamaktır.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 
Tasarısı Taslağı”nda ülkemizin bilgi 
toplumuna dönüşüm sürecine önemli katkılar 
sağlayabilecek düzenlemelere yer veriliyor. Bu 
çerçevede dijital hakların korunması, bilgiye 
erişimin sağlanmasında kolaylık sağlanması 
amacına yönelik olarak hak sahiplerinin 
menfaatlerini ihlal etmemek kaydıyla eserlerin 
kullanılmasına yönelik olarak istisnalar ve 
muafiyetler genişletiliyor.

- Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) 
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Projesi kapsamında Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yürütüyor? Ne 
zaman ve kaç KİEM Bakanlığınızca kuruldu? Bakanlığınızın kurduğu 
KİEM sayısı 2012 ve sonraki yıllarda ne olacak?

-Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2005’te 100 halk 
kütüphanesinde İnternet Erişim Merkezleri Projesi hayata geçirildi. Bu 
projenin yaygınlaştırılması kapsamında Ulaştırma Bakanlığı ile KİEM (Kamu 
İnternet Erişim Merkezleri) Projesi (186 kütüphane), Türk Telekom A.Ş. ile de 
İnternet Evleri Projesi (149 kütüphane) tamamlanarak 2008’de hizmete geçti. 
Toplam olarak bu projeler dahilinde 335 noktada kütüphane kullanıcılarına 
ücretsiz İnternet erişim hizmeti veriliyor.
2012 yılı için 10 kütüphaneye KİEM kurulması planlandı ve çalışmalar 
devam ediyor. Yetişkinlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinliklerinin ve 
İnternet erişimlerinin artırılması amacıyla Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı diğer halk kütüphanelerinde de bu hizmetin verilmesi 
kapsamında her yıl 10 KİEM açılması planlanıyor.

-Bakanlık ve Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği 
(BİYESAM) öncülüğünde 2010’da yürütülen  “Yazılım Hareketi” 
kampanyası hakkında bilgi verir misiniz?

-Bakanlığımız ile Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği (BİYESAM) 
öncülüğünde; yazılım sektörüne yön veren 12 sivil toplum kuruluşunun (STK) 
desteği ile toplumu yazılım konusunda bilinçlendirmek ve sektörün gelişimini 
desteklemek amacıyla “Yazılım Hareketi” başlatıldı. Yazılım hareketi 
kampanyası, 3 Haziran 2010’da İstanbul Ortaköy Radisson Sas Otel’de basına 
tanıtıldı. Yazılım Hareketi Kampanyası’nı destekleyen 12 STK şunlar:
Bilgi Güvenliği Derneği (BGD), Bilişim Güvenliği Derneği (TBGD), Bilişim 
Sanayicileri Derneği  (TÜBİSAD), Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği 
(MOBİLSAD), Teknoloji Bilgilendirme Platformu (TBP), Telekomünikasyon ve 
Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER), 
Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), Türkiye Bilişim Vakfı 
(TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yazılım Sektör Meclisi (TOBB), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve 
Business Software Alliance (BSA).
Yazılım Hareketi, finans radyo spotu çoğu radyoda 30 Haziran 2010’a kadar 
yayında kalıp Bursa ve İzmir Ticaret Sanayi Odaları’na çalışma ziyareti 
düzenledi.
 
-2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı; sinema, müzik, 
yayıncılık ve bilişim sektöründe uygulanan KDV’nin yüzde 8’den 
1’e düşürülmesini istemişti. Bakanlık, o dönem fikri mülkiyet 
sisteminin güçlendirilmesi; sinema, müzik, yayıncılık ve bilişim 
sektörlerinin desteklenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı’ndan bazı 
yeni düzenlemeler yapılmasını talep etti. Bu konudaki gelişmelerden 

söz eder misiniz? Bakanlık hâlâ aynı 
fikirde mi? Özellikle bilişim sektöründe 
uygulanan KDV’nin yüzde 8’den 1’e 
düşürülmesi mümkün mü?

-Sinema, müzik, yayıncılık ve bilişim 
sektöründe uygulanan KDV’nin yüzde 8’den 1’e 
düşürülmesi önerisi değerlendiriliyor. Konuya 
ilişkin olarak Maliye Bakanlığı ile temaslar 
sürdürülüyor.

-Özellikle yazma ve nadir eserlerin 
korunması ve elektronik ortama 
aktarılması ile bu eserlerin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandırılması yönünde hangi projeler 
yürütülüyor?

-www.yazmalar.gov.tr adresi üzerinden 
kütüphanelerde bulunan ve taşınır kültür 
varlığı olarak değerlendirilen el yazması 
eserlere ilişkin olarak katalog taraması ve 
görüntü satışı yapılabiliyor. Kullanıcılar ilgili 
siteye üye olarak mevzuat çerçevesinde ücreti 
karşılığında eserlerin görüntülerini satın 
alabiliyor.
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Elektronik ortamdaki hizmet ile eserlerin sayfa sayfa bilgisayar ortamına aktarılması 
sağlanıp doğrudan kullanım engelleniyor ve yıpranmalarının önüne geçiliyor. Ayrıca, 
eserlere ilişkin kütüphanelerden sunulan hizmetin kolay, hızlı ve kaliteli olması sağlanıyor. 
Kullanıcılar kütüphaneye gitmeden kişisel bilgisayarları yardımıyla hizmet alabiliyorlar. 
Projeyle satın alma ve bağış yoluyla kütüphanelere kazandırılan eserlerin görüntüleri 
sisteme eklenerek hizmet genişletiliyor.

Eserlere ilişkin katalog bilgilerinin yenilenmesi ve tüm eserlerin ortak bir veri tabanı 
üzerinden bütünleşik bir yapıda taranabilmesi amacıyla, yazılım ve donanım teminine 
yönelik çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, Yazma Eserler Sistemi ile 
Ortak Veri Tabanı ve Kütüphane Otomasyon projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. 
Projeyle, yazma ve nadir eserlerle ilgili temel kütüphanecilik işlemlerinin  (katalog tarama, 
sınıflandırma, restorasyon, konservasyon, v.b), entegre biçimde Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı’na bağlı tüm kütüphanelerde e-ortamda sunulması öngörülüyor. 
Ankara’da bulunan Yazma Eserler Sistemi, yazma eserlerle ilgili sorumlu birim olarak 
kurulan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na (İstanbul) aktarılma işlemleri devam 
ederken kapasitenin artırılması için donanım güçlendirilmesine gidildi.

Bakanlığın yürüttüğü BT proje ve portalları…
Bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyulan noktalarda Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı’nın 
teknik desteği ile “e-Dönüşüm Türkiye” kapsamındaki yürüttükleri “e-devlet” projeleri ve 
kendi faaliyet alanlarına ilişkin BT projeleri birimlerin kendi anlatımıyla şöyle sıralanıyor: 

Somut olmayan Türk kültür mirası 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşrada görev yapan Folklor 
Araştırmacıları tarafından elde edilen halk kültürü konulu bilgi ve belgeler, Halk Kültürü 

Bilgi Belge Merkezi’nde kayıt altına alınıyor. Görevli Folklor Araştırmacıları, Arşiv Bilgi 
Sistemi’ni  (ARBİS) kullanıyor. Bu programın 2013 yılı içerisinde İnternet üzerinden tanıtımı ve 
paylaşılması planlanıyor.

Ülkemiz ulusal düzeyde somut olmayan kültürel mirasın korunması amacıyla, “Yaşayan İnsan 
Hazineleri (YİH) Türkiye Ulusal Envanteri” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal 
Envanteri” olmak üzere iki çeşit envanterleme çalışması yürütülüyor.

Genel Müdürlük somut olmayan kültürel miras envanter çalışmalarını üniversitelerin ilgili 
bölümleri, araştırma merkezleri/enstitülerden akademisyenler ile gerekli durumlarda bizzat 
somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ve STK temsilcilerinin katıldığı ve yılda belirli 
aralıklarla toplanan “Uzmanlar Komisyonu” 
ve 81 ilde İl Kültür Turizm Müdürlükleri 
bünyesinde kurulan “Somut Olmayan Kültürel 
Miras İl Tespit Komisyonları” danışmanlığında 
sürdürüyor. “Türkiye Somut Olmayan Kültürel 
Miras Ulusal Envanteri”, 2012 yılı sonu 
itibariyle kamuoyuyla paylaşılacak.
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Taşınır kültür varlıklarının sayısal olarak envanterlenmesi
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, tescilli 
taşınmaz kültür varlıklarının dijital olarak envanterlenmesi için Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli 
Tescilli Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi üzerinde çalışıyor. Ayrıca 
taşınır kültür varlıklarının sayısal olarak envanterlenmesi amacıyla Türksat 
ile ortaklaşa çalışmalar yürütülüyor.
 
Genel müdürlük, Türkiye’nin Kültür Mirası Projesi, Taşınmaz Kültür 
Varlıkları Otomasyon Projesi çalışmalarını da sürdürüyor. Bu projelerin 
tamamlanmasıyla gerek taşınır gerekse de taşınmaz kültür varlıklarının 
sayısal ortamda sayımı, tasnifi ve raporlaması gibi işlemlerde büyük 

materyaldeki bilgileri dinleyebiliyor. 
•Masaüstü Büyüteç Sistemi ile görme engelli 
kullanıcılar, yazı yazma, okuma, bulmaca 
çözme, resim yapma, el işleri yapma ve 
benzeri günlük aktiviteleri başkalarına bağımlı 
kalmaksızın gerçekleştirebiliyor.
Çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerini 
derleme 
29 Şubat 2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6279 sayılı “Çoğaltılmış 

kolaylık sağlanacak. Bakanlığın izinleriyle yürütülen bilimsel kazı ve araştırma çalışmalarının 
listelerine http://sgb.kulturturizm.gov.tr/TR,15243/kazi-ve-yuzey-arastirmalari-istatistikleri.
html adresinden ulaşılabilir.

Kültür envanteri çalışmaları, il kültür ve turizm müdürlükleri koordinasyonunda illerde 
yürütülüyor. Çalışma sonuçlarının bir kısmı yayın haline getirildi.

Ulusal entegre e-kütüphane projesi, Avrupa Kütüphanesi,  konuşan kitaplık…
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı içerisinde 38 nolu Eylem Planı olarak yer alan ve 
ülkemizdeki tüm kütüphanelerin ortak bir veri tabanında birbirine entegrasyonunu hedefleyen 
Entegre e-Kütüphane Sistemi Projesi için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 
Bakanlık içerisinde sorumlu birim olarak görevlendirildi. Tübitak-Ulakbim ile işbirliği halinde 
yürütülen çalışmalar çerçevesinde oluşturulan ulusal toplu katalog (TO-KAT) çalışmaları www.
toplukatalog.gov.tr adresinden 3 Nisan 2009’da resmi olarak yayına geçti.
331 kütüphanenin dâhil edildiği sisteme, Bakanlığa bağlı halk kütüphaneleri ve üniversite 
kütüphaneleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda bulunan kütüphanelere ait bibliyografik 
kayıtların aktarımına devam ediliyor.

Proje çerçevesinde sisteme eklenen kütüphanelerin, kütüphane materyalini elektronik 
ortamda ödünç almalarını ya da fotokopi taleplerinin karşılanmasını sağlayacak olan Türkiye 
Belge Sağlama Sistemi’nin (TÜBESS) yapımı da 2010 yılı sonunda tamamlandı. Ödünç alma 
veya fotokopi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm kütüphanelerin uyması gereken 
kuralların yer aldığı protokol metni hazırlandı.

TO-KAT üzerinden kitabın hangi kütüphanede olduğunu öğrenen kütüphaneler, söz konusu 
protokolü imzalayarak, TÜBESS üzerinden materyalin bulunduğu kütüphanenin şartları 
doğrultusunda ödünç alma veya fotokopi talebini gerçekleştirebiliyor. 
Görme engellilerin bilgi hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla, aynı anda yurt çapında 85 
kütüphanede Bilgiye Erişimde Engelli Değilsiniz (BİLED) Projesi hayata geçirildi. Projeyle 
görme engelli okuyucular, kütüphanelerin İnternet erişim merkezlerinde eşit şartlarda 
ulaşmak istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Proje kapsamında gerçekleştirilenler şöyle sıralanıyor:
•Ekran Okuma Programı ile bilgisayar ekranında görüntülenen metinsel bilgiler, doğal insan 
sesi kalitesiyle seslendiriliyor. 
•Ekran Büyütme Programı ile az görenler, bilgisayarı başkalarından yardım almadan rahatlıkla 
kullanabiliyor. 
•Sensörlü Kitap Okuma Makinesi ile görme engelli kullanıcılar, kitap, dergi, gazete, gibi basılı 
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Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” ve Yönetmeliği, 29 Ağustos 2012’de de yürürlüğe 
girdi. Yeni Kanun ile elektronik ortamlar da dâhil olmak üzere, her türlü çoğaltma yöntemiyle 
üretilen eserlerin tümü derleme kapsamına alındı.
Uluslar arası Standart Kitap Numarası (International Standard Book Number -ISBN), Uluslar 
arası Standart Süreli Yayın Numarası (International Standart Serial Number -ISSN) ve Uluslar 
arası Standart Müzik Numarası (International Standard Music Number -ISMN) işlemleri 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce web tabanlı bir program üzerinden yapılıyor. 
Bu programla ülkemizdeki tüm yayınlara ilişkin istatistikî veriler toplanıp zaman zaman 
kamuoyuyla da paylaşılıyor.

Derleme, bir ulusun bilgi birikiminin toplanarak gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde 
aktarılmasıdır. Bu işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi için ISBN, ISSN ve ISMN veri tabanıyla 
uyumlu bir “Derleme Programı” hazırlanmış tüm derleme işlemleri bu program üzerinden 
yapılıyor. Artık bu programla derleme işlemlerini gerçekleştiren Bakanlığa bağlı halk 
kütüphaneleri kendi illerinde yayınlanacak kitapları, yayınlamadan önce sistemden görebiliyor, 
ne zaman yayınlanacağını biliyor, böylece takibini daha kolay yapabiliyor.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren bin 118 halk ve çocuk 
kütüphanesinde kullanılan mevcut kütüphane otomasyon programı, gerek artan kütüphane 
ve kullanıcı sayısı gerekse değişen teknoloji ve kullanıcı talepleri karşısında yetersiz kalmıştı. 
Bu yetersizlik, kimi zaman kütüphane işlemlerinin yapılamaması kimi zaman da kütüphane 
kataloglarının kullanıcılar tarafından taranamamasına neden olmuş, dolayısıyla, ülkemizin 
tamamında yaklaşık 700 bin kişinin aktif olarak kullandığı bilgi sistemini yeniden tasarlamak ve 
yeni teknolojilere uyarlamak gereksinimi ortaya çıktı. 

Yapılan sistem analizi çalışması sonucunda, gerek platform gerek destek alınacak firma 
bağımlılığını ortadan kaldırması, gerekse en yeni teknolojik araçları da kullanmamıza olanak 
vermesi bakımından, başlangıçta Yeni Zelanda’da geliştirilmiş günümüzde ise başta ABD olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanılıp geliştirilen KOHA isimli açık kaynak kodlu kütüphane 
otomasyon yazılımının kullanılmasına karar verildi.

Açık kaynak kodlu ve ücretsiz olan bu yazılımın yerelleştirilmesi, kurulması ve desteklenmesi 
konusuna yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 
hem KOHA kullanıcısı hem de KOHA geliştiricisi olduğu görüldü.  YDÜ ile yapılan ön görüşmeler 
sonucunda, işbirliğine gidilebileceği ve gereksinim duyulan mühendislik hizmetlerinin YDÜ 
tarafından ücretsiz olarak sağlanabileceği konusunda görüş birliğine varıldı ve 16 Temmuz 
2012’de Bakanlık ve YDÜ arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. 
Ocak 2012’de başlatılan çalışmalar 
sonucunda; KOHA isimli yazılımın büyük 
ölçüde yerelleştirilmesi sağlandı, mevcut 
verilerin (yaklaşık 9 milyon) KOHA platformuna 
taşınmak üzere, son derece emek yoğun 
çalışma gerektiren,  normalizasyon  işlemleri 
Mart ayından bu yana devam ediyor. Mayıs 
ayında, Genel Müdürlük çalışanlarından 
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oluşan 10 kişilik bir ekip YDÜ tarafından birer haftalık süre ile eğitime 
tabi tutuldu. Eğitilen ekip, üç ay, yazılımın Halk ve Çocuk kütüphanelerine 
uygun olarak yapılandırılması, verilerin normalizasyonu ve 1118 
kütüphane çalışanına yönelik eğitim programının yapılandırılması 
üzerine çalışıyorlar. Genel Müdürlükte oluşturulan ekibinin yanı sıra YDÜ 
İnovasyon Merkezi’nce oluşturulan 5 kişilik mühendislik ekibi de, projenin 
mühendislik çözümlerini üretip uygulamaya geçiriyorlar.
KOHA otomasyon sisteminin, web 2,0 teknolojilerini kullanması, 
mobil uygulamaları desteklemesi, Z39.50 sunucu desteği ve OAI-PMH 
protokolünü kullanıyor olması gibi bir dizi özelliği bulunuyor. KOHA, 
platformu kullanıcısı olan yüzlerce kütüphane ve yazılım geliştirme desteği 
veren kurumlarca sürekli geliştiriliyor, bu sayede, yeni gelişen ihtiyaçlar ve 
teknolojiler KOHA geliştiricileri tarafından hızlı bir biçimde uyarlanıyor ve 
GNU lisansıyla tüm kullanıcılarla ücretsiz olarak paylaşılıyor.

1118 kütüphaneyi web tabanlı olarak otomasyona geçirmeyi hedefleyen 
ve son derece ciddi bir mali yükü olan bu proje, YDÜ’nin verdiği destek 
sayesinde,  tek kuruşluk kamu kaynağı kullanılmadan hayata geçirildi. Bu 
proje sonunda ortaya çıkacak olan ürün, sadece genel müdürlüğe bağlı 
kütüphanelerde değil, isteyen tüm kütüphanelerin kullanımına ücretsiz 
olarak sunulacak. 

Bandrol- kayıt- tescil ve sertifika işlemlerine e-devlet kapısından 
da erişim
Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Türksat arasında yürütülen çalışmalarla, 
şahısların Süreli Olmayan Yayın Bandrol Sistemi’nde kullandıkları eser 
bilgileri ve buna bağlı bandrol başvuruları için kullandıkları ekranlar 
e-devlet şifresi ile girildiğinde yapabilecekleri şekilde e-Devlet Kapısı’na 
taşınacak. Bu kapsamda şahısların daha önceden aldıkları bandrol ve 
eserler de dahil tüm geçmiş işlemleri sorgulanabilecek, tüm işlemleri 
karşılayacak sistem altyapısı kurularak bandrol- kayıt- tescil ve 
sertifika işlemleri, Telif Hakları Genel Müdürlüğü Otomasyon Sistemi’ne 
(TEHAKSİS) servislerine,  e-Devlet Kapısı’ndan da ulaşılabilecek.
 
Bandrol başvurularının İnternet üzerinden yapılmasını sağlamak üzere 
2005’te Süreli Olmayan Yayınlar İçin Bandrol Satış Programı yaptırıldı ve 
bu kapsamda 15 Mayıs 2006’den itibaren bandrol işlemlerinin program 
aracılığıyla yapılması ve sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlandı. Bu 
kapsamda Süreli Olmayan Yayınlar Bandrol Sistemine ilişkin bandrol stok 
ve satış işlemleri 2006’dan bu yana elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.  
TEHAKSİS, geliştirme çalışmaları çerçevesinde, Süreli Olmayan 
Yayınlar Bandrol Sistemi 2009 yılı Kasım ayı itibariyle, il kültür ve turizm 
müdürlüklerine, ilgili hâkim ve savcılara ve il denetim komisyonlarına 
açılıp günlük ve aylık satış ile detay raporun alınması sağlandı. Böylece, 
bandrol, sertifika, yapımcı belgesi ve kayıt-tescil incelemelerinin 

elektronik ortamdan gerçekleştirilerek iş akış 
sürecinin kısaltılması, bürokratik işlemlerin 
azaltılması amacıyla tasarlanan otomasyon 
sistemine ilişkin yazılım çalışmaları ve 
donanım kurulum işlemleri büyük oranda 
tamamlandı ve süreli olmayan yayın bandrolü, 
sertifika, yapımcı belgesi sistemleri faaliyete 
geçirildi.

Bu arada Zorunlu Kayıt Tescil ve Sinema 
Müzik Bandrolü modüllerine ilişkin çalışmalar 
devam ediyor. Çalışmanın bitiminden sonra, 
sinema ve müzik bandrollerine ilişkin bandrol 
satış, stok ve takipleri elektronik ortamda 
yapılıp bandrollerle ilgili her türlü giriş, çıkış 
ve raporlama işlemleri elektronik ortama 
taşınacak. 
Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün 
önümüzdeki dönemde, uygulamaya konmayı 
planladığı yatırım, BİT projeleri ve hedefleri 
şunlar:
•Zorunlu kayıt-tescil, sinema ve müzik 
bandrolüne ilişkin yazılım geliştirme 
çalışmaları sürdürülüyor. Bu yazılımın 
temelini oluşturan zorunlu kayıt-tescil 
modülü ile Bandrol Otomasyon Sistemi’nin 
altyapılarının entegrasyonu üzerinde 
çalışmalara devam ediliyor. 
•Genel Müdürlük ile İstanbul Telif Hakları ve 
Sinema Müdürlüğü arşivinde yer alan eserlere 
ilişkin kıymetli evrak niteliği taşıyan kayıt-
tescil belgeleri taranarak elektronik ortama 
aktarılması ve kayıt –tescil belgelerinin künye 
bilgilerinin sisteme entegre edilip paydaşlara 
açılması planlanıyor.
•Adalet Bakanlığı’nın UYAP ve Genel 
Müdürlüğün TEHAKSİS sistemi arasında 
entegrasyon sağlanacak. UYAP ve TEHAKSİS 
arasında, verilere karşılıklı olarak güvenli bir 
ortamda doğru ve hızlı bir şekilde erişilmesi, 
bunların paylaşılması ve kullanılmasının 
sağlanmasına yönelik olarak Adalet Bakanlığı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 
imzalanan “Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım 
Esaslarına Dair Protokol” çerçevesinde 
entegrasyonun sağlanmasına ilişkin teknik 

çalışmalara başlandı.
Tanıtım ve pazarlama odaklı Türkiye Turizm 
Portalı…
Bakanlık, bir turizm destinasyonu olarak 
Türkiye’nin kültürel, tarihi ve turistik 
potansiyeli ile turizm ürünlerinin tanıtılması 
ve pazarlanma olanaklarının genişletilmesi 
amacıyla BT’nin çok çeşitli olanak ve 
yöntemlerinden yararlanılarak bir İnternet 
portalı oluşturulmasına ihtiyaç duydu. Söz 
konusu portalı, 2006  Nisan ayında Bakanlık 
ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan 
protokol ile kuruldu. Protokol, tanıtma ve 
pazarlama odaklı bir resmi turizm portalı 
oluşturma ve işletme hakkını,10 yıllığına 
Hacettepe Üniversitesi’ne devrederken 
Bakanlığa gözetim ve denetim ile 10 
yıllık süreç içerisinde Bakanlığıın yurtdışı 
tanıtımlarında isminde mutabık kalınan 
(goturkey.com) web sitesinin tanıtılması 
görevleri yükledi. Böylece Bakanlık, Hacettepe 
Üniversitesi’nin teknolojik gelişmeleri 
izleyerek tanıtım portalını teknolojinin 
gerektirdiği yenilikler çerçevesinde 
güncellemesi olanağından yararlanmayı 
amaçladı.
Dünyadaki ve özellikle Avrupa’daki ülkelerin 
(İngiltere’nin visitbritain.com, İskoçya’nın 
visitscotland.com, İspanya’nın spain.info, 
Fransa’nın franceguide.com, İtalya’nın enit.it 
ve Yunanistan’ın visitgreece.com gibi) ulusal 
turizm tanıtma web portalları, tanıtma ve/ veya 
pazarlama odaklı hizmet sunuyorlar. Türkiye 
Turizm Portalı (www.goturkey.com) da hem 
tanıtım ve hem de pazarlama odaklı olarak 
faaliyet gösteriyor.
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Teknoloji alanıyla ilgili olarak Tanıtma Genel Müdürlüğü, öncelikle 
Türkiye Turizm Portalı’nı  (www.goturkey.com) günümüzün gerektirdiği 
yenilikler çerçevesinde güncellemeyi, yayın yaptığı dil sayısı ve içeriğini 
genişletmeyi planlıyor. Ayrıca, yurtdışındaki kültür ve tanıtma ateşelik/
müşavirliklerin tanıtımı amacıyla kurulan ve kurulmakta olan yerel turizm 
tanıtım web portalları, Türkiye Turizm Portalı aracılığıyla ortak bir tanıtım 
platformunda birleştirerek ülkemizin turistik ve kültürel değerlerini tüm 
dünyaya daha etkili bir şekilde tanıtma hedefleniyor.

Acentaların başvuru işlemleri e-ortamda 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, hizmetlerindeki etkinliği ve 
verimliliği artırmak üzere, iş yükü fazla olan birimlerden başlamak üzere, 
kademeli olarak genel müdürlüğün tüm birimlerini kapsayacak şekilde BT 
projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda öncelikle seyahat acentalarının 
belgelendirme ve diğer taleplerinin yerine getirildiği Seyahat Acentaları 
Daire Başkanlığı’na ait hizmetlerin elektronik ortamdan (e-ortam) 
yürütülmesi sağlanarak, acenta faaliyetlerinin takibinin etkinliği artırıldı. 
İkinci aşama olarak, yeni yönetmelik gereği belgelendirme işlemlerinin 
bir bölümünün yürütüldüğü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) 
ile çevrimiçi iletişim sağlanmasıyla acentaların başvuru işlemlerinin 
e-ortamdan yapılması gerçekleştirilecek.

Deniz turizmi tesisleri ve araçlarına ait belgelendirme ve başvuru 
işlemlerinin yürütüldüğü Deniz Turizmi Daire Başkanlığı hizmetlerinin 
e-ortamdan yürütülmesi sağlandı. İkinci aşamada, deniz turizmi 
faaliyetlerinin bulunduğu taşra teşkilatının merkezle çevrimiçi bağlantısı 
gerçekleştirildi. Bir sonraki aşamada ise ülkemiz limanlarına giriş-çıkış 
yapan yatlara ilişkin verilerin temin edildiği Denizcilik Müsteşarlığı’nın 
bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı’nın 
ilgili müdürlükleri ile çevrim içi bağlantı hedefleniyor.

Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek 
üzere, turizme yönelik değerlendirilebilecek kaynakların tahsisinin 
yapıldığı Arazi Tahsis Daire Başkanlığı’na ait işlemlerin e-ortamdan 
yürütülmesi sağlanarak yapılan tahsislerle ilgili istatistik verilerin takibi ve 
ilan föylerinin hazırlanması işlemleri kolaylaştı.

Turizm sektörüne hizmet vermek üzere yerel yönetimlerin proje veya mali 
yardım taleplerini değerlendirilmesi ve takibinin yapıldığı Proje İnşaat 
Daire Başkanlığı’na ait bir yazılım hazırlanarak, işlem süreci ve izlenmesi 
e-ortama taşındı.
Bakanlıktan belgeli turizm tesislerine ait belgelendirme, denetleme, 
sınıflandırma gibi işlemlerin yürütüldüğü Kontrolörler Kurulu 
Başkanlığı’nın yazılımı, yeni ihtiyaçlar çerçevesinde genişletilebilecek 
şekilde güncellenmesi planlandı. Buna göre, tesis bilgilerinin kaynağından 
girilebilmesine olanak vermek üzere çevrimiçi başvuru, e-imza vb. 

özelliklerin getirilebileceği yeni bir yapı 
oluşturulacak.
Ülkemizin turizm istatistikleri (sınır, 
konaklama, tesis, charter, yat ve dünya turizm 
istatistikleri, turizm anket ve araştırmaları), 
Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 
tarafından, veri kaynaklarından çeşitli 
yöntemlerle toplanarak hazırlanıp günlük, 
aylık ve yıllık olmak üzere belirli periyotlarla 
web site aracılığı ile ve diğer yöntemlerle 
ilgililerine ulaştırılıyor. İstatistiklerin 
hazırlanmasında kullanılan mevcut yazılımın, 
gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenerek, 
yeni nesil bir veri toplama ve raporlama 
sistemi oluşturulması planlanıyor. Böylece, 
özellikle veri toplama aşamasında her 
türlü teknolojik olanaktan yararlanılarak, 
veri kaynakları ile gereken entegrasyonun 
sağlanması; raporlama işlemlerinin esnek 
bir yapıda, hızlı, kolay ve doğru bir şekilde 
yapılması; üretilen her türlü istatistik, rapor, 
bülten vb. dokümanların istenilen formatlarda, 
grafiksel ve görsel zenginlikte alınabilmesi; 
aylık ve yıllık olarak hazırlanan İstatistik 
Bültenlerinin oluşturulacak yeni sistem 
üzerinden kolaylıkla ve zamanında hazırlanıp 
Bakanlık web sitesinden on-line yayımlanacak.

Turizme tahsis edilebilecek kaynakların 
araştırılarak turizm bölge, alan ve 
merkezlerinin tespiti ile ilanı nedeniyle yerli 
ve yabancı turizm yatırımcılarının sıklıkla 
Bakanlığın Yatırım Geliştirme ve Planlama 
Daire Başkanlığı’na başvuruyorlar. Birimin söz 
konusu hizmetleri gereği kullandığı sayısal 
ve basılı ortamlarda saklanan çok sayıda 
coğrafi verinin, uluslararası standartlarda,  
kolay erişilebilir, paylaşılabilir, izlenebilir, 
sorgulanabilir ve raporlanabilir bir şekilde 
arşivleyip kullanılabilecek bir coğrafi 
veritabanı oluşturulması ve bu veritabanı 
üzerinde çalışacak coğrafi bilgi sistemi 
altyapısının kurularak hizmete alınması 
hedefleniyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s148



BİM’leri Tanıyoruz2012 KASIM202 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 203

Bakanlık birimleri tarafından başkanlık 
üzerinden kullanılan kurumsal yazılımlar

Web tabanlı kurumsal yazılımlar
-Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi’nde 1251 harcama birimine destek veriliyor, 
toplam kullanıcı sayısı: 2148.

-Web İçerik Yönetim Sistemi: Bakanlık web portalı ve birimlere ait web 
siteleri tamamen Bakanlık personeli tarafından oluşturuldu ve tasarım 
çalışmaları Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. 
81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yetkilendirilen personel, Web İçerik 
Yönetim Sistemi yazılımını kullanarak İnternet üzerinden birimlerine 
ait web sitelerini oluşturup güncelliyorlar. Merkez ve taşra teşkilatı 
birimlerinde yazılımı kullanan personelin eğitimi ve teknik desteği 
Başkanlık personeli tarafından sağlanıyor. Merkez ve taşra birimlerinin 
İnternet sitelerini güncellemek adına içerik yönetim sistemini kullanan 429 
adet web sorumlusu bulunuyor. Web İçerik Yönetim Sistemi’nin müze ve 
kütüphanelere yaygınlaştırılması nedeniyle kullanıcı sayısı her geçen gün 
artıyor.

-Evrak Bilgi Sistemi: Oracle veritabanlı sistem, Bakanlığa evrak veren kişi 
ve kurumların evrakının son durumunu takip edebilmelerini amaçlıyor. 
Kayıt sırasında verilen bir şifre aracılığıyla Bakanlığın Web sayfasından 
“Evrağım hangi aşamada?” sorgusu ile evrakın durumunu takip 
edebilmeleri sağlandı. Hizmet verilen 20 merkez birim ile 40 müşavirlik ve 
ataşelikte sistemimin 1197 kullanıcısı bulunuyor.

-Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 
birimlerine hizmet vermek üzere TSE 13298 sayılı standarda uygun 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi temin edildi, Bakanlığın iş süreçlerine 
uyarlanması çalışmaları devam ediyor. Sisteme ilişkin birimlerin sorumlu 
olarak görevlendirdiği Eğitici Eğitimleri tamamlanmıştır. 2012 yılı sonu 
itibariyle elektronik imza uyumlu Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne 
geçilerek tüm merkez ve taşra teşkilatınca kullanılması sağlanacak.

-Web Tabanlı Personel Sorgusu: İnternet üzerinden Bakanlık personelinin 
özlük, kadro ve terfi, hizmet listeleri, öğrenimleri, bakmakla yükümlü 
oldukları kişiler, bordroları, SGK (Emekli Sandığı veya SSK) primlerini 
görebilmeleri sağlanıyor. Merkez ile birlikte 81 ildeki tüm bakanlık 
personeli kullanıcı adı ve şifrelerini kullanıp sistemden faydalanıyor.

-Web Tabanlı İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi: Sistem, 2011 yılı sonu 
itibari ile web tabanlı olarak çalışır hale getirildi. İl müdürlüklerinin, kendi 
personellerine ilişkin özlük bilgileri, atama, nakil,  sicil, derece, terfi 
işlemleri, maaş işlemleri, emeklilik işlemleri, yurtdışı, yıllık, mazeret, 

ücretsiz ve sıhhi izin, geçici görevlendirmeler 
ile göreve başlatma işlemleri, soruşturma 
ve ceza işlemleri, taltif ve ödüllendirme 
işlemleri, maaş, ücret, özel kesinti, SGK prim 
bildirgeleri, ek ödeme vb. ücretlendirme ve 
kesinti işlemleri işlevlerini yerine getirmeleri 
sağlandı. 

Client-server mimarisine sahip kurumsal 
yazılımlar

-İnsan Kaynakları Sistemi: Maaş tahakkuk, 
atama, disiplin, kadro, sicil, terfi, plan ve 
programlama alt programlarından oluşuyor. 
79 farklı Rol’de hizmet verilen sisteme kayıtlı 
kullanıcı sayısı 1182.

-Bütçe Bilgi Sistemi

-Yatırım Projeleri Bilgi Sistemi

-Rehber, Sekreterya Sistemi

-Karteks Programı (Yayın Bilgi Sistemi): 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü’nde Bakanlık yayınlarının 
takibi işlemlerinin bilgisayar ortamında 
yürütülebilmesi ve bu konuda bir veri bankası 
oluşturulabilmesi amacıyla kullanılıyor.

-Sağlık Bilgi Sistemi

-Taşıt Bilgi Sistemi

-Radyo Otomasyon Sistemi: Sayısal ortamda 
kendi veri tabanında bulunan ülkemiz 
kültürünü yansıtan müzik parçalarının günün 
istenilen saat diliminde İnternet üzerinden 
yayınlanmasını sağlayan radyo yayın programı.

-Arıza ve Teknik Servis Bilgi Sistemi (ATBS): 
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülen sistemde, son kullanıcı teknik 
destek hizmetlerinde kaynakların verimli 
kullanılarak işlemlerin hızlandırılması ve 
hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor. 
Bu kapsamda arıza ve taleplerin niteliğinin, 
müdahale ve çözümlenme sürelerinin tespiti, 
kullanıcı ve cihaz bazında sıklıkla tekrarlanan 
arızaların kaynaklandığı sebeplerin 
araştırılarak genel çözümler üretilebilmesi, 
tüm bildirimlerin kayıt altına alınarak farklı 
formatlarda raporlar oluşturulabilmesi, 
istatistiki veriler elde edilebilmesi ve hizmetin 
standardize edilebilmesi amaçlanıyor. Merkez 
ve taşra birimlerindeki Tüm kullanıcılar bilgi 
işlem sistemleri ile ilgili sorunlarını İnternet 
üzerinden, sistem aracılığıyla bildiriyor 
hizmetin her aşaması kayıt altına alınıyor.
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Koleksiyonunda bulunan ve elektronik ortama taşınan 800 bin sayfa “Eski 
Harfli Türkçe” gazete içeriğini erişime açılacak olan Milli Kütüphane, bu 
yıl tamamlanacağı mobil üyelik uygulamasıyla kullanıcılara kütüphaneye 
gelmeden mobil veya e-imza kullanarak hizmetlerinden yararlanma 
olanağı sunacak. 
Milli Kütüphane Başkanlığı’nın yürüttüğü başlıca BT projeleri şöyle 
sıralanıyor:
-Türkiye Yazmaları Katalog Tarama ve eser satışı 
http://yazmalar.mk.gov.tr web sistemi, üyelik ve kredi kartıyla çalışıyor 
ve dünyanın her yerinden bu sisteme ulaşmak mümkün. Künye 
taraması yapmak için üye olmaya gerek yok. Zorunlu alanları dolduran 
araştırmacılar üyelikleri sistem yöneticisi tarafından aktif hale getirildikten 
sonra eserlerin görüntülerine ulaşabiliyorlar. Üyeliği aktif edilen kişinin 
eser indirebilmesi için, öncelikle kontör yüklemesi gerekiyor. 
-Yazma eserlerin dijitalleştirilmesi  

Dünyadaki İslamî el yazmalarının en önemli ve en değerli koleksiyonları 
Türkiye’de bulunuyor. Sadece resmi kurumlardaki el yazması eserlerin 
sayısının 300 bin olduğu tahmin ediliyor.  Mecmua-i resailler dikkate 
alındığında bu rakam, 500 binlere yükseliyor. Bakanlık bünyesinde Türkiye 
Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK) Projesi’nin başlatıldığı 1978’den 
bugüne kadar geçen süre içinde toplam 132 bin yazma eser künyesi, 
araştırmacıların hizmetine sunuldu.  

Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan el yazmalarının dijital ortama 
aktarılması çalışmaları kapsamında 27.312 cilt yazma eserin tamamı dijital 
ortama aktarıldı. Bu yazmalara ait dijital ortama aktarılan varak sayısı da 
yaklaşık 4 milyon poza ulaştı.

Öncelikli olarak bu amaçla Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak oluşturulan 
www.yazmalar.gov.tr web sayfasına çeşitli koleksiyonlara ait 152.140 
yazma eserin bibliyografik künye bilgileri aktarıldı. Daha sonra Türkiye 
kütüphanelerinde bulunan yazma eserler künyelerinin aktarımıyla 
sistemdeki künye sayısı 208.567’e ulaştı. Milli kütüphane’deki yazmaların 
yer aldığı aynı sistemin bir kopyası ise, http://yazmalar.mk.gov.tr 
üzerinden araştırmacıların hizmetine sunuldu. 

-Yazma eserlerin korunması
Öncelikle el yazması ve nadir eserlerin korunması ve restorasyonu 
amacıyla kurulan Restorasyon Laboratuarı’nda başta el yazmaları ve 
nadir eserler olmak üzere Milli Kütüphane’deki kitap, süreli yayın, 
tablo, fotoğraf, harita, belge vs. materyallerin restorasyonunda bilimsel 
yöntemler kullanılıyor. Restorasyon Laboratuarı’nda kâğıt eserlerin 

ıslak-kuru temizleme, asitten arındırma, 
dezenfeksiyon, leke çıkarma, pigment 
sabitleme, yıkama, sağlamlaştırma, 
tamamlama vb. restorasyon işlemleri 
yapılıyor. Ciltli eserler için deri temizliği, 
yağlama, sağlamlaştırma, tamamlama ve 
leke çıkarma işlemlerinin yanı sıra Selçuklu 
ve Osmanlı cilt sanatına uygun olarak dikiş, 
şiraze örme ve cilt birleştirme işlemleri 
uygulanıyor.

-Katalog taraması
Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan 
eserlerin teknik çalışma sonucunda 
oluşturulan (Kitap, Kitap dışı materyal, 
gazete, dergi, bülten, yazma eser,  yıllık, basılı 
belgeler vb.)  985.000 bibliyografik künyeye 
erişilerek (metaveri) tarama olanağı 
Kütüphane Otomasyon Veritabanı ile 
sunuluyor.  http://mksun.mkutup.gov.tr/F

-Konuşan Kitaplık
Görme engelli vatandaşların “sesli kitap” 
hizmetinden faydalandığı uygulamada Milli 
Kütüphane bünyesinde kurulan 11 kayıt 
stüdyosunda gönüllü okuyucular tarafından 
seslendirilen eserler, görme engellilerin 
hizmetine İnternet üzerinden sunuluyor. 
Görme engelli eseri İnternet üzerinden veya 
bilgisayarına indirerek dinleyebiliyor. Ayrıca; 
Cep telefonu üzerinden de Turkcell 8020’yi 
arayarak ücret ödemeden bu hizmetten 
yararlanabiliniyor.http://www.mkutup.gov.tr/
konusankitap/

Milli Kütüphane ile Avrupa gazetelerine erişilecek
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-Süreli yayınlar bilgi sistemi (SYBS)
Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan Eski Harfli Türkçe (EHT) Osmanlıca 
gazete ve dergilerin tümü dijitalleştirilerek metaveri ve image olarak İnternet 
ortamından e-Ticaret yolu ile yararlanıcıların hizmetine sunuluyor. http://sureli.
mkutup.gov.tr/

-Elektronik veritabanları
Üyelerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve bilgiye erişim olanaklarını 
çoğaltmak amacı ile birçok elektronik veritabanına ((Ekonomi, iş ortamı, nüfus, 
gelir ve harcama türleri, teknoloji, iletişim ve medya, sosyal ve beşeri bilimler, 
uluslararası tezler, işletme ve ekonomi, sosyal bilimler ve hukuk, eğitim, 
öğrenim vb.)  abone olunarak hizmet sunuluyor. http://www.mkutup.gov.tr/
menu/133

-Ses bankası
Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan yaklaşık 5 bin adet taş plak mp3 
formatına aktarıldı. Üyeler, çeşitli sanatçıların sesinden taş plakları dinleme 
olanağına sahip. http://www.mkutup.gov.tr/menu/215

-Europeana Newspapers Projesi
Avrupa Komisyonu’nun desteklediği ve Koordinatörlüğünü Berlin Devlet 
Kütüphanesi’nin yaptığı “European Newspapers” projesi, Avrupa Birliği (AB) 
tarafından onaylandı. Proje; Almanya, Fransa, Hollanda, Estonya, Avusturya, 
Finlandiya, Polonya, İngiltere, Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Litvanyaile birlikte 
yürütülecek. Proje 3 yıl (2012-2014) sürecek. http://www.mkutup.gov.tr/
menu/207
Proje sayesinde “Dünya Kültürel Mirası” niteliği taşıyan gazeteler, Europeana 
(Avrupa Dijital Kütüphanesi) üzerinden paylaşılacak. Bu proje ile Milli 
Kütüphane koleksiyonunda bulunan ve elektronik ortama taşınan 800 bin sayfa 
“Eski Harfli Türkçe” gazete içeriği diğer ülkelerin içeriği ile birlikte bir portal 
üzerinden erişime açılacak.

-Felaket Kurtarma, Sanallaştırma ve Arşiv Platformu Projesi
Milli Kütüphane’nin dijitalleştirerek sağlıklı ortamlarda koruduğu ve 
kullanıcıların hizmetine sunduğu verilerin, olağanüstü durum ve öngörülmeyen 
felaketler nedeni ile zarar görebileceği göz önüne alınarak mevcut verilerin ve 
bundan sonra üretilecek olan veri ve bilgilerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Sistem Odası’nda bir yedeğinin tutulması planlandı. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi verilerinin de Milli Kütüphane’de tutulması öngörüldü. 

-Mobil üyelik
Uygulama 2012 yılı sonunda tamamlanacak. Milli Kütüphane’ye İnternet 
üzerinden mobil veya e-imza kullanarak üyelik talebi yapan kullanıcı, 
TÜRKSAT’ın koordine ettiği ve e-Devlet hizmetlerine tek noktadan erişim (Single 
sign on) noktası olan www.turkiye.gov.tr  adresinden doğrulanacak. Bu hizmet, 
kullanıcıların kütüphaneye gelmeden mobil veya e-imza kullanarak üye olması 
ve sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak.

2013’te yapılması planlanan projeler

-e-yayınların derlenmesine ilişkin bilişim altyapısının kurulması
29 Şubat 2012’de yasalaşan “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu”nda 
e-Yayınlar Milli Kütüphane tarafından derlenir maddesine istinaden bilişim altyapısının 
kurulması gerekiyor. Bu kapsamda e-yayınların derlenmesi amacıyla yazılım, donanım ve 
hizmet alımına ihtiyaç duyulacak. Bunun 2013 yılı yatırım programına alınmasına çalışılıyor. 

-İstatistik ve raporlama yazılımı
Koleksiyonumuzun durumu ve üretilen hizmetlerimiz ile ilgili sayısal veri ve bilgiler, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (International Federation of 
Library Associations –IFLA) vb. kurum ve kuruluşlara veriliyor. Başkanlığa ait tüm bu bilgilerin, 
dijital ortamda toplanması, saklanması ve raporlanmasını sağlayan bir istatistik programı 
yaptırılmasına ilişkin araştırma çalışmaları devam ediyor.

-Mobil uygulamalar 
Başkanlık uygulamalarına (Katalog Tarama, Yazma Eserler, Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi, Taş 
Plaklar, Konuşan Kitaplık vb.) mobil cihazlar üzerinden (Android, IOS) erişilerek kullanıcıların 
mekân bağımsız hizmetlerimizden yararlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda gerekli 
araştırmalar yapıldı şartname çalışmaları sürüyor.

-Latin alfabesi dışındaki kitapların transkripsiyonu ile kataloglama ve sınıflama projesi:
185 numaralı Yabancı Diller deposunda bulunan ve Latin alfabesi dışındaki dillerde olan yaklaşık 
40 bin adet kitabın transkripsiyonu ile kataloglama ve sınıflama işlemlerinin yapılması, kayıt 
altına alınarak araştırmacıların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

-Kitaplara RFID etiketi, güvenlik şeridi yapıştırılması
Yaklaşık 600 bin adet kitabın çağın teknolojik gelişmelerine paralel olarak RFID etiketi, güvenlik 
şeridi, barkod, demirbaş ve yer numarası etiketlerinin yapıştırılarak Taşınır Mal Yönetmeliği 
hükümlerine göre sayım ve hesap verme 
işlemlerinin yapılması planlanıyor.

Bağış fazlası depoda bulunan kitapların, 
süreli yayınların, nadir basma eserlerin, 
Kütüphane Derleme Kanunu uyarınca 
kütüphaneye gönderilen kitapların kayıt 
altına alınması çalışmaları sürdürülecek. 
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