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YaYaşşadadığıığımmıız Mekânz Mekân
•• Kimi zaman kimliKimi zaman kimliğğimizi belirleyen, imizi belirleyen, 

kimi zaman kimlikimi zaman kimliğğimizi ifade eden imizi ifade eden 
ggööstergelerden biridir.stergelerden biridir.

•• MekânMekânıımmıız, ruhen bile olsa z, ruhen bile olsa 
‘‘burasburasııddıırr’’ ve bave başşka mekânlardan ka mekânlardan 
farklfarklııddıır. r. 

•• YaYaşşam ve mekânda farklam ve mekânda farklııllıık k 
yaratmak ise, apayryaratmak ise, apayrıı bir sanattbir sanattıır. r. 

•• DoDoğğal olarak; farklal olarak; farklıı olabilmek iolabilmek iççin in 
öönce nce ayaayağığımmıızzıı sasağğlam bir zemine lam bir zemine 
basmambasmamıızz gerekir. gerekir. 
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DDüünya nya ÖÖllççeeğğinde Mekâninde Mekân

•• DDüünya nya ööllççeeğğinden kendi mekâninden kendi mekânıımmııza za 
baktbaktığıığımmıızda, kendimizi tanzda, kendimizi tanıımladmladığıığımmıız z 
mekânmekânıın kn küçüüçüldldüüğğüünnüü ggöözleriz. zleriz. 

•• Bazen bir Bazen bir üülkenin mensubu olma ya da bir lkenin mensubu olma ya da bir 
kente ait olma kimlikente ait olma kimliğğinden sinden sııyryrııllııp; bir p; bir 
mahalleye, bir ymahalleye, bir yööreye ait olma kimlireye ait olma kimliğğini ini 
ööne alne alıırrıız. z. 

•• O zaman KO zaman Kııbrbrııslslıı olmak kadar olmak kadar 
GazimaGazimağğusalusalıı olmak da deolmak da değğer kazanmaya er kazanmaya 
babaşşlar. lar. 

•• ÖÖnemli olan, nemli olan, bireyi neyin farklbireyi neyin farklıı kkııldldığıığı ve ve 
onun onun kendini nereye ait hissettikendini nereye ait hissettiğğidiridir. . 



44<2><2>

88--10 Ekim 200710 Ekim 2007
DoDoğğu Akdeniz u Akdeniz ÜÜniversitesi Mimarlniversitesi Mimarlıık Fakk Faküültesi ltesi 

GazimaGazimağğusausa / KKTC/ KKTC 4

DeDeğğiişşimim
•• Son 40 ySon 40 yııldldıır der değğer yarger yargıılarlarıımmıız dez değğiişşmeye bameye başşladladıı. . 
•• YakYakıın n ççevremiz kadar devremiz kadar düünya da denya da değğiişşiyor.iyor.
•• Toplum olarak; Toplum olarak; 
–– karadan denize,karadan denize,
–– az gaz güüvenliden venliden ççok gok güüvenliye, venliye, 
–– az geliaz gelişşmimişşten ten ççok geliok gelişşmimişşe, e, 
–– umutsuzluktan umut vaat eden yumutsuzluktan umut vaat eden yöörelere dorelere doğğru ru 

ggöçöç etmeye ya da yer deetmeye ya da yer değğiişştirmeye batirmeye başşladladıık.k.
•• Ait olduAit olduğğumuz mekân anlamumuz mekân anlamıında tannda tanıımlanan mlanan 

kkööklerimiz adeta sklerimiz adeta söökküüldldüü. . 
•• Oysa Oysa ‘‘ait olma duygusuait olma duygusu’’ vefalvefalıı bir dost gibidir.bir dost gibidir.
•• DDüünden gelen kimlinden gelen kimliğğimiz, her birimizin vazgeimiz, her birimizin vazgeççilmez ilmez 

bir parbir parççasasııddıır. r. 
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ÇÇooğğulculukulculuk

•• İİletiletişşim ve sosyal alim ve sosyal alışışveriverişş iiççinde inde 
didiğğerlerinden kopmakserlerinden kopmaksıızzıın herkesin kendi n herkesin kendi 
ddüünyasnyasıınnıı kurup yakurup yaşşamasamasııddıır.r.

•• PaylaPaylaşışım km küültltüürrüünnüün yerlen yerleşşip geliip gelişşmesi mesi 
kaynakaynaşşmaymayıı sasağğlar.lar.

•• ÇÇooğğulculuk ekseninde geliulculuk ekseninde gelişşim arzusuyla im arzusuyla 
vizyon belirleme vizyon belirleme ççabasabasıı ggüüddüülecekse; lecekse; 
dar kapsamldar kapsamlıı etnik, ketnik, küültltüürel ve sosyal rel ve sosyal 
ssığıığınak araynak arayışıışı yerineyerine
farklfarklıı kimliklere sahip yurttakimliklere sahip yurttaşşlarla larla 
aynaynıı kentte yakentte yaşşamanamanıınn keyfine paydakeyfine paydaşş
yapyapıılanmanlanmanıın benimsenmesi gerekir.n benimsenmesi gerekir.
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““KKK: KKKK: Kııyyıı yerleyerleşşimleriimleri––KKüültltüürr––
KorumaKoruma”” Ana EksenindeAna Ekseninde

•• Ekonomik ve sosyal geliEkonomik ve sosyal gelişşimin desteklendiimin desteklendiğği mekânsal planlama i mekânsal planlama 
amacamacıı ggüüddüülmelidir.lmelidir.

•• ççaağğdadaşş yayaşşam koam koşşullarullarıı iiççinde;inde;
–– mevcut demevcut değğerlerimize sahip erlerimize sahip ççııkmak, kmak, 
–– dedeğğerlerimizi canlerlerimizi canlıı tutarak yatutarak yaşşatmak,atmak,
–– koruyup gelikoruyup gelişştirerek gelecetirerek geleceğğe tae taşışımak gerekmektedir.mak gerekmektedir.

•• Kentin anlam ve deKentin anlam ve değğerinin artterinin arttıırrıılmaslmasıı; ; 
–– KKüüresellereselleşşmenin kaymenin kayııp ve kazanp ve kazanıımlarmlarıınnıın gn göözetilmesi,zetilmesi,
–– kent kkent küültltüürrüü, , 
–– kent gelikent gelişşimi, imi, 
–– bilgi, bilgi, 
–– toplumsal mutabakat,toplumsal mutabakat,
–– ççevreye saygevreye saygıı”” eksenindeekseninde bir bulubir buluşşma tasarlamakla mma tasarlamakla müümkmküün n 

olacaktolacaktıır.r.

GazimaGazimağğusausa kentini farklkentini farklıılalaşşttıırmak rmak üüzere;zere;
““GazimaGazimağğusausa TTüümlemleşşik Sayik Sayıısal Bilgi sal Bilgi –– Belge MerkeziBelge Merkezi””

kurulmaskurulmasıı öönerimiz de bu baknerimiz de bu bakışış aaççııssııyla biyla biççimlenmiimlenmişştir.tir.
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Kent KaynaklarKent Kaynaklarıı
•• Gelecek kuGelecek kuşşaklara doaklara doğğru ve olumlu mesajlar ru ve olumlu mesajlar 

vermek istiyorsak; vermek istiyorsak; 
ööncelikle, gencelikle, geççmimişş yayaşşamlaramlarıın bn bııraktraktığıığı dedeğğer ve er ve 
kküültltüürlere hak ettikleri saygrlere hak ettikleri saygııyyıı ggööstermek stermek 
zorundayzorundayıız.z.

•• GGüçüçllüükler ve sorunlar, yakler ve sorunlar, yaşşamamıımmıızda dezda değğerli, erli, 
anlamlanlamlıı ve ve öönemli olan unsurlarnemli olan unsurlarıı ööne ne ççııkaracaktkaracaktıır.r.

•• GiriGirişşimcilik ruhumuzun rehberliimcilik ruhumuzun rehberliğğindeki sorgulama indeki sorgulama 
ssüüreci, reci, 
yayaşşam adam adıına yeniliklerin arandna yeniliklerin arandığıığı ddüüşşüünce nce 
mekanizmasmekanizmasıınnıı geligelişştirecek,tirecek,
gizli kalmgizli kalmışış potansiyelimizi harekete gepotansiyelimizi harekete geççecektir.ecektir.

•• Problemlerimiz gProblemlerimiz güüccüümmüüzzüü ve kapasitemizi ve kapasitemizi 
algalgıılamamlamamııza vesile olacak; za vesile olacak; 
sahip olduklarsahip olduklarıımmıız, sahip olmayz, sahip olmayıı ddüüşşlediklerimiz, lediklerimiz, 
““yetenek, destek ve becerilerimizyetenek, destek ve becerilerimiz”” babaşşllııca ca 
kaynaklarkaynaklarıımmıız arasz arasıında yerini alacaktnda yerini alacaktıır.r.
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Yerel Potansiyel EnvanteriYerel Potansiyel Envanteri

•• KKııyyıı kenti olma misyonunu kenti olma misyonunu üüstlenerek; stlenerek; 
–– dodoğğal ve kal ve küültltüürel varlrel varlııklarklarıı koruyup gelikoruyup gelişştirmek, tirmek, 
–– dedeğğer katmanlarer katmanlarıımmıızzıı yayaşşatabilmek, atabilmek, 

““yerel potansiyel envanterininyerel potansiyel envanterinin”” belgelenmesi ile belgelenmesi ile 
mmüümkmküündndüür. r. 

•• TarihTarihîî dokuyu bozmaksdokuyu bozmaksıızzıın bir kentte ekonomik n bir kentte ekonomik 
girdi bekleniyorsa; girdi bekleniyorsa; 
““ turizm potansiyelininturizm potansiyelinin”” irdelenmesi gerekir. irdelenmesi gerekir. 

•• Turizm potansiyelini; Turizm potansiyelini; 
ççirkin yapirkin yapıılalaşşma ile dema ile değğersiz ve anlamsersiz ve anlamsıız kz kıılmak lmak 
yerine, akyerine, akıılda kalacak delda kalacak değğerlerle zenginleerlerle zenginleşştirmek tirmek 
ancak ancak kküültltüürel derel değğerlere gereken erlere gereken öözeni zeni 
ggööstermeklestermekle mmüümkmküün olacaktn olacaktıır. r. 



99<2><2>

88--10 Ekim 200710 Ekim 2007
DoDoğğu Akdeniz u Akdeniz ÜÜniversitesi Mimarlniversitesi Mimarlıık Fakk Faküültesi ltesi 

GazimaGazimağğusausa / KKTC/ KKTC 9

Kent VizyonuKent Vizyonu
•• Kentlinin; Kentlinin; 

““kendine, kentine, kkendine, kentine, küültltüürrüüne, gelecene, geleceğğine nasine nasııl baktl baktığıığı, , 
ya da gelecekten ne beklediya da gelecekten ne beklediğğii”” sorularsorularıına cevap aramasna cevap aramasıı,,

•• BulduBulduğğu cevaplara uygun, dou cevaplara uygun, doğğru ve yerinde kararlar ru ve yerinde kararlar 
vermesi ile vermesi ile ““kent vizyonukent vizyonu”” belirlenebilir. belirlenebilir. 

•• Vizyonun oluVizyonun oluşşumunda;umunda;
girigirişşken, ken, öözendirici, hevesli ve donanzendirici, hevesli ve donanıımlmlıı olma olma 
zorunluluzorunluluğğu vardu vardıır.r.

•• Kente iliKente ilişşkin sorun kin sorun çöçözme yzme yöönteminde; nteminde; 
–– ““kendilikendiliğğinden gerinden gerççekleekleşşecek becek büüyyüümeme”” tarztarzıı ddışıışında, nda, 

rasyonel rasyonel öörgrgüütlenme hedeflenmeli, tlenme hedeflenmeli, 
–– toplumsal mutabakat itoplumsal mutabakat iççin ortak akin ortak akııl mekanizmasl mekanizmasıı

kurulmalkurulmalıı, mekanizman, mekanizmanıın in işşlerlik kazanmaslerlik kazanmasıı temin temin 
edilmeli,edilmeli,

–– ikna ve sosyal rikna ve sosyal rııza yza yööntemiyle gelintemiyle gelişşecek plan ve ecek plan ve 
projelendirmede projelendirmede halkhalkıın katn katııllıımmıı aranmalaranmalııddıır. r. 
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Bilgi ve Bilgi Deposu KBilgi ve Bilgi Deposu Küüttüüphanelerphaneler

•• 19501950’’li yli yııllara kadar llara kadar üüretim iretim iççin sermaye, iin sermaye, işşggüüccüü, , 
enerji ve hammadde enerji ve hammadde öönemli girdiler olarak kabul nemli girdiler olarak kabul 
ediliyordu.ediliyordu.

•• BugBugüünnüü farklfarklıı kkıılan unsurlardan birisi, artan bilgi lan unsurlardan birisi, artan bilgi 
ihtiyacihtiyacııddıır.r.

•• BilgiBilgi artartıık k üüretim iretim iççin vazgein vazgeççilmez girdilerden ilmez girdilerden 
biridir.biridir.

•• ÇÇaağğlar boyunca en lar boyunca en öönemli bilgi depolarnemli bilgi depolarıı arasarasıında nda 
kküüttüüphanelerin phanelerin öönemli bir yeri olmunemli bir yeri olmuşştur. tur. 

•• Tarihte Tarihte üünlnlüü kentler, aynkentler, aynıı zamanda zamanda üünlnlüü
kküüttüüphaneleri ile anphaneleri ile anıılmlmışışlardlardıır. r. Eski Eski ççaağğlarlarıın n 
İİskenderiye Kskenderiye Küüttüüphanesi efsane niteliphanesi efsane niteliğğiyle hala iyle hala 
akakııllardadllardadıır.r.

•• Kentler, Kentler, üüniversiteler ve kniversiteler ve küüttüüphaneler birlikte phaneler birlikte 
öövgvgüüyle dilden dile anlatyle dilden dile anlatıılmlmışışttıır.r.
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Bibliyografya (KaynakBibliyografya (Kaynakçça)a)
•• YazYazıınnıın bulunun bulunuşşundan bu yana undan bu yana üüretilmiretilmişş yazyazııllıı

eserlerin deeserlerin değğerinin asla deerinin asla değğiişşmeyecemeyeceğği i 
gergerççeeğğinden hareket edilirse; inden hareket edilirse; 
Bibliyografya (KaynakBibliyografya (Kaynakçça)a)
““yazyazıınsal ve bilimsel tnsal ve bilimsel tüürdeki kaynaklardan, halkrdeki kaynaklardan, halkıın n 
ççabuk ve gabuk ve güüvenle yararlanabilmesi ivenle yararlanabilmesi iççin mevcut in mevcut 
kküüttüüphane olanaklarphane olanaklarıı ile eldeki repertuarile eldeki repertuarıın n 
dedeğğerlendirilmesi ierlendirilmesi işşlevi olup,levi olup,

•• bilgilerin ticari ya da bilimsel bir kullanbilgilerin ticari ya da bilimsel bir kullanıım im iççin belli in belli 
yyööntemlere gntemlere gööre arare araşşttıırrıılmaslmasıı, tan, tanııttıılmaslmasıı, , 
betimlenmesi, sbetimlenmesi, sıınnııflandflandıırrıılmaslmasıı iişşlemlerini kapsar.lemlerini kapsar.

•• Elde edilen verilerin istatistikElde edilen verilerin istatistikîî dedeğğerlere erlere 
ddöönnüüşşttüürrüülmesi neticesinde; lmesi neticesinde; 
–– bir bir ççaağığın, n, 
–– bir bir ççevrenin devrenin düüşşüünsel etkinlinsel etkinliğğin ipuin ipuççlarlarıı alalıınabilir.nabilir.
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KKüüttüüphane Otomasyon Sistemiphane Otomasyon Sistemi
•• BiliBilişşim teknolojilerinin geliim teknolojilerinin gelişşmesi ile bilgiye hmesi ile bilgiye hıızlzlıı ve ve 

kolay erikolay erişşim engeli aim engeli aşışılmlmışış,  ,  ““KKüüttüüphane phane 
Otomasyonu SistemiOtomasyonu Sistemi”” iişşlerlik kazanmlerlik kazanmışışttıır. r. 

•• Otomasyon sistemi iOtomasyon sistemi iççinde;inde;
–– belge sabelge sağğlama,lama,
–– sorgulama,sorgulama,
–– katalog tarama, katalog tarama, 
–– kataloglama, kataloglama, 
–– rezervasyon yapma, rezervasyon yapma, 
–– ssüüreli yayreli yayıınlarnlarıın denetimi kolaylan denetimi kolaylaşşttığıığından ndan 

insana odaklinsana odaklıı hatalar minimum seviyeye inmihatalar minimum seviyeye inmişştir. tir. 
•• KKüüttüüphanecilik giderek phanecilik giderek ““TTüümlemleşşik Sayik Sayıısal Bilgi sal Bilgi --

Belge MerkeziBelge Merkezi”” olma niteliolma niteliğğine bine büürrüünmnmüüşşttüür. r. 
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AkAkııllllıı KKüüttüüphane ve Veri Madenciliphane ve Veri Madenciliğğii
•• TTüümlemleşşik bilgiik bilgi--belge merkezinin belge merkezinin ççalalışışma anlayma anlayışıışı

““akakııllllıı kküüttüüphanephane”” tantanıımlamasmlamasııyla da ifade yla da ifade 
edilebilir. edilebilir. 

•• AkAkııllllıı kküüttüüphaneciliktephanecilikte ““veri madenciliveri madenciliğğii”” adadıı
verilen yaklaverilen yaklaşışımla; hizmet sunumunda kalite, mla; hizmet sunumunda kalite, 
performans, okuyucu memnuniyeti tperformans, okuyucu memnuniyeti tüürrüündeki ndeki 
bilgilere ulabilgilere ulaşışılabilmektedir. labilmektedir. 

•• Veri madenciliVeri madenciliğğinde, inde, ““itmeitme”” ve ve “ç“çekmeekme””
teknolojilerinin desteteknolojilerinin desteğğiyle, yerel aiyle, yerel ağğ veya Internet veya Internet 
aağığı üüzerinden kzerinden küüttüüphaneye baphaneye bağğlanan kullanlanan kullanııccıılar lar 
hakkhakkıında da bilgiler edinilmektedir. nda da bilgiler edinilmektedir. 

•• SSüürekli gelirekli gelişşen bir kimlikle;en bir kimlikle;
kküüttüüphane bphane bööllüümlerinin kullanmlerinin kullanıılma slma sııklklığıığı, , 
verimli kullanverimli kullanıımmıın yol ve yn yol ve yööntemleri tntemleri tüürrüündeki ndeki 
sorgulamalar neticesinde istatistiksel sorgulamalar neticesinde istatistiksel 
dedeğğerlendirme ve analizler yapmak, yapay zekâ erlendirme ve analizler yapmak, yapay zekâ 
uygulamalaruygulamalarıı gergerççekleekleşştirmek mtirmek müümkmküün olmaktadn olmaktadıır.r.
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GGüünnüümmüüzde Ezde Eğğitimitim
•• GGüünnüümmüüzde ezde eğğitim, gitim, güünlnlüük yak yaşşamamıın n 

ssüüreklilirekliliğği olan bir pari olan bir parççasasıı haline gelmihaline gelmişştir.tir.
–– uzaktan uzaktan ööğğretim,retim,
–– InternetInternet’’e dayale dayalıı ööğğretim gibi yeni retim gibi yeni 

yyööntemler daha ntemler daha ççok ilgi gok ilgi göörmeye rmeye 
babaşşlamlamışış,,

–– aağğ ve Internet ortamlarve Internet ortamlarıında nda ççift yift yöönlnlüü
iletiiletişşim,im,

–– sanal olarak paylasanal olarak paylaşışılan beyaz tahtalar,lan beyaz tahtalar,
–– belge gelibelge gelişştirmede sanal paylatirmede sanal paylaşışım, m, 
–– kolay dosya transferi gibi kullankolay dosya transferi gibi kullanıım m 

kolaylkolaylııklarklarıı yeni eyeni eğğitim yapitim yapııssıınnıın n ççatatııssıınnıı
oluoluşşturmaktadturmaktadıır.r.
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Artan Bilgi Artan Bilgi İİhtiyachtiyacıı
•• Bilgideki hBilgideki hıızlzlıı ilerleme sayesinde bilgi de ilerleme sayesinde bilgi de hhıızlzlııca ca 

geligelişşip deip değğiişşmektedir.mektedir.
•• EEğğitimli iitimli işşggüüccüü aaççığıığı, e, eğğitime ve bilgiye ulaitime ve bilgiye ulaşşmaymayıı

acil hale getirmektedir. acil hale getirmektedir. 
•• AynAynıı eeğğitime ve bilgiye ihtiyacitime ve bilgiye ihtiyacıı olanlar, Dolanlar, Düünyanya’’nnıın n 

her yanher yanıına yayna yayııldldığıığından endan eğğitime ihtiyacitime ihtiyacıı olan olan 
nnüüfusun da bfusun da büüyyüük bir hk bir hıızla arttzla arttığıığı gergerççeeğği dikkate i dikkate 
alalıınmalnmalııddıır. r. 

•• ÇÇalalışışma koma koşşullarullarıınnıın esneklin esnekliğği; ei; eğğitim ve bilgiye itim ve bilgiye 
erierişşim koim koşşullarullarıınnıın esnek olmasn esnek olmasıınnıı gerektirmekte,  gerektirmekte,  
istenen histenen hıızla, mesafeyi dikkate almakszla, mesafeyi dikkate almaksıızzıın bilgiye n bilgiye 
ulaulaşşma ihtiyacma ihtiyacıı belirginlebelirginleşşmektedir.mektedir.

•• Geleneksel Geleneksel ““justjust––inin––casecase (gereksinim duyulursa (gereksinim duyulursa 
diye/diye/öönlem olarak)nlem olarak)”” ggöörrüüşşüü yerine yerine ““justjust--inin--timetime
(gereksinim duyuldu(gereksinim duyulduğğu anda)u anda)”” ilkesini ilkesini 
benimseyerek benimseyerek ““bilgi ve belgeye eribilgi ve belgeye erişşim mi, yoksa im mi, yoksa 
bilgi edinimi mibilgi edinimi mi”” tarttartışışmalarmalarıı ssüürdrdüürrüülmektedir.lmektedir.
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SaySayıısal Bilgi Merkezlerisal Bilgi Merkezleri
•• 19701970’’li yli yııllardan bu yana ivmelenerek gelillardan bu yana ivmelenerek gelişşen en 

bilibilişşim ve iletiim ve iletişşim teknolojileri kim teknolojileri küüttüüphaneleri bilgi phaneleri bilgi 
ve belge merkezleri haline dve belge merkezleri haline döönnüüşşmeye meye 
yyööneltmineltmişştir.tir.

•• İşİş modellerinin saymodellerinin sayıısal ortama tasal ortama taşışınmasnmasııyla bilgi yla bilgi 
merkezleri imerkezleri iççin; in; 
–– sanal ksanal küüttüüphane, phane, 
–– elektronik kelektronik küüttüüphane, phane, 
–– masamasaüüststüü kküüttüüphane, phane, 
–– ççevrimievrimiççi ki küüttüüphane,phane,
–– bilgi otoyolu, bilgi otoyolu, 
–– duvarsduvarsıız kz küüttüüphane, phane, 
–– kâkâğığıtstsıız kz küüttüüphane, phane, 
–– kablolu kkablolu küüttüüphane, phane, 
–– esnek kesnek küüttüüphanephane veya veya 
–– saysayıısal bilgi merkezisal bilgi merkezi ifadeleri kullanifadeleri kullanıılmaya lmaya 

babaşşlamlamışışttıır.r.



1717<2><2>

88--10 Ekim 200710 Ekim 2007
DoDoğğu Akdeniz u Akdeniz ÜÜniversitesi Mimarlniversitesi Mimarlıık Fakk Faküültesi ltesi 

GazimaGazimağğusausa / KKTC/ KKTC 17

SaySayıısal Bilgi Yolculusal Bilgi Yolculuğğuu
•• Bilgisayar donanBilgisayar donanıımmıında yanda yaşşanan gelianan gelişşmeler, meler, 

yazyazııllıımmıın n öönnüünde yer almnde yer almışış, donan, donanıım fiyatlarm fiyatlarıınnıın n 
ucuzlamasucuzlamasıı, bilgisayar, bilgisayarıın daha yaygn daha yaygıın kullann kullanıılmaya lmaya 
babaşşlamaslamasıı ile ile ‘‘veri tabanveri tabanıı’’ ve ve ‘‘sanal gsanal göörsellikrsellik’’
alanlaralanlarıında nda ççok baok başşararııllıı yazyazııllıımlar mlar üüretilmiretilmişştir. tir. 

•• BiliBilişşimin geliimin gelişşme dme döönemlerinde saynemlerinde sayıısal bilgilerin sal bilgilerin 
kaydkaydıı iiççin disket, CD veya DVD gibi ortamlardan in disket, CD veya DVD gibi ortamlardan 
yararlanyararlanıılmlmışış, (, (ççok bok büüyyüük bir ak bir ağğ sistemi ve bir sistemi ve bir 
paylapaylaşışım ortamm ortamıı olan) Internetolan) Internet’’in daha yaygin daha yaygıın n 
kullankullanıılmaya balmaya başşlamaslamasıı ile sayile sayıısal bilginin sal bilginin 
doladolaşşmasmasıında nda öönemli kazannemli kazanıımlar elde edilmimlar elde edilmişştir.tir.

•• EE--belgeler ibelgeler iççin sayin sayıısal bilgi kaydetmede ve sal bilgi kaydetmede ve 
depolamada yeni yakladepolamada yeni yaklaşışımlar olumlar oluşşmumuşş, bellek ve , bellek ve 
depolama teknolojilerindeki gelidepolama teknolojilerindeki gelişşmeler, saymeler, sayıısal sal 
bilgi depolarbilgi depolarıınnıın sn sıınnıırsrsıız iz işşleyileyişşinde yeni ufuklar inde yeni ufuklar 
aaççmmışış, , öönce basnce basııllıı olarak tutulan kitap, periyodik olarak tutulan kitap, periyodik 
dergi ve belgelerin saydergi ve belgelerin sayıısal ortama aktarsal ortama aktarıılmaslmasıına na 
gegeççilmiilmişştir. tir. 
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SaySayıısal Bilgi Yolculusal Bilgi Yolculuğğunda Bu Gunda Bu Güünn
•• SaySayıısal ksal küüttüüphanelerdeki kaynaklara Internet phanelerdeki kaynaklara Internet 

veya bilgisayar ortamveya bilgisayar ortamıından erindan erişşebilmekte, ebilmekte, 
basbasııllıı materyal bilgileri yanmateryal bilgileri yanıında saynda sayıısal sal 
bibiççimlerde kaydedilmiimlerde kaydedilmişş; CD, DVD, medya ; CD, DVD, medya 
iletiiletişşim ortam ve argim ortam ve argüümanlara da kolaylmanlara da kolaylııkla kla 
ulaulaşışılabilmektedir.labilmektedir.

•• Internet ortamInternet ortamıında kitap ve benzerlerini nda kitap ve benzerlerini 
pazarlayan dapazarlayan dağığıttıımcmcıılara lara ççevrimevrim--iiççi siparii siparişş
verilebilmekte, istenen eserlerin dosya halinde verilebilmekte, istenen eserlerin dosya halinde 
saysayıısal kopyalarsal kopyalarıınnıı satsatıın almak mn almak müümkmküün n 
olmaktadolmaktadıır. r. 

•• SaySayıısal msal müüzik zik ççalan mp3 aygalan mp3 aygııtlartlarıınnıı andandıırrıır r 
bibiççimde elektronik kitap okumayimde elektronik kitap okumayıı sasağğlayan layan ‘‘ee--
kitap okuyucusukitap okuyucusu’’ denen yeni bilgisayar denen yeni bilgisayar 
aygaygııtlartlarıınnıın yaygn yaygıınlanlaşşacaacağığı ggüünler de yaknler de yakıın n 
saysayııllıırr. . 



1919<2><2>

88--10 Ekim 200710 Ekim 2007
DoDoğğu Akdeniz u Akdeniz ÜÜniversitesi Mimarlniversitesi Mimarlıık Fakk Faküültesi ltesi 

GazimaGazimağğusausa / KKTC/ KKTC 19

SaySayıısal Bilgi Tarama ve Aramasal Bilgi Tarama ve Arama
•• BilgisayarBilgisayarıı didiğğer insan buluer insan buluşşu aygu aygııtlardan tlardan 

ayayııran iki ran iki öözellik, zellik, ççok yok yüüksek hksek hıız ve z ve 
programlanabilirliktir. programlanabilirliktir. 

•• SaySayıısal bilgi merkezinde aranan bir sal bilgi merkezinde aranan bir 
belgenin katalog kaydbelgenin katalog kaydıından hndan hıızla zla 
kendisine ulakendisine ulaşışılabilmekte, dilabilmekte, diğğer belgelerle er belgelerle 
babağğlantlantıı kurulabilmektedir.kurulabilmektedir.

•• Internet ortamInternet ortamıında vazgenda vazgeççilmez ilmez 
yardyardıımcmcıılar olan arama motorlarlar olan arama motorlarıınnıın n 
geligelişşmesi ile sanal kmesi ile sanal küüttüüphanelerde arama phanelerde arama 
ve tarama yapabilme potansiyeli gelive tarama yapabilme potansiyeli gelişşmimişş, , 
ssöözczcüük ve ifade taramalark ve ifade taramalarıı yapmak yapmak 
kolaylakolaylaşşmmışışttıır.r.
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EE--KKüüttüüphanephane
•• KKüüttüüphanelerde biliphanelerde bilişşim temelli iim temelli işş modelleri; kitap modelleri; kitap 

ve periyodik basve periyodik basııllıı materyallerin kataloglanmasmateryallerin kataloglanmasııyla yla 
babaşşlamlamışışttıırr. . 

•• YoYoğğun biun biççimde kartlar veya defterler imde kartlar veya defterler üüzerinde zerinde 
tutulan kaytutulan kayııtlar, bilgisayar teknolojilerindeki tlar, bilgisayar teknolojilerindeki 
geligelişşme ve me ve üürrüün fiyatlarn fiyatlarıındaki hndaki hıızlzlıı ddüüşşüüşş sayesinde sayesinde 
saysayıısal ortama aktarsal ortama aktarıılmlmışışttıır.r.

•• Aranan bir eserin ya da eser sahibinin bilgisine Aranan bir eserin ya da eser sahibinin bilgisine 
daha hdaha hıızlzlıı ulaulaşışım sam sağğlanmlanmışışttıır.r.

•• KKüüttüüphane kayphane kayııtlartlarıınnıın Internet ortamn Internet ortamıına na 
aktaraktarıılmaslmasııyla, fiziksel mekân ve mesafe syla, fiziksel mekân ve mesafe sııkkııntntıılarlarıı
ortadan kalkmortadan kalkmışışttıırr..

•• ÜÜlkeler ve lkeler ve şşehirler arasehirler arasıındaki saat farkndaki saat farkıı nedeniyle nedeniyle 
ççalalışışma, dinlenme ve dima, dinlenme ve diğğer amaer amaççlara ayrlara ayrıılmlmışış
zamanlarzamanlarıı arasarasıında yanda yaşşanan uyumsuzluk anan uyumsuzluk 
giderilebilmigiderilebilmişştir.tir.

•• BiliBilişşim ve Internet olanaklarim ve Internet olanaklarıından yararlanndan yararlanııldldığıığı
iiççin; saat farklarin; saat farklarıından kaynaklanan problem ndan kaynaklanan problem 
ortadan kalkmortadan kalkmışışttıır.r.
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EE--KKüüttüüphanephane
•• Sanal ortamlardaki eSanal ortamlardaki e--kitaplar dkitaplar dışıışında nda 

engellilerin kullanengellilerin kullanıımmıına uygun, bilgisayar na uygun, bilgisayar 
aağığından erindan erişşilebilen sesli kitaplar  ilebilen sesli kitaplar  
kküüttüüphanelerde yerini almaktadphanelerde yerini almaktadıır.r.

•• Video, film ve belgesel kVideo, film ve belgesel küüttüüphanelerinin phanelerinin 
yaygyaygıınlanlaşşma ihtiyacma ihtiyacıı ggööz ardz ardıı
edilemeyecek boyuta varmedilemeyecek boyuta varmışışttıır. r. 

•• Kitap ve mikrofilme ek olarak; belge, ses, Kitap ve mikrofilme ek olarak; belge, ses, 
mmüüzik, gzik, göörrüüntntüü depolamak idepolamak iççin yeni in yeni 
ortamlar geliortamlar gelişştirilmitirilmişş, CD ve DVD t, CD ve DVD tüürleri rleri 
giderek daha yayggiderek daha yaygıın kullann kullanııma erima erişşmimişştir.tir.

•• GGüünnüümmüüz kz küüttüüphanelerinin bir bphanelerinin bir bööllüümmüü, CD , CD 
ve DVD koleksiyonlarve DVD koleksiyonlarıından olundan oluşşmaktadmaktadıır.r.
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EE--KKüüttüüphanephane
•• SaySayııssıı az olan ve korunmasaz olan ve korunmasıı gereken el yazmasgereken el yazmasıı tarihtarihîî

kitaplara ve dikitaplara ve diğğer nadir eserlerin sayer nadir eserlerin sayıısal olarak taransal olarak taranııp p 
elektronik kopyalarelektronik kopyalarıınnıın sayn sayıısal bilgi merkezinde sal bilgi merkezinde 
bulundurulmasbulundurulmasıı ile bilgiye eriile bilgiye erişşim kolaylaim kolaylaşşttııracaracağığından ndan 
araaraşşttıırmacrmacıılar alar aççııssıından rahatlndan rahatlıık temin edilecek, bilimsel k temin edilecek, bilimsel 
ççalalışışma sayma sayııssıı ve kve küültltüürel rel üüretim hacmi de artacaktretim hacmi de artacaktıır. r. 

•• DiDiğğer yandan kitaplarer yandan kitaplarıın sayn sayıısal kopyalarsal kopyalarıınnıın bulunmasn bulunmasıı
fikri, basfikri, basııllıı ttüüm eserler im eserler iççin din düüşşüünnüüldldüüğğüünde; basnde; basııllıı
eserlerin saklanmaseserlerin saklanmasıı, depolanmas, depolanmasıı veya kullanveya kullanııma ma 
sunulmassunulmasıı iiççin gerekli fiziksel mekân ihtiyacin gerekli fiziksel mekân ihtiyacıında da nda da 
azalma olacaktazalma olacaktıır. r. 

•• KKüüttüüphane phane ççalalışışanlaranlarıı ve yve yööneticilerin geleneksel rolleri neticilerin geleneksel rolleri 
dedeğğiişşecek, bilgiecek, bilgi--belge merkezinde rutin ibelge merkezinde rutin işşler minimum ler minimum 
seviyeye indiseviyeye indiğğinden, bilgiinden, bilgi--belge merkezindeki ibelge merkezindeki işşleyileyişşe e 
dikkat etmek idikkat etmek iççin daha fazla zaman doin daha fazla zaman doğğacak, yapacak, yapıılan lan 
iişşlerin daha etkin bir bilerin daha etkin bir biççimde gerimde gerççekleekleşşmesinde mesinde ““fikir fikir 
üüretebilme, etkin kararlar alabilme, uzak gretebilme, etkin kararlar alabilme, uzak göörrüüllüü planlar planlar 
hazhazıırlayabilmerlayabilme”” aaşşamalaramalarıınnıın n öönnüü aaççıılacaktlacaktıır.r.
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KKüüresellereselleşşme ve Deme ve Değğiişşimim
•• BiliBilişşim ve iletiim ve iletişşimim: Daha yayg: Daha yaygıınn

•• FinansFinans: Daha ak: Daha akışışkankan

•• PiyasaPiyasa: T: Tüümlemleşşik ve sanallaik ve sanallaşşan bir an bir 
ggöörrüünnüümde, erimde, erişşimi ve ulaimi ve ulaşışımmıı kolaykolay

•• SermayeSermaye: Nitelikleri de: Nitelikleri değğiişşmimişş, mali olan , mali olan 
ssıınai olannai olanıın n öönnüündende

•• ÜÜretimretim: Platform olarak tekle: Platform olarak tekleşşip ip 
ttüümlemleşşmekte, tmekte, tüüketim gketim güüddüümlmlüü

•• İşİş yapma modeliyapma modeli: Yenile: Yenileşşmektemekte
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KKüüresellereselleşşme ve Deme ve Değğiişşimim
•• RekabetRekabet: K: Küüreselresel

•• Genel Genel ööllççekek: K: Küüresel ve ulusresel ve ulus--aaşışırrıı

•• KaliteKalite: Art: Artıık zorunlu bir k zorunlu bir ‘‘standartstandart’’

•• FarklFarklııllııkk: Her unsur kendininkini yaratmak : Her unsur kendininkini yaratmak 
zorundazorunda

•• DeDeğğiişşimim: Her : Her ööllççekte geekte geççerli. erli. 
DeDeğğiişşimin kendisi de deimin kendisi de değğiişşiyoriyor



2525<2><2>

88--10 Ekim 200710 Ekim 2007
DoDoğğu Akdeniz u Akdeniz ÜÜniversitesi Mimarlniversitesi Mimarlıık Fakk Faküültesi ltesi 

GazimaGazimağğusausa / KKTC/ KKTC 25

KKüüresellereselleşşmeme--Bilgi ve KentBilgi ve Kent
•• KKüüresellereselleşşme sme süürecinde; recinde; 
–– teknoloji hteknoloji hıızla ilerlemekte,zla ilerlemekte,
–– bilginin bilginin öönemi ve denemi ve değğeri her geeri her geççen gen güün artmakta, n artmakta, 
–– iişş yapma modelleri sayyapma modelleri sayıısallasallaşşmakta, makta, 
–– saysayıısal tabanlsal tabanlıı iişş modellerine gemodellerine geççilmekte,ilmekte,
–– Sermaye ve finans hareketleri akSermaye ve finans hareketleri akışışkan yapkan yapıılanmaslanmasııyla yla 

cocoğğrafi srafi sıınnıırlarrlarıı zorlamakta, zorlamakta, 
–– Ulusal sUlusal sıınnıırlarrlarıın netlin netliğği kaybolmakta,i kaybolmakta,
–– Ekonominin Ekonominin öönderlinderliğğinde inde şşekillenen rekabet; sosyal ekillenen rekabet; sosyal 

ve kve küültltüürel boyutta kendini grel boyutta kendini gööstermekte,stermekte,
–– KKüüresellereselleşşmenin etkilemenin etkileşşiminden kentler de payiminden kentler de payıınnıı

almaktadalmaktadıır. r. 
•• ArtArtıık, k, her kent kendi koher kent kendi koşşullarullarıına uygun yapna uygun yapıılanma lanma 

iiççinde; inde; varlvarlığıığınnıı, birikimini ve de, birikimini ve değğerlerini kerlerini küüresel resel 
ddüüzeyde yzeyde yüükseltecek kseltecek öönlemleri almaktannlemleri almaktan da da 
sorumludur.sorumludur.
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Bilgi Kenti OlmaBilgi Kenti Olma
•• Bu Bu ççalalışışmanmanıın olun oluşşturulmasturulmasıında nda öönemsenen net nemsenen net 

etken; etken; ulusal sulusal sıınnıırlarrlarıın belirsizlen belirsizleşşmesi smesi süürecinde recinde 
şşehirlerin ya da kentlerin ehirlerin ya da kentlerin ööne ne ççııkmaskmasııddıır.r.

•• Bir baBir başşka deyika deyişşle; pek le; pek ççok alanda yaok alanda yaşşanmaya anmaya 
babaşşlayan klayan küüresel rekabet, bir baresel rekabet, bir başşka boyutuyla ka boyutuyla 
kentler araskentler arasıı rekabetrekabet olarak golarak güündeme gelmektedir.ndeme gelmektedir.

•• BugBugüünnüün Dn Düünyasnyasıında; bilgi saklnda; bilgi saklıı kalamayacakalamayacağığı gibi, gibi, 
kentlerkentler de de ‘‘kendi kkendi kööşşelerineelerine’’ gizlenemez.gizlenemez. Bilgi Bilgi 
ekonomisi, bilginin paylaekonomisi, bilginin paylaşışımmıınnıı zorunlu kzorunlu kııldldığıığından ndan 
kentlerin de kkentlerin de küüresel rekabet koresel rekabet koşşullarullarıına uyum na uyum 
sasağğlamalarlamalarıı gerekmektedir. gerekmektedir. 

•• Bir kBir kııyyıı kentinde (kentinde (GazimaGazimağğusausa’’dada) say) sayıısal bilgi ve sal bilgi ve 
belge merkezi olubelge merkezi oluşşturulmasturulmasıı fikri de bu noktada fikri de bu noktada 
bulubuluşşmaktadmaktadıır.r.
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Kent ve Kent ve İİnovasyonnovasyon
•• GGüünnüümmüüzde zde üüretim faktretim faktöörlerini sayarken;rlerini sayarken;

–– dodoğğal kaynaklar (toprak), al kaynaklar (toprak), 
–– emek, emek, 
–– sermayesermaye, , 

–– girigirişşimcilik yanimcilik yanıındanda
–– bilgibilgiden sden sööz etmemek mz etmemek müümkmküün den değğil. il. 

•• Bilginin Bilginin üüretimi ise retimi ise ççaağğa damgasa damgasıınnıı vuran vuran 
ççok genok gençç ssüürereççlerin balerin başışında gelmektedir.nda gelmektedir.

•• Son ySon yııllarda llarda bulubuluşşççuluk ve yenilikuluk ve yenilikççilik ilik 
((inovasyoninovasyon)) alanlaralanlarıındaki gelindaki gelişşmeler, meler, 
bilginin bilginin ööneminin artmasneminin artmasıına ve bu na ve bu 
konudaki konudaki farkfarkıındalndalığıığınn yyüükselmesine kselmesine 
vesile olmuvesile olmuşştur.tur.
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Bilgi ve Kent BelleBilgi ve Kent Belleğği i 
•• BugBugüün sadece verileri elde etmek ve bilgiyi n sadece verileri elde etmek ve bilgiyi 

üüretmek yeterli deretmek yeterli değğildir. ildir. ÜÜretilen bilginin retilen bilginin 
paylapaylaşışılmaslmasıı ve dive diğğer er üüretim sretim süürereççleri ile ileri ile işş
modellerine eklemlenmesi yeni bir gmodellerine eklemlenmesi yeni bir güündem konusu ndem konusu 
olarak karolarak karşışımmıızda durmaktadzda durmaktadıır. r. 

•• Bilginin Bilginin üüretimi konusu, retimi konusu, öönceki nceki ççaağğ ve ve 
ddöönemlerden farklnemlerden farklıı öözellikler gzellikler gööstermektedir.stermektedir.

•• Bilginin Bilginin üüretildiretildiğği ve kullani ve kullanııldldığıığı ssüürereççlere katlere katııllıım m 
ve buna bave buna bağğllıı olarak bilginin paylaolarak bilginin paylaşışımmıı, , ççaağığı
farklfarklıılalaşşttıırrııccıı öözelliklerle donatmaktadzelliklerle donatmaktadıır. r. 

•• ÇÇaağığın n öönnüümmüüze koyduze koyduğğu farklu farklııllııklar, dklar, düüşşüüncenin ve ncenin ve 
bilginin bilginin öörgrgüütlenmesinde de yeni yaklatlenmesinde de yeni yaklaşışımlarmlarıı
zorunlu kzorunlu kıılmaktadlmaktadıır. Sayr. Sayıısal bilgi ve belge sal bilgi ve belge 
merkezleri, bu tmerkezleri, bu tüür bir r bir öörgrgüütlenme ihtiyactlenme ihtiyacıına da na da 
cevap verebilecek, kent bellecevap verebilecek, kent belleğği olui oluşşturulmasturulmasıı
fikrini de gelifikrini de gelişştirebilecektir.tirebilecektir.
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SaySayıısal Bilgi Belge Merkezi ve Kentsal Bilgi Belge Merkezi ve Kent
•• SaySayıısal bilgi sal bilgi –– belge merkezinin ana fikri; belge merkezinin ana fikri; kentin kentin ööne ne 

ççııkarkarıılmaslmasıı yanyanıında bilginin paylanda bilginin paylaşışılmaslmasıı olduolduğğuna guna göörere
bu felsefeye uygun bu felsefeye uygun paylapaylaşışılabilir ve alabilir ve aççıık nitelikli k nitelikli 
tercihlerin yaptercihlerin yapıılmaslmasıı yararlyararlıı olacaktolacaktıır. r. 

•• SaySayıısal ksal küüttüüphanenin donanphanenin donanııma ilima ilişşkin bkin bööllüümmüü
konusunda kaynak bulup tedarik edilmesi dkonusunda kaynak bulup tedarik edilmesi dışıışında nda 
ööngngöörrüülecek balecek başşka bir yan yoktur. ka bir yan yoktur. 

•• Ancak; yine de birkaAncak; yine de birkaçç noktaya inoktaya işşaret etmek gerekir. aret etmek gerekir. 
Bunlar; Bunlar; 
–– DonanDonanıımmıın ekleyerek (veya den ekleyerek (veya değğiişştirerek) gelitirerek) gelişştirilebilir tirilebilir 

olmasolmasıı aaççııssıında anda aççıık uk uççlu olmaslu olmasıı, , 
–– KayKayııtltlıı bilgilerin heba olmamasbilgilerin heba olmamasıı iiççin kayin kayııt ortamlart ortamlarıınnıın n öömrmrüü

ve yedekleme ive yedekleme işşlemleri konusunda lemleri konusunda öözenli davranzenli davranıılmaslmasıı,,
–– KayKayııt ortamlart ortamlarıı teknolojileri steknolojileri süürekli izlenmesi, rekli izlenmesi, 
–– DepolanmDepolanmışış bilgilerin okunamaz / kullanbilgilerin okunamaz / kullanıılamaz hale gelmesi lamaz hale gelmesi 

ihtimaline yihtimaline yöönelik nelik öönlemler alnlemler alıınmasnmasıı, , 
–– KullanKullanıılacak yazlacak yazııllıımlarmlarıın; sayn; sayıısal merkezin paylasal merkezin paylaşışımcmcıı

erierişşim felsefesine uygun, geliim felsefesine uygun, gelişşime aime aççıık ve k ve öözgzgüür yazr yazııllıım m 
yyöönnüünde olmasnde olmasıı gerekir. gerekir. 

•• BBööylece; bu merkezin yer alacaylece; bu merkezin yer alacağığı bböölgede algede aççıık kodlu k kodlu 
öözgzgüür yazr yazııllıım konusunda bir im konusunda bir işş ve istihdam gelive istihdam gelişştirme tirme 
imkânimkânıı da sada sağğlanmlanmışış olacaktolacaktıır.r.
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SaySayıısal Bilgi ve Belgenin Gsal Bilgi ve Belgenin Güüvenilirlivenilirliğği i 
•• InternetInternet’’in bir enformasyon (bilgi) ortamin bir enformasyon (bilgi) ortamııddıır. r. 

Ancak, InternetAncak, Internet’’in bir dezenformasyon (karin bir dezenformasyon (karşışı--bilgi) bilgi) 
ortamortamıı olduolduğğu da gu da göözden uzak tutulmamalzden uzak tutulmamalııddıır. r. 
Bilimsel ortamlarda InternetBilimsel ortamlarda Internet’’ten elde edilen ten elde edilen 
bilginin kaynak / referans gbilginin kaynak / referans göösterilmesinde ciddi sterilmesinde ciddi 
sorunlar yasorunlar yaşşanmaktadanmaktadıır. r. 

•• Bir kentin simge olarak Bir kentin simge olarak ööne ne ççııktktığıığı bir saybir sayıısal bilgi sal bilgi 
–– belge merkezinin bu tbelge merkezinin bu tüür sakr sakııncalarncalarıı ortadan ortadan 
kaldkaldıırmasrmasıı, g, güüvenilirlivenilirliğği ve kalitesinden kui ve kalitesinden kuşşku ku 
duyulmamasduyulmamasıınnıı sasağğlayacak altyaplayacak altyapııyyıı oluoluşşturmasturmasıı, , 
ggüüvenilirlivenilirliğği ve kalitesi konusunda i ve kalitesi konusunda ‘‘aaççıık standartk standart’’
ççalalışışmalarmalarıı yyüürrüütmesi gerekmektedir.tmesi gerekmektedir.

•• TTüüm dm düünyada bu nyada bu ççererççevede evede ççalalışışma yapan sivil ma yapan sivil 
toplum kurulutoplum kuruluşşlarlarıınnıın ve topluluklarn ve topluluklarıın sayn sayııssıı hhıızla zla 
artmaktadartmaktadıır. Sr. Söözzüünnüü ettiettiğğimiz timiz tüürden bir bilgi rden bir bilgi 
merkezi, bu merkezi, bu ççalalışışmalarmalarıın koordinasyonu an koordinasyonu aççııssıından ndan 
ek faydalar yaratabilir.ek faydalar yaratabilir.
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SaySayıısal Bilgi ve Fikri Msal Bilgi ve Fikri Müülkiyet Hakklkiyet Hakkıı
•• BaBaşşlanglangııççta, mta, müüzik eserlerinin Internet ortamzik eserlerinin Internet ortamıında nda 

mp3 formatmp3 formatıında paylanda paylaşışılmaslmasıı amacamacııyla sayyla sayıısal sal 
kküüttüüphane benzeri uygulamalar phane benzeri uygulamalar üüretilmiretilmişşti. ti. 

•• Ancak; genelde fikri mAncak; genelde fikri müülkiyet, lkiyet, öözelde telif haklarzelde telif haklarıı
ggüündeme gelmindeme gelmişş, eser , eser üüreticileri ve satreticileri ve satııccıılarlarıınnıın kâr n kâr 
beklentileri abeklentileri aççıık erik erişşimli paylaimli paylaşışımmıın n öönnüüne engel ne engel 
koymaya bakoymaya başşlamlamışışttıır. r. 

•• SaySayıısal ksal küüttüüphane sisteminde gphane sisteminde güüvenli ve ayrvenli ve ayrııntntııllıı
finansal model finansal model ççalalışışmalarmalarıı yaparak, bu tyaparak, bu tüür r 
ssııkkııntntıılarlarıın an aşışılabilecelabileceğği di düüşşüünnüülmektedir. lmektedir. 

•• Her ne kadar; fikri mHer ne kadar; fikri müülkiyet ya da telif haklarlkiyet ya da telif haklarıı
bilgiyi kâra endeksleme olarak algbilgiyi kâra endeksleme olarak algıılanlanııp bilgi p bilgi 
yayyayıılmaslmasıınnıın n öönnüünde bir engel gibi gnde bir engel gibi göörrüünse de knse de kıısa sa 
vadede bilimde ve sanatta daha vadede bilimde ve sanatta daha üüststüün nitelikli n nitelikli 
eserler eserler üüretmek iretmek iççin tein teşşvik edici unsur olacaktvik edici unsur olacaktıır.r.

•• Uzun vadede ise; yaratUzun vadede ise; yaratııccıı nitelikleri ynitelikleri yüüceltmek iceltmek iççin in 
etken rol etken rol üüstlenebilir.stlenebilir.
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Fikri MFikri Müülkiyet Hususulkiyet Hususu
•• SaySayıısal ortam, aynsal ortam, aynıı belgeye birden fazla belgeye birden fazla 

kikişşinin ayninin aynıı anda baanda başşvurabilmesini vurabilmesini 
sasağğlamakta, kitap rezervasyonu gibi lamakta, kitap rezervasyonu gibi 
öönemli bir sorun da ortadan kalkmaktadnemli bir sorun da ortadan kalkmaktadıır.r.

•• Ancak; aynAncak; aynıı üürrüünnüün (n (öörnerneğğin kitabin kitabıın) aynn) aynıı
anda birden fazla kianda birden fazla kişşi tarafi tarafıından ndan 
kullankullanııllııyor olmasyor olmasıından kaynaklndan kaynaklıı yeni fikryeni fikrîî
mmüülkiyet hususlarlkiyet hususlarıı dodoğğmaktadmaktadıır. r. 

•• Lisans, patent ve marka tescili gibi diLisans, patent ve marka tescili gibi diğğer er 
konularda yakonularda yaşşanan kanan küüresel ve ulusal resel ve ulusal 
sorunlar, kitabsorunlar, kitabıın n ççoklu kullanoklu kullanıımmıı aaççııssıından ndan 
yeni sorun ve yeni sorun ve çöçözzüümlere de vesile mlere de vesile 
olacaktolacaktıır.r.
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Kent Kent ÖÖllççeeğğinde Bilgiinde Bilgi
•• BiliBilişşim teknolojisi uluslarim teknolojisi uluslarıın gelin gelişşmimişşlik lik 

ggööstergeleri arasstergeleri arasıında yer almaya nda yer almaya 
babaşşlamlamışışttıır. Bilgiyi r. Bilgiyi üüreten, bilgiye ulareten, bilgiye ulaşşan an 
ve topluma yaymayve topluma yaymayıı babaşşarabilen arabilen üülkeler, lkeler, 
yeni bilgi ve belgelerin yeni bilgi ve belgelerin üüretilmesi iretilmesi iççin in 
bilgibilgi--belge merkezlerine gereken belge merkezlerine gereken öönemi ve nemi ve 
kaynakaynağığı hazhazıırlamaktadrlamaktadıır.r.

•• Bu yBu yöönde olumlu adnde olumlu adıımlarmlarıın atn atıılmaslmasıı ancak ancak 
bilginin bilginin ““etkin, verimli, yaygetkin, verimli, yaygıın ve don ve doğğruru””
olarak olarak üüretimi ve iletilmesiyle olanaklretimi ve iletilmesiyle olanaklııddıır.r.

•• SaySayıısal bilgi merkezleri arassal bilgi merkezleri arasıına yeni ana yeni ağğlar lar 
kurmak, yerel potansiyel envanteri kurmak, yerel potansiyel envanteri 
ttüürrüünde bilgi ve belge envanterlerinin nde bilgi ve belge envanterlerinin 
oluoluşşturulmak ya da mevcut envanterin turulmak ya da mevcut envanterin 
zenginlezenginleşştirilmesi satirilmesi sağğlamak lamak 

•• KENTKENTİİ AYRICALIKLIAYRICALIKLI kkıılacaktlacaktıır.r.
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GazimaGazimağğusausa Kentini FarklKentini Farklıılalaşşttıırma rma 
•• Bildirimizde; Bildirimizde; 
�� Bilginin Bilginin üüretim araretim araççlarlarıı arasarasıında yerini almasnda yerini almasııyla bilgi ve yla bilgi ve 

belgeye ulabelgeye ulaşışım hm hıızzıınnıın her gen her geççen gen güün, daha bir den, daha bir değğer kazanmaser kazanmasıı
dikkate aldikkate alıınmnmışış, , 
�� bilgi teknolojisinin yapbilgi teknolojisinin yapıısal ve ysal ve yöönetsel etmenlerinin kente netsel etmenlerinin kente 

katkkatkııssıı ddüüşşüünnüülmlmüüşş
–– kküüresel sresel süürereçç, , 
–– kent kkent küültltüürrüü, , 
–– kent gelikent gelişşimi, imi, 
–– bilgi, bilgi, 
–– toplumsal mutabakattoplumsal mutabakat
–– ççevreye saygevreye saygıı ekseninde bir buluekseninde bir buluşşmanmanıın n GazimaGazimağğusausa kentini kentini 

farklfarklıılalaşşttıırabilecerabileceğği fikri i fikri üüzerinde durulmuzerinde durulmuşş,,
““GazimaGazimağğusausa TTüümlemleşşik Sayik Sayıısal Bilgi sal Bilgi –– Belge MerkeziBelge Merkezi””

kurulmaskurulmasıı ööngngöörrüülmlmüüşşttüür.r.
ÖÖnerimizin tnerimizin tüüm parametreleriyle germ parametreleriyle gerççekleekleşştirilmesi durumunda; tirilmesi durumunda; 
kküüresel dresel düüzeyde erizeyde erişşime ve paylaime ve paylaşışıma ama aççıık nitelik niteliğğiyle donaniyle donanıımlmlıı
bir kbir küüttüüphanenin phanenin şşehre katacaehre katacağığı kküültltüürel zenginlirel zenginliğğin ekonomiyi in ekonomiyi 
de gelide gelişştirecetireceğğii ddüüşşüünnüülmlmüüşşttüür.r.
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KKTCKKTC’’nin Varlnin Varlığıığı ve Varlve Varlığıığınnıın Savn Savıı
•• NevNev’’ii şşahsahsıına mna müünhasnhasıır bir r bir üülke olan Klke olan Kııbrbrııs, birs, birççok ok üülkeye lkeye 

ev sahipliev sahipliğği yapmi yapmışış olmanolmanıın getirdin getirdiğği ki küültltüürel birikimle rel birikimle 
donandonanıımlmlııddıır. r. 

•• Ancak; stratejik Ancak; stratejik öönemi ynemi yüüzzüünden kimlik bunalnden kimlik bunalıımmıı
sorunuyla ysorunuyla yüüz yz yüüze kalmakta, kimlize kalmakta, kimliğğini ispatlama ini ispatlama 
ssııkkııntntııssıı ççekmektedir. ekmektedir. 

•• Bu bakBu bakıımdan, KKTCmdan, KKTC’’nin bu gnin bu güünknküü varlvarlığıığınnıın gerekn gerekççesini; esini; 
uluslar arasuluslar arasıı arenaya taarenaya taşışıma mecburiyeti vardma mecburiyeti vardıır. Mevcut r. Mevcut 
eski eserlerin kayeski eserlerin kayııtlartlarıı ya da tapu mahiyetindeki belgeler ya da tapu mahiyetindeki belgeler 
üüzerinde zerinde öözenli, dikkatli ve titiz bir zenli, dikkatli ve titiz bir ççalalışışma ma 
gerekmektedir. gerekmektedir. 

•• OsmanlOsmanlıı devletinin bdevletinin bııraktraktığıığı kküültltüür birikiminin r birikiminin ““bilgi, bilgi, 
belge ve kaybelge ve kayııtlartlar”” ddüüzeyinde izeyinde işşlenmesi kadar bu glenmesi kadar bu güüne ne 
eklemlenerek gelieklemlenerek gelişştirilmesi de hayati tirilmesi de hayati öönemdedir.nemdedir.

•• ÖÖncelikle; Vakncelikle; Vakııflar ve Eski Eserler Genel Mflar ve Eski Eserler Genel Müüddüürlrlüüğğüü ya da ya da 
askeri araskeri arşşivlerdeki kayivlerdeki kayııt, belge ve bilgiler dijital ortama t, belge ve bilgiler dijital ortama 
tataşışınmalnmalıı, t, tüüm Dm Düünyanya’’nnıın dikkatine sunulmaln dikkatine sunulmalııddıır. r. 
UluslaarasUluslaarasıı camiada haklcamiada haklııllığıığımmıızzıı ispatlamak iispatlamak iççin en in en 
uygun yuygun yööntem de budur.ntem de budur.
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SonuSonuççlarlar
•• Yeni ve Yeni ve ççaağğdadaşş niteliktekinitelikteki ““GazimaGazimağğusausa TTüümlemleşşik Sayik Sayıısal sal 

Bilgi Bilgi –– Belge MerkeziBelge Merkezi””; veri madencili; veri madenciliğği yaklai yaklaşışımmııyla yla 
�� toplumsal talep ve beklentileri sorgulama olanatoplumsal talep ve beklentileri sorgulama olanağığına na 

kavukavuşşacak,   acak,   
�� demokratik gelidemokratik gelişşim bilincini destekleyecek, im bilincini destekleyecek, 
�� kent kkent küültltüürrüünnüün n öönderlinderliğğinde rekabet ginde rekabet göözetilerek yerel zetilerek yerel 

potansiyel envanterleri potansiyel envanterleri ççııkarkarıılacak, lacak, 
�� toplumsal enerji fikrtoplumsal enerji fikrîî üüretime yretime yööneltilecek, neltilecek, 
�� ekonomik ve sosyal alanlarda kent geliekonomik ve sosyal alanlarda kent gelişşimi saimi sağğlanacak,lanacak,
•• BBööylece;ylece;
�� KKııbrbrııs politikams politikamıızzıın dayanaklarn dayanaklarıı toplumsal mutabakat toplumsal mutabakat 

ekseninde buluekseninde buluşşacak, acak, 
�� KKTCKKTC’’nin varlnin varlıık nedeni onurlu ve kik nedeni onurlu ve kişşilikli bir platforma ilikli bir platforma 

tataşışınacak, nacak, 
�� Uluslar arasUluslar arasıı camiaya haklcamiaya haklııllığıığımmıızzıı anlatabilecek saanlatabilecek sağğllııklklıı

bir yapbir yapıılanma gerlanma gerççekleekleşşebilecek, ebilecek, 
�� kküüresellereselleşşme sme süürecinin uzantrecinin uzantııssıında seyreden kentler nda seyreden kentler 

arasarasıı rekabetten barekabetten başşararııllıı sonusonuççlar allar alıınabilecektir.nabilecektir.
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Sizi sSizi sııkmamkmamışış olmayolmayıı diliyor, diliyor, 

ilginiz ve sabrilginiz ve sabrıınnıız iz iççin in 

teteşşekkekküür ediyorum.r ediyorum.

Mehtap BMehtap BİİRGRGİİLLİİ
mehtap.mehtap.birgilibirgili@trt.net.tr@trt.net.tr


