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)NS~Z

çalışmanın

YUksek Lisans tezimiz olan bu
~etirebilme

konusuna belirginlik
Galışt ı~ımız

kurumda

nusunu belirlemede önemli rol
Çal ı s mamız

sUresince

çabası

yapılan

olarak nitelenebilir.

;al ışmalar,

mızı

duygularımızı

kimi yönlerden

bu duruma

~elmesini

yardımlarını

eleştirerek,

çalışma dokilmanlarımızı
~oplulugu

haneci

~formasyon

arkadaşlarımıza;

teşekkürlerimizi

hocamıza

tezin

ko-

Ayrıca,

tez jilrisindeki iki

Dış

ve mildUrUçalışma

eksikliklerini bildiren ve

sa~lamada kolaylık

Bürosu,

~ezin

esirgemeyerek , bU-

belirtmek isteriz .

sa~layan

bu

oynamıştır.

yUk bir hosgörU ile bize destek olan tez
milze, minnet

ana hedefi,

hocamıza;

gösteren Avrupa

Politika Enstitüsü ve kütüp-

yazımını

üstlenen dostumuza da

sunarız .
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1 - Amaç

}ünümUzde bireylerden milli ve milletlerarası dilzeydeki organizasyonlara deg;in tUm kurum Ye
lü

işlevlerinde

"bilgi" kullanmak

kuruluşlar,

zorunlulu~u

ile

her tür-

karşı

kar-

şıyadırlar .

:ns anlı ~ı n

gi birikimi", tüm

ortak

çabası

insanların

oluşmuş

sonucu

üzerinde

eşit

6u evrensel bir olgudur. Yeni bilgiler,
kulla nılarak

hakka sahip oldu-

yalnız

bu birikim

üretilebilir.

II . Dünya

Savaşı

sonrasında

ortaya

paralel olarak, meydana gelen bilgi

şına

bulunan "bil-

miş

ve üretilmekte olan bilgilerin

de,

ça~daş

teknolojinin

çıkan

patlaması,

düzenlanişi

kullanılmasını

yayın

ve

ticari bir meta haline

zorunlu hale

denilen,

deg;işik

yeni bir endüstri

adlar

gelmiştir .

birçok

altında

dalının dog;uşuna

üretil-

işlenişin

tir . Bu blçimlenmeye paralel olarak "bilgi" para ile
satılan,

artı

getirmiş 

alınıp

"Bilgi Endüstrisi"

kuruluşun oluşturdu~u

yol açan, bilginin bu ye-

ni nitelig;idir.
Günümüzde kurumlar ve
çözme

amacına

yönelik olarak,

masyon Sistemleri" ni

kuruluşla r,

de~işik

oluşturma

bilgi

adlar

sorunlarını

altında

çabasındadırlar.

"Enfor-

Bilginin

- 2 -

niteli~i

özellikleri ve yeni
edilen kurumlar ve
ve

bunu zorunlu
bu alanda

kuruluşların

işbirli~inin yaygınlaştırılması, ~illi

düzeyde yeni
tur.

organizasyonların

!şbirli~inin boyutları,

bilgi

luşların

ihtiyacının

zorunlu

birli~ini

~ale

~lkelerin

ortaya

aynı

kılmaktadır.
işbirli ~ i

yapması

milletlerarası

ve

çıkışı~a

neden

kııruml ar

zamanda,

Sözü

olmuş

ve kuru-

göstergesidir. Bu gereksinim

iş

getirmektedir.

yasama konusundaki görevlerini yürütmeyi

üstlenen kurumlar,

pa rlamentolardır.

Parlamentoların

kararla-

rı ":Julundukları ülke için hayati önem taşır. Bilgi, alınan
kararların

sa~lıklı

rar alma sürecindeki
bilgi

akışı

ihtiyacı

olabilmesinde önemli j ir etkendir . Kayo ğun

bilgi

da ortaya

parlamentolar , bu gereksinmeyi
formasyon sistemleri" ni

akışı

yanı~da

çıkmaktadır.
karşılamak

oluşturmak

düzenli bir

!şte

bu nedenle,

üzere, kendi "en-

zorundadırlar.

Parlamentolar, görevlerini yerine getirirken
konularda ve
ihtiyacı

farklı

karşılamak

ri", ülke içinde
ülke

dışında

düzeylerde bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu
üzere

üretilmiş

oluşturulan

"enformasyon sistemle-

olan,erişilebilen

üretilen bilgiyi de

sa~lamak

sistemleri ile

için, ülke içindeki ve
ba~lantı

kurma

bilgi

yanında,

sa~lama durumundadırlar.

Sonuç olarak, parlamentolar, ihtiyaç
giyi

de~işik

du~dukları

dışındaki

zorunlulu~u

ile

bil-

enformasyon
karşı

karşıya-

- 3 -

dır lar.

Bilindi~i
nındaki

gibi ülkemiz, "Enformasyon Sistemleri" ala-

çalış~alar

kın geçmişte

oldukça yenidir. Bu nedenle, ya-

açısından

ve sürdürülen

başlatılan

çalışmaların

in-

jne~i

kar edilemez.
SBzünü

etti ~ imiz

yük Millet Meclisinde

J iri de ,

çalışmalardan

ce de

ihtiyacını

sürdürdü ~ü

karşılama

çal ışmalarına,

sel yöntemler" ekleme
larını

çağdaş

yöneltmiştir .

zin konusunu

kararı

Bü-

Türkiye Büyük Millet

baş~atılmıştır .

Meclisi Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme
nin bilgi

Tür ~ iye

amacına

Müdürlü~ü,

TBMM'

yHnelik olarak daha dn-

"modern teknoloji" ve "bilim-

alarak~

l979'dan bu yana

bir "enformasyon sistemi"

oluştur~a

Günümüzde de sürdürülen bu

çalışma

hedefine

çalışmalar,

tezimi-

oluşturmaktadır .

Amacımızr

- Türkiye Büyük Millet Meclisinde
tılmış

çalışmaları

başla 

olan ve sürdürülmekte bulunan "enformasyon sistemi" ni

tanıtmak,

-

bundan sonra

yapılması düşünülenleri

Milletlerarası

temleri" konusuna

aktarmak ;

alanda "Parlamento Enformasyon Sis-

yaklaşımı

saptamak ;

- Parlamento Enformasyon Sisteminin de üye

oldu~u

Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon merkezi çalış-

- 4 -

malarını

gözden geçirme k;
oLuşturan,

- Söz konusu merkezin hedefler\nden birini

Avrupa Toplulutçu ve Avrupa Konseyi Enformasyon Sistemlerine
ba~lantı

kurma

ç alışmaları

masyon Sisteminin
ri

ha kkında

sonuçlandı~ında,

ba~lantı kurabile ce ~i

enformasyon sistemle -

bilgi vermektir .

Böylece , Parlamento Enformasyon
~ı

Parlamento $nfor-

hedefler de

~elirginleşecekti r.

Çalışmamızın di~er

ki literatürüne

Sistemin~n amaçladı

katkıda

~i r amacı

da, ülkemizin bu alanda-

bulunabilmektir.

Tezimizin hipotezi, PARENS!S 'in TBMM için iç hizmet
ve dış baglantılar yönünden hayati önem taşıdı~ı gerçegidir .

2 - Kapsam

Çalışmamızın
başlatılan

kapsamı,

öz olarak, TBMM'de

çalışmaları

"Enfor:nasyon Sistemi" dir . Parlamento Enformasyon

Sistemi (PARENS!S) olarak

adlandırılan

projeleri ve hedefleri tezin

kapsa mı

Tezimizde, parlamentolar ve
reksinimlerine

de ~ inilmiş ,

amaçları ,

bu sistemin

içindedir .
parlament oların

ayrıca parlamentoların

bilgi ge-

hangi tür-

deki "enformasyon sistemleri" ni hedef olarak seçtikleri , bu
alanda

yapılmış

bir

araştırmaya

dayanan raporun

sonuçları

ak-

- 5 -

tarılarak saptan~aya

nuya

ya~laşımı

lirtti ~ imiz
~apsa~ı

saptama hed&fine

konulara

d ışında

y~nelik

olarak ,

di~er

ve

Avrupa Par la'!lento

tanıtılm ıştır .

ve elde

lışma la r

de~inilm iş

Milletlerarası

'tonular

alanda ko -

y u karıda

be-

çalışman ın

bırakılmıştır .

Ça lı ş:namızd a

tasyor. !·1e r '-'ezi

çalış ı lmıştır .

etti~i

Ba~lan-:ı

soncçlar

Ara st ır :a

-re Joküman-

!:onusunda

yaptı • " ı

hakkında

~ilgi

ça-

verilmiştir,

ancak konı.:nun "hukuki" ve "teh"11ik" yönleri tezin kapsam ına
alınmamıştır .

Sözü edilen merkezin

çalışmalar ı na

katılan

cekte, Parlamento iliformasyon Sisteminin de
lece~i

~ele

ve

bai";lantı

k~irabi

üç ülkenin Parlamento Enformasyon Sistemleri, tezin

kapsamına

konudaki

alınmıştır.

üye ülke

Di~er

çalışmalarının

anlatı lm ası

parlamentolarının,

yoluna

bu

gidilmemiştir .

Ancak, üç ülkenin sistemlerinin bu alanda "örnek" olarak gösterilebilecek nitelikte
alınmalarına

yol

Merkezin

olmaları,

bunların

çalışma

;çaps amına

açmıştı r.

ba~lantı

kurmayı

formasyon Sisteminin de gelecekte

hedefledigi, Parlamento Enba~lantı

kurabilecegi , Av-

rupa Toplulugu enformasyon sistemleri ile Avrupa Konseyi Enformasyon Sistemi
içine

hakkında

alınmıştır . Ayrıca ,

üzerinde

bilgi verilmesi tezimizin
PARENS!S

açısından

kapsamı

konunun önemi

durulmuştur .

Böylece, PARENS!S'in

dış ba~lantıları hakkında

bilgi
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verilmesi yoluna

~idilmiştir .

3 - Kaynaklar

konumuzun

Araştır~a

mada , konuyla

il~ili

~ elirlenmesinden

alanda literatür

sonraki ilk

taraması

aşa 

~erçekleştiril -

~iştir .

Bu kon ı: da, milli ve milletlerarası alandaki yay ınla
saptanabilmesi

rın

li yo~rafyası(l),

Kütüphanecilik
~i

amacıyla

~ürkiye

kaynaklar,

başvu ru~an

Makaleler

Bibliyografyası(3),

~ürkiye

Bibliyografyası(2),

Türk

Kütüphaneci~er

Bib-

Türk
Jerne-

Bülteni(4), Librarv Literature(5), Library and Information

Science Abstracts(6) , Annual Review of Information Science and
Technolo~y(7)dir. Ayrıca,
bil~ileri

enformasyon sistem l eri

derlemede, büyük Blçüde

kullandı~ımız

hakkındaki

kaynak

86 Encyclopedia of Information Systems and Services (8)

1985 olmuş

tur.
Çalışmam ızda

kullandı~ımız

enformasyon sistemlerinin
ye temsilciliklerinden
nin süreli

yay1~ları

lanmamıza yardımcı

Literatür
ülkemizin,

ba~lı

sa ğ ladık .

ise,

kaynakların

bulundu~u
Bazı

çalışmamızda

bir bBlümünü ,

kuruluşların

Türki-

enformasyon sistemlerien yeni bilgileri kul -

oldu.
taraması

araştırma

ve elde edilen belgeler sonucunda ,

konumuzun ilgili

oldu~u

alanda oldukça
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az

kaynağa

sahip

olduğunu

gördü k.

Yöntem

4- -

Çalışmamız

yal bilimler

ile ilgili

alanında

oldukça

araştırmalar

yürütü ! Urken, sos-

biçimde

yaygın

kullanılan

"Be-

timleme"ya da "Survey" yöntemleri ile "Tarihi Yöntem" den yarar 2. anılmıştır.

~ez

nikleri

çalışmaları

arasında

~ ulanmıştır .

sayılan

Parlamento

Srı.for:ııasyon

Sistemi (PAR:!;NS!S) in ça-

ve yürütülmesi konusunda, Kütüphane -

Dokümantasyon ve rercüme Müdürü

Çalışmar:ıız

ve gö zlem teknikleri de uy-

görüşme

lı ş malarının başlatılması

gö rüşmeler çalışmamıza

Betimleme Yönteminin tek-

sırasında,

Sayın

çok büyük

ve önerilerin

sonuçların

bilimlerde

kullanılan Mantık

yapılan

katkılar sağlamıştır.(9)

bir durum saptama

saptaması ,

Hilmi Çelik ile

araştırmasıdır.

sunulmasında,

Yönteminden

Durum

yine sosyal

yararlanılmıştır.

5 - Düzen
Çalışmanın

Turabian'ın(lO)

ve

düzeni

Karasar'ın(ll)

Türkiye'deki uygulama
yapılmış, örneğin

açısından yararlandığımız

eserleri

olmuştur .

kolaylığı açısından bazı

kaynaklar
Ancak,

değişiklikler

bizde daima bir sorun olan sayfa işareti(s),
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veya sonda

başta

konaca~ına

kilde hem yerden,

~em

tamamiyle

kald ırılmı ştır .

zamandan ekonomi

Bu

şe 

sa~lanabilmiştir.

6 - Terimler

Çalışmamız

risi,

ması

ya da birkaç

bul~nmaması

karşılı ~ ının

~arşılık 

birden bulun-

olmuştur.

Yabancı

Türkçe
ma

sorunlardan bi-

karsılaştı~ımız

dildeki sözcük ve terirolerin Türkçede

yabancı

larının

sırasında

literatürde

karşılıklarını

cük ve terimleri,

uygun gördük .

"dM;rudan
cükleri

yabancı

eri ş im"i

aynı

yaygın

kullan-

bulamadı~ımız

literatürde geçe n
"on-line"

terim i erin

sözkul-

şekilleriyle

karşılı~ı

olarak

benimserken , Thesaurus, tenders gibi söz-

biçimde

Türkçe

karşılı~ını

Orne~i n;

bazı

ülkemizde en

kullanırken,

benimsedik . Ancak,

şeklini

lanmayı

~ arşılaştı~ımız

kullandık .

karşılıkların

Yurdado~'un Kitaolıkbilim
Aydın Köksal'ın Bilişim

belirlenmesinde Doç .Dr. Berin U.

Terimleri

Terimleri

Sözlü~ü (12)

ile Doç.Dr.

Sözlü~ü'nden(l3)

yararlan-

dık.

Karşılaştı~ımız
saltmaları

da yer alan
tık.

kullanma

sorunlardan bir

zorunlulu~u

"kısaltmalar

di~eri

ise,

idi. Bu soruna da,

bazı

kı

çalışmamız

listesi" yoluyla çözüm bulmaya

çalış
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I - PARLAMENTOLAR VE ENFORMASYON

SİSTEM LER İ

A. Parlamentolar

l -

Amaçları

ve

işlevleri

!talyancadan gelen bir kelime olarak
g5re vi yasama, devlet bütçesini

"başlıca

Par~ame nto,

çıkarma,

htikGmeti

denetleme olan ve üyeleri halk oyu ile belirli bir stire için
seçilen meclis ya da meclisleri (Millet Meclisi ve Senato'yu)
aslında konuşmak

ifade eder(l)". "Parliament" kelimesi
mını

taşır;

nuşuldu~u

Parlamento da, millet

anla-

işlerinin görüşüldü~ti ,

ko-

yer demektir.(2)

Parlamentolar, bir siyasi üst yapı kurumu olarak ,
belli toplumsal, ekonomik ve siyasal
için

ge rçek leşmi ş

kıiTumlar

karşılamak

ve o y5nde islev g5ren siyasal tirtinlerdirJ3)

Geçmişte ki

siyasal

ihtiyaçları

parlamentolarla günümüzdeki parlamentol&r,

olarak birbirlerinden çok

farklı

g5rüntüler

sergilemektedirler. Birçok benzerlikleri oldUGU gi bi, hiç benzemeyen yönleri de

vardır.(4)

Parlamentolar, içinde yer
ve sosyal
nedenle,
rın

aldıkları

yapısından şekillenmekte,
toplumların yapısal

öz

toplumun ekonomik

kazanmaktadırlar.

Bu

özelliklerine göre parlamentola-

yetki ve görevleri de birbirinden çok

farklı

olabilir . Ba-
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zı parlamentolar politika saptamada milli düzeyde oluşturul

bir

~uş

~orum

gibidir,

bazıları

ise o

öte yet>:isi olmayan so§l';uk damgadan

politikayı

farksız

onaylamadan

kurumlar<iır.

"Ba-

zı

parlamentolarca en önemli görev olarak bilinen yasamaya

kı

ve içerik

ki de hiç

sa~lama

etkinli~i,

yaşanmamıştır."

di~er bazı

~at

parlamentolarda bel-

(5)

Jevlet sisteminin niteli gi ne

olıırsa

olsun, parlamen-

tolar genelde iki görevi yerine getirirler. Bunlardan ilki,
"yasama

organı"

görevi, di 'te ri ise "yürütme

organı •

olan Hükü-

met'i denetim görevidir . Den8tim , genellikle soru, gensoru ,
meclis araştırması, meclis soruştciTması ile bütçe ve mali kanunlar

aracılı§ı';ıyla

lardan

gerçekleştirilir .

gelir ve giderlerin düzenlenmesi gibi yol-

Devletin bütçesini
ma ve

sözleşmeleri

zaların

infazına

kuruluşların

hazırlamak;

devletlerarası

onaylamak; genel af, özel af ya da

müsaade etmek; devlet

başkanını

antlaş

bazı

seçmek,

ce-

bazı

üyelerini tayin etmek vs. gibi göre vler de yine

parlamentoların

görevleri arasında yer almaktadır.(6)

2 - Bilgi gereksinimleri

Ülkelerinde "yasama
lar,

sa§ı';lıklı

kurumlardır.

organı"

işlevi

gören parlamento-

kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç duyan
Düzenli bilgi

akışı yanında,

karar alma sürecin-
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de ortaya
lı

çıkan

bilgi

ihtiyacı ,

ihtiyaç duyulan bilginin fark -

dü zeylerde ve konularda oluiju, parlamentolarda kütüphane ,

do~~~antasyon merkez i ve benzeri biri~leri n varlık nedenini

ol u ş~ :.:rmuştur .

a) Yasama ve Y'iirütmeyle !lgili Bil g;i Gereksinimleri

Parlamentoların
organı 11

ilki "yasama
olan

~ükümeti

amaç ve

denetim görevi

yo~un

sırasında ,

pa r la~ entonun
dışındaki

kendi

kay~aklara

riz . Bir konuda yasa

ol~ak

üzere iki temel

Parlamentolar bu

"yasarrıa

ihtiyaç

d~yulan

~ıkarılırken ,

şu şekilde

yasa

t~tanakları

h akkında

da

öngörüyorsa , parlamentonun kendi

ve

yap ıl mış

yapılmış

raporlar,
tüm

i~tiyac ı

çıkartılmış

~ö lümü,

açıklayabili 
hazırlanmış

olan bir yasakaynaklarında

büyümektedir. Sözü edilen ya-

de ;tişi:c likle,r,

yasa ve

bunların görüşmelerini

işlemler

bir

parlamentonun kendi

Eger yasa, daha önce

hakkındaki

yerine

bir bölümü ise pa rlamento

ka yr.akla rıdır.

sada o ana kadar

~ö revleri

<:; Örev~erini

~il~ ilerin

yöneliktir . Bunu

yer alan bilgilere olan

11

olarak görevlerini

cr;:ı::anı"

kaynaklarına ,

bulunan komisyon raporu ve

de~işikli~i

organı

bilgiye ihtiyaç duyarlar.

şek ilde

Parlamentoların
yapmalar ı

eder~en ,

söz

gö revi, i}:incisi ise "yürüt:r.e

b u lundu ~ unu 'Jeli rtmiştik.
~e t i ri~ken

işlevler~nden

h akkındaki

deg;işiklikle r

içeren tutanaklar

bilgilere duyulan ihtiyaç
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par~_a::ı entonun

:<:endi

dışındaki

Parlamento
i:'1tiyacı

da

'<ayna'da rından

şu şekilC.e

32.•:, lanacaktır .

~ilgi

kaynaklardan elde edilecek

özet:..ene.)i::.ir : Konuyla ilL,;kili

lcura;;ı

sal ve ~ygule::ıaya y~nelik bilgiler; istatistiki veri le r; basında

yer alan ve

tü:::'C.eki ':er t:Jr
rur.ılarında

:~ar.ıu oyunun

bilı;i ;

ün i

il~ili

vs. gib i bilgiler .

bir yasada

de~işikliei

Gerek

rasında

yasanın

yapılmış
yapıl~ış

bil~i

ihtiyacı

gerekse

uygular.ıalar

zorundadırlar .

çıkartılmış
dışındaki

olan
kay-

miktar olarak artmakta-

uygulamaların

sı

sonuçlarını yansı

organı

kararlarının

yer

Kararnameler,

olan hükümeti denetim gö duydukları

aldığı

bilgilerin bir

kaynaklardan elde et-

antlaşmalar,

sözleşmeler,

zükler, yönetmeiiiler vb. türdeki bilgiler hükümet
belli kaynaklarda

yayınlanmaktadır.

politikalarını

metin düzenlemelerini ve
kümet

ve sonuç-

duyulmaktadı r.

hükümetin

meler yoluyla ,

:<::ı.:

di~er

de~işiklikler yapılması

revlerini yerine getirirken , ihtiyaç

mek

araştır:~a

ve çözüm önerileri getiren her tür bil-

Parlamentolar yürütme

kısmını

::abul edilen

çalışmalar;

yasa, daha cnce

görüşler ,

de~erlendiren

giye gereksinim

di~er

ya da

öngöriiyorsa , parlamento

çıkışı,

belirtilmiş

tan ya da

olarak
3~er

naklardan elde edilecek
dır .

ver3~- te ler

konuyla ilgili olarak

ülkelerde konuyla
ları

gö ri.işijnü yansıttıii;ı

tarafından

Hükümetler bu tür düzenle-

uygulamaya

politikalarını

tarafından yayınlanmayan

tü-

koymaktadırlar.

Hükü-

konu edinen, ancak hü-

kaynaklardaki bilgilere de ge-
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reksinim duyulur. Bu gereksinim de, 0e rek parlamentonun kendi
~aynakları,

gerekse parlament o

rak giderilmeye

dışındaki

kaynaklar

kul~anıla 

çalışılır .

Hükümetlerin

politikaları

bilginin bir bölümü ise , bilgi

konusunda ihtiyaç duyulan

kaynakla rın da

yer

almamış

olabi-

lir. Bu türdeki bilgi ler, hükümet üyelerine yöneltilecek soru~ar

ile

denetim

~ensoru ,

meclis

mekanizmaları

araştırması ,

i şl etilerek

b) Yurt !çi ve Yurt

rın

başta

kendi

Parlamento

başka

bilgi

bilgilerin bir bölü-

yoluyla edine b ilirler.
elde edile-

kaynaklarından

bilgi

basılarak

kaynaklarına

ya da

erişil m esi

karşılanabili r.

dışındaki

bilgi

ihtiyacının

bir bölümü de, ülke

kullanımını

gerektirmektedir.

çıkarılacak

yaca~ı

çalışılır.

bir bölümü ise, o ülkede

üretilmiş, çeşitli

Parlamento

kez

gibi

Gereksinimleri

duydukları

kaynakları

dışındaki

ihtiyacının

şekilde

yoluyla

soruşturması

tutanaklar olmak üzere, raporlar, yasa ve kararla -

yayınlandığı

cek bilgi

edinilmeye

Dışı Bil~i

Parlamentolar ihtiyaç
münü,

meclis

kaynaklarına

dışındaki

Orne~in,

bilgi

belli bir

yönelik

bil~ i

kaynaklarının

kon~da

ilk

yasa ya da hükümetin o ülkede ilk kez uygula-

bir politika konusunda, ihtiyaç duyulan bilgi, büyük

ölçüde ülke

dışındaki

kaynaklar

kullanılarak karşılanılabil -
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Diğe r

mektedir.

uygulanışı

rekse
rın

sonuçları

sırasında

hRkkında~i

b elirtilmiş

bilgilere bu

Parlamentolararasında

tecir.

"tuta n&kların

değişimi"

yay~ın

de, yurt

3u böltirnde söz etti6imiz
şılan8ası

gilçlilğün e,

eklenmişt ir.

birikimi de
farklı

alanlarını

melere yol

oluşturan

dışı

uygulamala-

erişilebilmek 

gerçekleştirilen

bilf!i g ereksini:nini ka-

gereksini:nlerinin karsonrasındaki yayın artı

bilgi

v;

ar t ışı

kullanıcıları

Bilgi

sağlayan

Başka

bil~iye

artışının baskısın ı

bil~i

olan parlamenter-

olmaları yan ı nd a,

birimlerde

bir

deyişle ,

bazı

özel ilgi
duymaları,

değişme

de~işik

ve

diğer

meslek

geliş 

konularda ve

ihtiyaç duyan parlamenterler,

muhtemele n,

bilg i

oluşan

konularda da bilgiye ihtiyaç

açmıştır .

düzeylerde

çıkan

gruplarından

meslek

parlamentolara bilgi

farklı

şekilde

biçimde

Savaşı

II . Dünya

paralel olarak ortaya

lerin

~6 rilşlere,

ge-

uygulamalardan biridir .

nıtlayan

şına

atılışı,

i.ilkelerde gerek konunun ortaya

bil~i

mensuplarından

daha fazla hissetmişlerdir .(?) Bu ise, parlamenterler yanında ,
parlamentoda göre v yapan nitelikli personelden
lanıcı

grubuna da hizmet verme görev ve

doğaları
ğu

gibi

~ ereği

birer

araştırm a

oluşan

bir kul -

so rum luluğunu taşıyan ,

kurumu olan bu birimlere oldu-

yansımıştı r.

Bilgi

artışı

mentolarda meydana

ve

sonr asın da

getirdiği

bir

olan

gelişme

değişmelerin ,

de

"araştı rma

parlabölüm-

leri" nin kurulmasıdır . Bu alanda , son otuz yılda büyük geliş -
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meler

olduğu belirtil~ektedir . (8)

B. Enformasyon Sistem l eri
l - Enformasyon Sistemler i nin Ortaya

II . Dünya
tışı"

Savaşı

sonrasında

belir~inleşen

na paralel olarak bilgi ilretim:_nde görülen

~onuda

birçok

gelişmelere

"Bilgi
lesine büyük

patlaması"

olmuştur

neden

miktarının

her on

Meydana gelen bu
niklerinde

çağdaş

old u~unu

olarak da

ki, gün ümüzde

minin yüzde 75'inin son yirmi

miş

Çıkışı

yılda
artış,

yılda

bir, ikiye

görmekteyiz.

adlandırılan
erişilen

artış

öy-

tüm bilgi biriki-

katlandı ~ ı saptanmıştır . (9 )

kullanımını

erişim

tek-

zorunlu hale getir-

de ~iş ikliklere

ve

geliş

açmıştır .

Günilmüzde "bilgi endüstrisi" denilen ,
altında

bu

üretildi Ri ve bu birikim

ve bu alandaki kurumlarda da büyük

melere yol

bu

artışın ,

bilgi depolama ve bilgiye

teknolojinin

ar-

"yayın

birçok

nın doğuşuna

kuruluşun ol uş turduğu,

neden olan bu

gelişmeler ,

değişik

adlar

yeni bir endüstri
bilginin

dal ı

niteliğini

de

değiştirerek, "bilgi" yi para ile alınıp s a tılan tic ari bir

meta haline

getirmiştir .

!çinde bulunduğumu z yüzyılın "enf ormasyon çağı" (10)
olarak

adlandırılmasına

yol açan

gelişmeler ,

aynı

zamanda ,
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~enformasyon

sistemleri~

·:;ünümüzde kurum ve
çBzme
yon

kuruluşl arın,

yBnelik olarak,

amacına

sistem leri~

İşlevleri ;

~Snformasyon
nazı

bilgi

altında

''enformas-

açıklamak

işle v:!.erinden

söz

ge rekme ktedir .

sözcü~t;ü,

ad olarak "bilgi" ,

verme", "bilBi aktarma" gi-

taşımaktadır .(!!)

bi anlam:!.ar

Sistem (syste m) en
ca ya da hedefe

kapsayan bir

geniş anlamıyla birleşik

bir ama-

için, insan, makine ve yöntemler

ulaşa b ilmek

dizisinin bile s imidir.(l2)

Kuşkusuz

bu tüm sistem tiplerini

tanımdır .

S~ste~in

başka

dizi alt sistem ve

bir

onların

tanımı

ise , sistem
ilişki

ise

şöy ledir:

belli bir çevrede

cek hedeflere yönelik olarak

Bu

sorunlarını

Özelli kleri

"bil ~i

fiil olarak ise (t o inform)

tem, çevre,

adlar

açmıştır .

görmekteyiz .

mformasyon (information)

tanım

ihtiyacı

sistemleri" nin amaç ve

kavramları

da yol

çıkışına

de~işik

oluşturduklarını

2 - Amaç ve

etmeden önce

nin ortaya

düzenlenmiş

anlayışın ı,

ilişkileridir.

temi olabilir.

Örne~in ,

bir

Bu

kurmaktadır .(l 3)

tanımlamalardan an laşılabilece~i
ayrılabilir

gerçekleştirile 

ilgili dört kavram olan alt sis-

ve hedef üzerine

alt sistemlere

Sistem , bir

gibi , bir sistem ,

ya da kendisi bir sistemin alt siskuruluşun iletişim

alt sistemi
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olan , bir enformasyon sistemi , girdiler,
çıktılar

g6nderim ilniteleri ve
~istemler

sistemleri
ka p alı

birçok

ileti~i~i

iletişimi bulu~an

üniteleri ,

belirtilebilir .~ l4)

şekilde sınıflanabilirler .

iliş~ileri

çevre ile

sistemler olarak

çevre ile

olarak

işleme

açısından

tanımlamak

açık

sistemlere

sistemler ve

mümkündür . Bir sistemin

kapalı

yoksa, bu

açık

ö rne ~in ,

bir sistemdir . Çevresiy l e

sistemler denir .

~rne~in ,

enformasyon sistemi, açık bi r sistemdir . (l5)
3i stem k onusundaki bu

ol uşturan B ~eleri

yon sistemlerini

ins an l ar, makine ler,
uyum saRlama
temin

temin
nı

ra

bilgi sayarı

e ri şm ek

amacı,

kili

için

şekilde

di na mi~ i,

liklere uyum

iletişim

hedefler ,

girdi le ri,

alanın ın sınırları
açıklayabiliriz .

~~ele r,
ortamları,

ç ıktıları ,

sis-

ve kontrol ' dur .
!nsanlar, sis-

g irdilerini ürete n ya da

çıkt ıları

Makineler , sistemdeki tüm araç - gereç-

kaps ar. Yöntemle r, sistemde belli sonuçla-

k u llanılan

~~ele rd ir.

bir dizi hedeflerinin
işlev g~rebilm esi

tişim araçlarına

ma

sa ğ layan ,

sonra , enformas-

sayabi li.riz . Bu

tabanı ,

şu şekilde

kişilerd ir .

kullanan

veri

faaliyet

5~eleri

işlemesini

leri ve

y~ntemle r,

dinami~i ,

belirlenmiş

Bu

açıklamalardan

sahip

ol m ası

olması

Her sistemi n belirli bir
~ereklidir .

Sistemin et-

için , hem iç , hem de
gereki r. Bir sistemin

dışta

uy~~

ilesa Rla-

sistemde ya da çevresinde meydana gelecak

de~işik

sa~layabilmesi yetene~idir .

tabanın

da manuel,mekanik ya da elektronik

Sistemin veri

şekilde

ulaşılabilecek

veri-
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ler belli biçimde düzenli olara k bulunurlar . Bir sistemin girdileri , çevrenin sistemi etkileyen hir
çıktıları

ise ,

sisterıin

parçasıdır .

Siste~in

çevre üzerinde herhanr:,i bir etkisi y a

da etkisini saelayan nesnedir. Her sistem , ilgi ve faaliyetleri

açısından

belli bir alana sahiptir ve bu alan onu

Bir sistemdeki kontrol

ö~esi ,

sındaki etkile~imlerin

sürekli olarak denetlenmesidir . (l6)

o sistemi

:'mformasyon sistemleri ,

oluşt~ran

sınır~ar .

belirlenmiş

ö~eler

enfor~as.:;on

ara-

hedef-

lerine ulaşma amacıyla kurulurlar . Örneğin jir yönetim enformasyon sistemi (Management information system) bir kurul~şta
karar ver~e sürecini ve işlevini desteklerneyi amaç edinir . (l7)
Bu yüzden, bir enformasyon sistemi, hangi enformasyon hedefine
ulaşmayı

amaç olarak

belirlemişse,

o yönde

Ancak, enformasyon sistemlerinin tümü,

işlev

bil~i

görecektir.

ve belgeye yönelik

çıktıları elde etmeyi amaç edinirler . (l8)

Enformasyon hizmetini ise, enformasyon sisteminin amacının yöneldiği

ğinde

alandaki bilP,iyi elde etme ,

geri vermeyi

~edefleyen

sistemin

işleme

çıktıları

ve istendi-

olarak

tanım 

layabiliriz.

3 -

Yararları

Kurum ve

kuruluşlar,

belli amaçlarla enformasyon sis-

temleri kurmakta ve geliştirmektedirler. Bu sistemler ilet i-
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şim ,

kar ar verme sürec ine ve

lerin

gerçekleştirilmesini

sa ~l anmakta ;

işleri

enformasyon

iletişio

BBylece ,

iş 

daha

belli bir konuda karar verilirken, konu ile

il ~i li veri ve bi ~g ilerden azami

belli

olma , belli

farklı

destekleme gibi

seçmi ş lerdir .

hedefle r ini amaç olarak
iyi

işle v ine yard ı m cı

gerçekleşti r irken

Blçüde faydalanı~abil~ekte ;

ortaya

ç ı kan

bilgi

ihtiyacı

da

~ arşılanıla b ilrnektedir .
3nfor~asyon

teknolo 0isi

alanında

ilerlemeler sonucunda, hi zme:;ler

hızlı

g e r çekleşt iril en

şekilde

ilıti ,yaç

sahiple-

rine iletilebilmektedir.
~nfor~asyon

sistemleri

arası~da

ba~lantı

kurulması

yoluyla bö l ge sel , mill i ve ~illetle r arası al~nda bilgiye erişim

mümkün

re ks inme
ları

olmaktad ır.

d uy a~

kişi ,

B5ylece , belli bir alanda bilgiye ge-

kurum ya da

gereksinme duydu k-

anda enformasyon hizmet l erinden yararlanabilmektedirler.
Enformasyon sistemleri

yonlar yoluyla ,
nan

kurul uşl a r,

" ~i lgi

çüsünde

insanlı~ın

birikimi ", yine

eşit

ş ekilde

alan ı nda

ortak

çabas ı

insanlı~ın

sunulmaya

kur ulan dev organi z assonucu

olu şmu ş

hizrnetine)ihtiyaçiar Öl-

çalışılmaktad ı r .

C. Parlamen t o Enf ormasyon Si s temleri

ı

bulu-

- Parlamentolar ve Enform a sy on Sistemleri
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Parlamentoların
bil~i

ihtiyaçlarını

bil~i

ihtiyacını

yönelik olarak

:arşılamaya

böLimler,

'carşılayan
~endi

enformas-

yon sistemlerini olGşturmalarının yanı sıra, milli ve milletlerarası

alan-:iaki bilgiyi de

sa!:Slama~-::

yönelik o•_arak da, ül;(e içindeki ve
:em ler; yle

>-ıae;lantı

dir . Günümüzde
nelik

'r ır:na

far<lı

3u konuda 1984

bu

daki

yılında,

Inter~overnmental

işbirli ~ i

nümü oldukça

sonucu

açık

Araştırmaya

yonla

sis-

'Sir-:_:;;mişler 

Parlamentolararası

ffiikiimetlerarası

y~

Birlik
3nforrnatik

Infor~atics) arasın 

bir rapor, bu

~onudaki ~örü 

santarnaktadır .

katılan

142 parlamentodan

enformasyon hizrnetlJrinde bilgisayar
parlamento ise,

enfor:~as·ron

gerçeklestir~eye

Bureau for

yayınıanın

biçimde

amacı

Buna

süreçleri sergilernektedir . (l9)

(The Interparl i_amentary -_;nion) ve
3ürosu (The

dı~ındaki

doP;rul tusunda çabalara

?arlamentoların

çalışmaıarı ,

dur;ımundadırlar .

halihazırda

gerçekleştirmektedir .

degişik

12l'i:ıde

henüz

kullanılmamaktadır .

türdeki

işlerini

Sözü edilen parlamentolar

21

otomasşu

bi-

çimde bölünebilir:
- 4 parlamento kendi
- ll parlamento kurum
rudan

~ilgi
dışı

işlem

birimlerine sahiptir .

bilgisayar

kaynaklarına do~-

erişim sa~layabilmektedir .

- 6 parlamento ise iki tip hizmete de sahiptir .
Rapor,

ayrıca

18 parlamentonun , bu konudaki projeleri
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yUrUt tli ~U nli

ya da

g eliştirdi~ini

~eli rtmektedir.

Bilp;isayar ;wllanma,yan 121 parlamentodan 14 ' ii 'Jil..:; i sayar
d ır.

kullanmayı

Sade ce

'..:"t:ruın dışı

toda!1 3' U ile

kurı..:m

lame ntodan l'inin
ması~da

sonucu

oldı..:~u
ol uşan

ya da

planla mıştır

içi

sistemlerle
'le dış

tablo ,

::ıu

ba;lantılı

son

olan ll

sister.ılerle ba[!lantı l ı

çal ı şm aları n ın

saptanmışt ır.

haz ırl ıkla r,

proje ya da

Araştırmaya

aşamada-

;ıa rla:nen-

6 par-

geliş tir me

gö nderi l en cevaplar

durumu daha iyi biçimde

ser ~ iler.ıekte -

d ir. (20)

=~:::i~:A;;.. n

(.

·····'T
• •.• .1'1-""•'
1' . .
,.~ _ ,..

~

ARAŞTIRMAYA

aş a-

GÖNDER!LEN CEVAPLAR SONUNDA

OLUŞAN

TABLO
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sBzG edilen

Yukarıda

rumlardan birisi,
sı

Parlamento

ara~tırmayı

~Parlamentolararası

DokU~antasyon

ku-

gerçekleştiren

Birli~in

Milletlerara~entre

Merkezi" (International

for Parliamentary Documentation of the Interparliamentary
7Jnion)

'dır.(21)

silreçlerde ortaya

Farklı
~olararası
oluşan

c ilgi

ya

zorlamıştır.

şı

buldukları

parlamentoları

Avrupa

bu etkiye,

ve benzerlerinin

de~işimi

ortak sorun,

çıkan

par~amen

eklen~esi

yeni bir kurum

sonucu

oluşturma 

bu ortak soruna kar-

parlamentolarının

ortak çözüm ise, "Avrupa Parlamento

Araştırma

ve Dokümantasyon Merkezi'' (The European Gentre for Parliamentary Research snd Documentation- EGPRD) ' dir.
2 - Avrupa Parlamento

Araştırma

ve Dokilmantasyon

Merkezi (The European Gentre for Parliamentary Research and
Documentation - EGPRD)

a)

Kuruluşu

ve

Amaçları

Avrupa Parlamento
Avrupa
muştur.

Araştırma

Par~amento Başkanları

Merkezin !<:urulup

ve Dokilmantasyon Merkezi ,

1977 Viyana

Toplantısında

işlet"ilmesi sorumlulu~u

Avrupa Par-

lamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
ıarına

kurul -

Başkanıık

verilmiştir.

Merkezin

amaçları ;

parlamentolar

arasındaki

bilgi de-
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6işimin i

~ eliştirmek ;

maliyeti yüksek

önlemek ; dokümantasyon

lanmasını

haneleri ·.re

araştırma

-ıi rimleri

tekrar-

araştırmaların

parlamento kütüp-

açısından

Avrupa

arasında,

roplulu~u 

nun veri bankaları ve Jıilli veri ban k a l arına ulaşı:nı cia ~.;: ap
sayan,

yakın

bir

iş bi rli gi

sa ~la ~a amacıyla

ve

ol~şturmak

»Newsletter" (22)

adlı

ayrıca

bir

~aberleşmeyi

yayını çıkarmak-

tır.

~erkez
çalışma

ta rafın d an y ayıcıanan

faaliyetlerine

~ ruplarının

"Newsl etter ", merkez ve

ili şki n raporları;

uzman-

ların çeşitli toplantılarını ve hunları n sonuçlarını ; milli
parlementoların

ya da Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi

Parlamenterler Meclisi,
le Avrupa Parlamento
mento faaliyetleri

Parlamentolararası

Başkanları

hakkında

ilgilendiren

Komisyonu ve bilgi

yayınların

işle m

toplantılarına

ilişkin

haberleri; parlamento

ve dokümantasyon birimlerinin
toları

Birlik ve özellikpar la-

araştırma

çalı~maları yanında,

parlamen-

listelerini ; Avrupa Toplulugu

sistemlerinin

gelişimi hakk ın da ki

haberleri kapsar .
Avrupa Parlamentosu , Avrupa Konseyi Parlaôenterler
Meclisi,

Batı

Avrupa Birligi Meclisi ve Avrupa Toplulugu ile

Avrupa Konseyine üye ülke

parlament oları

Türkiye Büyük Millet Meclisi de üyeler
tolararası

merkezin üyeleridir .

arasındadır .

Parlamen-

Birlik Dokümantasyon Merkezi (The Documentation

Gentre of the Interparliamentary Union) ve

Milletlerarası
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Kütüphane Dernekleri Federasyonu (The International Federation of Library Associations - IFLA) merkezle
~erkez,

çalışmaların~an,

r upa Parlamento
rıca,

genel

oluşturdu ~ u

masrafları

üye

Başkanlıklarına

strate~isi,

komite

parlamentolar

Bu gruplar veri

işleme,

amaç

araştırma,

beş

çalışma

oluşturur.

thesaurus ve

mikrofiş konularında

sonraki

yıllık

alanındaki

sorunların

bir faaliyet

programı

Başkanları

Toplantısı

ramın uygulanmasıyla çeşitli

tir.

oluşan,

ve politika

kuruluşunu tamamladıktan

sürede, sorumluluk

Parlamento

sa~lar

karşılanmaktadır.

faaliyet gös-

edinmişlerdir.(23)

Merkez

ve iki

sor ı; mludur.

belirlenir. Merkezin

tarafından

kütüphane,

terminoloji, mikrofilm ve

mış

~ arşı

parlamentolardaki muhabir

tarafından

faaliyetlere güç

çeşitli

terıneyi

Ay-

sözü edilen

yukarıda

Uzman parlamento görevlilerir-den
grubu

sor ı ~l ud ur.

Çalışmaları

~er~ezin

üyelerin

to pl anan Av-

~ ir

Toplantısına kar ş ı

içindedir.

rapor eden, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konse-

yi Parlamenter l er Meclisi

b)

yıl d a

merkezin faaliyetlerini

do~rudan

toplantılara

Başkanları

iki

ili şk i

bir listesini

çıkar

hazırlamıştır.

Avrupa

tarafından

alanlarda

beş yıllık

onaylanan bu prog-

başarılar kaydedilmiş
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Yayınların

ve bibliyografik

snnda parlamento kütüphaneleri
kolaylaştırı lmış
çekleştiril:niş

ve

~alzemenin de~i~imi

arasındaki

geliştirilmiştir .

i ::ıbi rli ": i

G~revli

konu-

ald ıı kça

de~işimi

ger-

ve Survey of Parliamentary Libraries, Docu-

mentation and Information Services (24) adlı yayın çıkartıl 
mıştır .

haberleşme

:v!erkezin
yılı

sayıları~da,

1800

araştırmaya

laşı~

parlamento
ilişkin

1000 tanesi ,

11

kullanımı

ve

o!.an

bil~isayara

yer

Newsletter"

almıştır.

işlenmiştir

Dektimanların

de~işiminde

11

1irimlerince

araştırma

bil~iler

kullanılabilir durumdadır.

olarak

orı:anı

ın

1984

yapılan

Bunların

yak-

ve istendiginde

mikrofilm ve

ilerleme le r

mikrofiş

kaydedilmiştir .

Surovoc" thesaurus'u tüm topluluk dillerinde

kullanılabilir

hale getirilmiştir .(25)
Merkez,
di~er

ülkelerde

ayrıca

belirli

yapılanları

b~lümlerin

bilme

ihtiyacı

soruml usu olan,
duyan bir parlamen-

to g~revlileri agı geliştirme ve milli parlamentolar ile do~
dan seçilen Avrupa Parlame n tosu

arasındaki

ilişkiyi

bu düzey-

de sürdürme g~ revini yüklenmiştir. Mer~ez, üstlendi~i bu g~ 
rev gere~i, parlamento gHrevlilerine bir çeşit "te lefon rehberi" olarak hizmet verecek lıi r liste yayınlamıştır. (Ek-1)
Merkezin

a~ı,

y~neticiler arası~da yapılan

da örgütlenmiş ve koordine edilmiştir.(26)

ziyaretler sonucun-
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c) Veri !şleme 3rubu Çalışmaları

Yukarıda
par l a~ento~arı~

ne

l)a ~ lantısı

bu bu konuda

enfor~asyon

konııs u nd.a

baglarrtı

"veri

"Çe ş it l i

enformasyon sistemle-

Topluluğu

çalışmaı.ar

yapmaktadır .

parlamentolar gelecekte
V QT".;....
~-

gru-

Çalışma

içinde bul unct ue;u dur' ;m u

olanak sag layacak

~ur:nalarına

rrrub u",

işleme

gerek birbirleri-

3iste~lerinin

parı.a:nentoların

~ erlendir~ektedir :

riyle

~r')plardan

gerekse Avrupa

ba ~ lantısı ,

rine

sözü geçen

de -

ş öyle

b ir ı ir ! e ::ı an~aları

kurr.ıakta ve rs eliştir:nektedirler ••• Günümüzde milli parlamenteların

ları

Avr upa

::'oplulu ğu nun

b u lu~:naktadır ,

veri

başlangıç

bankalarıyla

adımları

~u

ba t:; lantı

yönde

plan-

atı~mıştır ."

(27)

Avrupa parlamento
tısın«a,

porda

merkezin faa l iyetleri ile

çalışma

grubunun

görüşleri

il~ili

ve deneyimlerin

bankalarına ulaşım

Parlamentosunun

işlem

kurmuş

Toplulu~u

bul·..ınr.ıaktadır.

konusundaki düzenleme ve

ulaşımını

mümkün

sL~ulan

olanaklarını

paylaşılmasına y5neli~

tedir. Birkaç parlamento , Avrupa
bankalarıyla ba~lantı

olarak

ra-

şöyledir :

Birçok ?arlamento, kendi bilgi
maktadır

1984 Kopenhag toplan-

başkanlarının

kılmış

sun-

il g i büyümek-

Komisyonunun veri
Komisyonun veri
kararları,

Avrupa

bulunuyor, ancak 1984 1

ün ilk çeyrei1;inde, milli parlamentolar için bu mümkiln de~il 
di~ ••

(28) Ancak, bu yöndeki

çalışmaların

sürdü ~ü

belirtilen
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Toplııluirunun

raporda, Avrupa

ve kurum içi hizmet veren
len

Avr•ıpa

~ki

tabanı,

veri

sistemleri olarak

enf or~esyon

S~zU

Euronet - DIANE , CELEX , CRONOS(x)
eri şilm esi

belirtilmi~tir .

yılında

edilen raporlara, 1983

Roma'da

~mbul

yapılan

baş.:anları

l'oplulu'1;una Uye iiL<elerin parlamento

lantısında

dilşlinli 

edilen sonuç öildir:si neden

top-

ol:nııştur .

Bil-

diri , milli parlamentolar arası~da oilgi de~işimini gelişti r
mek için, bilgisayara
lantısı

konusunun d9.ha

mento

Başkanlarının

rapor

sunulmasını

dayalı

dokümantasyon sistemlerinin ba6-

ayrıntılı

Kopenhag ' da

incelenmesi ve Avr upa Parlayapacakları

istiyordu . Rapor , genel

toplantıya

sekrete~lik

bi r
ve mer-

kez işbirlisiyle hazırlanacakt ı.(29)
Yukarıda
tek~ik

ve

di~e r

s~zU

geçen ra?orlar

y~nlerden

olarak, dil , dokümantasyon veri

programlara
sistemleri

erişim

işlemlerinin

y~nlerinden

de

zorlukların

bir

b~lümUnlin

ve teknik yön:.erinde n
tabanlarında

uygulanması ,

sor~nıar

Ancak, toplulugun belirli veri
bu

konuyu yasal ,

inceleyen r) ir rapor da Kopenhag Top-

lantısına sunulmuştur . Konunun hukuk i
ayrı

yanında,

çıkaca~ı

~abanlar ına

ortadan

Ulkelerin hukuk
~elirtilmişt ir.

ula~ ım

~aldırıldı~ı

tir. urnek olarak, CELEX ve CRONOS veri

~ ullanılan

konusunda
da

ek:anmiş 

tabanları verilmiş,

bunlara birkaç dild e ulaşılabildiği hatırlatılmıştır .( 30)
(x) Bakınız : Kısaltınalar listesi Sayfa VI - VII
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Gün:..:müzde ,
mektedir .

':Jı.;

sor'.: nlarır:

çiiiz ümü

kon ·.: s ı mda

çabalar s ür<.ürül -

o ı)
1'o~üulu,~u

3 - Avrupa

'ilke lerin Parlamento

a)

Fransız

i

~e

3nfor;:ıas:ycn

Avr~pa

!Conseyine 'Jye

Sistemleri

Senatosu (?rench Senate)

Senatosunun "Service des Impressions de la

?ransız

Documentation Parlementaire et de I ' Infor:natique"
mi,

?ransız

Bazı

yasama

organının

lendiren konularda

işlemleri

bir~irleriyle

ilgili

ve

adlı

çalısanları

~ ir

biriilgi-

dizi veri taba-

nı çalışmasını sürdür~ektedir . Bu konı.:da, Fransız Milli Mec -

lisi (The Assemblee National of France ) destek sa~lama~tadır .
Diziyi

kütük

beş

SEANCE - Senato
nı

ihtiva eder ve

oluştur:naktadır :

toplantıları

başlık

ile komisyon

oturum~arı

ya da konuya g5 re tarana bil ir .

INTERV3NTIOHS - Hükümet faaliyetlerinin analizi ve
benzer

bil~ileri

~apsa r.

PARLEMENT devlet

Fransız

Par lamentosu ve

kuruluşları hakkı ndaki

liter atürden

ilişkili di~er
oluşur .

QUESTIONS - Sen at o ve Mec liste s5zlü ya da
çimde

sunulmuş

bulunan

soruları

kapsar .

yazılı

bi-
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- Milletvekilleri, senatörler ve

TRIBını

ilişkili

letinin üst dUzey yetkilileri ile

Fransız

~enel

Dev-

~il~ileri

ihtiva eder.
~iriş!eri ,

Veri

~üm

yayınları

ve

di~er

kaynak-

veri

tabanları ,

makineyle

çimdedir ve birbirleriyle

ha~lantılı

olarak yürütülmektedir.

lardan

toplanır.

pa rlamento

okunabi~ir

bi -

(32)

b) Alman Federal Meclisi (German ?ederal Diet -

Deuts-

cher Bundesta~ -)
Parlamento

Yayınları

!çin Dokümantasyon ve Enformas-

yon Sistemi (Documentation and Information System for Parliamentary Materials - DIP)
Sistem Alman Federal Meclisiyle
kurulmuştur

to

dayalı

dokümantasyonunu

sa~lamada

bil~ i

hizmet veren

b ir enformasyon sistemidir .

Sistemin yönetimsel veri
tüm parlamento

işlemleri

tabanına

tılır

ve indekslenir ; konu ve

çimde

alınır

ve bilgiye
alanını,

nu ve parlamento

dokümanlar

yanında

de kaydedilir; "The Thesaurus for

Parliamentary Materials (PARTHES)"

Konu

yapılarak

ve faaliyetleri sürdürülmektedi r. Alman Parlamen-

işlemlerinin

sayara

işbirli~i

kullanılarak

konuşmacı

ulaşım

için

özleri

kayıtları

çıkar

basılı

bi-

hazırlanır .

parlamento malzemelerinin dokümantasyo-

işlemlerine

ait bilgilerin

hazırlanması

oluş-

-

turur. Bilgi

girişleri,

-

~

~arlamento

doküman~arı

ve tutanaklar-

sa~lanır.

dan

Yılda

yaklaşık

15 000 parlamento dokijman ünitesi

lenere~ depolanmaktadır .

mi olan dört

yılda

Depolanan

bir :oplu hale

bil~i,

bir

~etirilir .

parla~ento

iş

döne-

Register zu den

Verhandlungen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates
ve
nı

Stand der Gesetzgebung des Bundes - GESTA

adlı

iki

yayı 

vardır.

Sistem
farklı

dokümanları

amaçlar~a

isleme ve bilgiye

kullanılır .

ulaşım

yanında

Hizmetler federal ve eyalet mec-

lisleri parlamenterleri yanında isteyen her~cese de verilir.(33)

c) İngiltere
- Lordlar Karnarası Kütüphane ve Enformasyon Merkezi
(House of Lords Library and Information Cent re):
Lordlar

Kamarasına

nan merkez, l826'da

kütüphane ve bilgi hizmetleri su-

kurulmuştur.

Merkez, kütüphanenin derme-

sini kapsayan ve kurum içi hizmet veren
lir indeksi sürdürmesinin

yanı

formasyon sistemleri yoluyla
gisayara
yımı

dayalı

hizmeti de
Konu

taramaları

sıra,

ulaştı~ı

bil~isayarla

bazı

veri

gerçekleştirir.

okunabi-

milletlerarası
tabanlarından

enbil-

Seçmeli Bilgi Ya-

sunmaktadır.

alanı,

İngiltere

Devletini ve hukukunu kapsar.

- 33 -

Karnaranın

veri

tabanına

sa~ lanan yayınlar,

eklenen bilgi

iki meclisin

g iri şle ri,

dokümanları

ile

ktittiohaneye
değişik

ülke

ve k~ rum l arın resmi yayınlarından sa~lanır .

Lordlar
da,

Kütüphanesi 100 000 cilt derme

Karna rası

yakl aşık ~00

süreli

yayın

y anın

abonesine ve özel kü t ükler ile

mikroform biçiminde gazete küpürlerine sahiptir.

Altı

ayd a

bir

ad~ı

bir ya-

yını

yay ınlanan

da

House of Lords Libr ary Bulletin

çıkartmaktadır.

Merkez kendi veri

tabanı yanında

BLAISE (British Lib-

rary Automated Information Service), ECHO (European Commission Host Organization), World Reporter, DIALOG Information Services Ine., ESA/IHS, (ESA/IRS - European Space Age ney/Information Retrieval Services) , Telesystemes Questel, TEXTLINE

(Fıns

bury Data Services Ltd.) NEXIS , EURIS, Eurolex, POLIS ve di~e rleri

ymluyla

Bil gisa yara

di ~ er

dayalı

veri

tabanıarına do ğrudan erişebilir .

olarak veri l en bir

başka

hizmet ise , Lord-

lar Karnarası üyeleri hakkında istatistiki ve farklı türdeki
bilgileri kapsayan veri
ları

Merkezin

çıktı 

ile hizmetlerinden, iki meclisin üyele ri ve parlamento

gö revlileri

yararlanır.(34)

- Avam
şim

tabanından sağlanır.

Karnarası

Kütüphanesi Parlamento

Doğrudan

Eri-

Enformasyon Sistemi (House of Commons Library Parliamen-

tary On- line Information System- POLIS):
''Scicon Ltd."

tarafından geliştirilen

sistem , 1980

yı-
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lında

hizmete

~irmiştir .

Sistem, parlament o

par lame nto

sorularını ,

t u tanaklar ı

•1e dokümanlarını, lıi r :.eşik Krallık Hukukunu , seçilmiş resm i
vayınlarını ,

Avrupa TopluluSuna

tüphane dermesinin vs.

ilişkin

b azı

bil gilerin , kti-

ve indeksler ini kap-

malze~enin d anışma

sar. Sistem , kütüphane personelince, par lamento üyeleri ne
lı

araştırma

~izmeti

sa ~ lamada

Ltd. yoluyla

di:~er

sahip~irle r.

Kütüphane ,

kullanılır.

da

kullanıcılar

bu sistemin hizmetleri

y an ı

sıra,

dan ışma

alanını ,

kayna~a

doğr uian e r işim

pa r l amen~o dışındaki

bülten , telefon ve posta
Sistemin konu

Aynı

h ız-

Scicon

olana 6 ına

kullanıcılar a,

bir thesaurus,

haftalık

bir

servisini de sunar.

Bi r l e şik Krallı ~ ın

politik ya-

şamı, hükümeti, idari teşkilatı, ticareti ve dış ilişkileri
oluşturmaktadır.

Girişle r

iki meclisin

A

resmı

rapor la rı,

parlamento do-

kümanları , tutanaklar ı ve çeşitli resmi yayınlardan derleni r .

Yeni bil gi

gi r işleri

aynı

~ün

Makineyle okunabilir
yaklaşık

150 000

150 000 ciltlik
ve

yayını
derınesi

Birleşik Krallık,

çeşitli

resmi

yanı~da,

Avrupa

işleni r.

kayıtlar,

kapsar. Avam

yayınlarını

Kuru luş ,

si steme

Ekim l980 'den günümü ze

Karnarası

1500 süre li

Toplulu~u

ve

Kütüphanesi,
yayına

Bir leşmiş

abonedir
Milletlerin

da derlemektedir.

House of Commons Library Thesaurus

(Altı

ay-
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da bir) ve House of Commons Weekly Information Bulletin (Haftalık)

adlı

yayını

iki

çıkart~aktadır .

Sistem , kütüphane per 8oneli ve parlamento
nıcıların do~rudan

yar

eriseryilmesi için Scicon Ltd.'in

kulla-

bil~isa

içinde sürdürJlür .

olanak l arı

Sistemin veri
teyplere

dış ı

kaydedilmiş

Sistemin

tabanı

olarak

çıktıları

ve

~hesaurus ' u

':ıizme te

ayrıca

manyetik

sun u lur .

ve hi zmetleri, öncelikle kütüpha -

ne personeli ve parlamento üyeleri için

tasarlanı=.(35)

·: )ZET:

Parlamentolar, genelde iki göre vi yerine geti rirler;
"Yasama
tim

organı "

~ör evi.

~i ye

gd revi ve yürütme

k urumlardır.

II. Dünya
ve onun

mentoları

rum ve

Bil~i

ihtiyaçları ,

gÖrevleri

sa ~ lanması

açısından

yasama ve yürütmeyle ilgili ,

ise yurt içi ve yurt

ması"

da

dı ş ı

Savaşı

olmak üzere ikiye
sonrasında

ardından belirginleşen
etkilemiştir .

kuruluşlar

karşılamaya

olan hükümeti dene -

Parlamentolar görevlerini ye rine getirirken bil-

ihtiyaç duyan

açısından

organı

Bu

ortaya
"bilgi

gelişmeler

ayrılabilir.
çıkan

"yayın

patl a-

patlaması",

parl a-

sonucunda,

gibi parlamentolar da bilgi

di ~ er

ku-

ihtiyaçlarını

yönelik olarak, kendi enformasyon sistemlerini
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oluşturmalarını~ yanı sıra, milli ve milletlerarası alandaki
sağlanak

bilgiyi de
enfor~a3yon

ra

amacıyla ,

sistem l eriyle

ülke içindeki ve ülke

ba ~ lantı

kurma

dı9ı~daki

do~ult u sunda

çabala-

~ irişrnişlerdir .

Avrupa

parlamentoları

bu konudaki ortak

or-rak oir çözüm olarak "Avrupa Parlamento
~antasyon

Merkezi" ni

~ arlamentoların

hem d e Avrupa
~eri

ile

~ urmuşlardır .

Merkez

enformasyon sistemlerinin

roplulu~u

ba ~ lantı

sor unlarına ,

Araştırma

•re :Dokii-

çalışmalarını ,
h~m

Uye

birbirleriyle ,

ve Avrupa Konseyi enformasyon sistem-

ku r~ası

hedefine

yöneltmiştir.
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;,ı:)RK!YE :3 1 ~Y1JK :1!LLET t1ECL!S!tmE SNFOm~ASYON

S!STEM! GEREKS!::tr"lt: PARENStS

A. Tiirkiye 3iiyük Mill et Meclisi

1 -

Dog;uşu

Osma nlı

tmparatorlu ~ u ıq14

da yer alan Birinci Dilnya

son unda yenik

Savaşı

Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini
~ümleriyle Osmanlı

yılları

- 1918

!mparatorl u~u

dü ş~ü ş

imzalamıştır.

sona

ermiş

etmek

ve 30

11iitareke hü-

ve ttilaf Devlet-

leri de di ledikleri yerleri, kendi gUvenlikleri
işgal

a rasın

ba kımından

hakkını sa ~ lamışlardır.(l)

Ülkenin ttilaf Devletlerince

işgalini,

Mustafa Ke-

mal Atatürk'ün Milli Bir~i ~i gerçekleştirmek için Anadolu'ya
geçişi izlemiştir.
çıkması

lal

Yunan ordusunun 15

ve Türk Milletinin

direnişe

Mayıs

1919 'da !zmir'e

geçmesiyle de, Türk !stik-

Savaşı başlamıştır .( 2)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin
!stiklal

Savaşı

sırasında olmuştur.

Mart l920'de !stanbul'u
sanı da~ılmıştır.

işgaliyle

kuruluşu

da Türk

ttilaf Devletlerinin 16

son

Osmanlı

Meclisi Meb'u-

Bunun üzerine Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de

yeni bir meclis için seçimlerin

yapılmasını

emretmiştir.

Ye-

ni seçilen milletvekilleri ile !stanbul'dan kaçarak Anadolu'
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ya

~elen

78 milletvekili, 23 Nisan l920 'de Ankara'da topla-

narak Türkiye nüyük Millet

~.

~Tıaç

~eclisini

!şlevleri

ve

I'iiri(iye Büyük Mil !.et

~eclisi

lirtildiı'f;i

gibi , "Cumhuriyetin remel

ve "Yasama

Organı"

T.C .
kilerini

şu

kurmuşlardır.

görevini

Anayasasının

biçimde

T.C.

Anayasasında

da be-

ndan biridir

Organları"

üstle nmiştir.

87 .

~addesi ,

TBMM'nin

~ örev

ve yet-

belirle~iştir:

"A. Genel olarak
"adde8%- Türkiye Büyük Mil:et Meclisinin gö rev ve yet-

kileri,

kanı ın

koymak,

lunu ve

bakanları

de ~iş tirmek

basılmasına

ve

ilanına

laşmaların onayıanmasını

desindeki fiillerden

cezalarının

~er

çıkarma

tasarılarını

savaş

genel ve özel af

Bakanlar Kuru-

kaldırmak;

denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konular-

da kanun hükmünde kararnam8
kesinhesap kanun

ve

gö rüşmek

ve kabul etmek; para

karar vermek;

uygun bulmak ,

dolayı

ilanına,

yetkisi vermek; bütçe ve

milletlerarası

Anayas a nın

and-

14- üncü mad-

hüküm giyenler hariç olmak üzere,

mahkemelerce verilip

kesinleşen

yerine getirilmesin e karar vermek ve

ölüm

Anayasanın

di-

maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve göre vleri

yerine getirmektir." (4)
Türkiye Büyük Millet Meclisi

yukarıda

belirtilen yetki-
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leri

kullanır

ve

~örevleri

,....,

3. Bilgi

ı

..

yerin e getirir.

o

,..rereKsınJ _ mı

Tür-kiye Biiyük :-!illet Meclisi de, diinyadaki di'!;er parlamantolara benzer
cisi ise, ytiriltme
Uzere, iki temel

şekilde,
or g anı

ilki yasama

~örevi,

ikin-

ol an hlikilmet i denetim görevi olmak
yerine

g~ revi

organı

~ etirmektedir.

TBMM, bu görevlertni yerine getirirken, ihtiyaç duydu~u

bil gil erin bir bölümünü kendi

kay~ aklarından

bir böltimünü ise yurt içi

tarafından çıkartılan yayınlardan,

ve yurt

dışında

üretilen

TBMM'nin kendi

bil ıü

alde edebilir.

kaynaklarından

kaynakları

ve hükUmet

olan, TBMM Tutanak Dergi-

si(5) ile TBMM Kanunlar Der:;dsi(6)

ihtiyacın

bir bölümünü :mr-

şılamaktadır. Hü kümet tarafından çıkarılan, başta T.C. Resmi

Gazete(?) olmak üzere,
rarlarıyla

ilgili bilgi

di~er bazı yayınlar
ihtiyacına

cevap vermektedir. Bu alan-

da gereksinilen ancak hiçbir kaynaktan
de, hükümeti denetim

mekanizmaları

ise, hükümetin ka-

sa~lanamayan

işletilerek

bilgilere

edinilmeye ça-

lışılmaktadır .

TBMM'nin görevlerini y erine getirirken,ihtiyaç duydu~u

ülke içindeki

Teşkilat

bil~ilere

Kanunu(8) ile

erişimi,

TBMM Genel

kolaylaşmıştır .

Bu yasa

TBMM Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme

Sekreterliği
gere~ince,

Müdürlü~ü,

Basma
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Yazı

Derle~e

ve Resimleri

lemeyle gelen eserler

Kanunundan(9)

yer alan amaç

arasında

ise Kütüphanele r Genel Müdürlü:!üne

sereken

Araştırma

3ri şim

bil~i

Kurumu

dışı

ihtiyac ı

ise ,

devretr.ıektedir .

aracılığıyla

3a'tlan-

Bilimsel ve

Tür~iye

bulunan,

tarafından kurulmuş

Sistemi (TUBES)

der-

yayı~ları

dışındaki bilı<;i kaynaklarından

::'BMM 'nin yurt
ması

yararlan~akta,

~eknik

~übitak

elde edilmeye

Bil~i

çalışılmak

tadır .

Çalışm amızın

ile ilgili
dan

parlamentoların

b3l~münde ,

~etirdi!l;i

lümleri" nin

bil~i artışının

bi r

di~er

deı'!işiklik

bölümü "

olarak da

Müdürlü~ü

kurulmuştur ,

~ereksinimleri

parlamen tolar

ku rulması-ıa deıhnmiştik .(x)

ne - Dokümantasyon ve Tercüme
" araştırma

bil~i

açısın

"ara ştırm a

TBMM'de de ,

bö-

~ütüpha

bünyesinde böyl e bir

çalışmaları

devam etmektedir.

B. Enformasyon Sistemi (PARENS!S)

PAR~Nsts ,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane -

Dokümantasyon ve Tercüme
çalışmaları

b aşlatılan

Müdürlü~ü tarafından,

1979

yılında

ve günümüzde de sürdürülen bir sistem-

dir.
Çalışmamız ın

(x)

Bakınız:

Sayfa 16

I. Bölümünde, II. Dünya

Savaşı

sonunda
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ortaya

çıkan

etkile~esi

ve

bilgi

bu

TBMM'de de

söz
ve

de~işm e

aynı

gelişmele r,

bu

la

böl~mde

gele n

tilkemiz yasama

olm uşt ur.

neden

alanda

yapılan

de;işme

alanda gö r-

PARENS!S'i

çalışmala r

olan

organı

ve PARENS!S

de görti le bilece gi gibi, sistemin

milletlerarası

ler

~eydana

~östermiş

biçimde etkisini

da

parlamentoları

etmiştik(x) ~illetlerarası

maları~ın başlatılmasına
~iz

bıınun

sonucunda, parLamentolarda

~elişmelerden

dti ~fi ~ijz

ve

patlamasından

çalış 

inc eled iğ i

çalışmalarıy 

büyük benzerlik-

g~ster~e ktedir.

Bi 1 i.ndiği q;i bi, tilkemiz "Enformasyon sistemleri" alanındaki

R~;s!S

plışmalar

çalışmaları

ı.

Amaç ve

bakımından

ülkemiz

oldukça yenidir. Bu yüzden PA-

acısından

İşlevleri

TBMM'nin bir tinitesi olan
Tercüme

Müdürlü~ü

revlerinin

çok önemlidir.

~utüphane-Dokümantasyon

ve

ve onun alt sistemi PARENS!S, TBMM'nin gö-

gerçekleştirilmesini

kolaylaştırmayı

amaçlar .

" ••• Parlamento Enformasyon Sistemi, 'üyelerin yerli
ve

yabancı

mak'

her tür bilgi ve belge gereksinimlerini

amacıyla

formasyon

kütüphane hizmetlerinin , günümüz en-

mantı ğı doğrultusunda

kazanmasının

(x)

kurulmuş

Bakınız:

karşıla-

ele

alınarak

yeni boyutlar

bir sonucudur. Amaç, yasama görevi yapan üyeleSayfa 16
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re daha iyi ve etkin bir hizmet vermek olarak

kısaca

belirle -

nebilir".(lO)
Sistemin
nın,

çıkı~

kayna~ını,

~MM'nin ~erçek

iyi organize

edi l miş

kUtUphane

inşa

edilmiş

modern bir enformasyon sistemi ol-

posu tizerine

duğuna iliş~in

oldu~u

i~tiyacı

kadar, bu

bir

de-

inanç oluşturmaktadır .(ll) Parlamentoda üreti-

len ve parlamento için gerekli olan bilgilere etkin,
~ız:ı

bil~i

şekilde

ulaşılmasının

do~ru

ve

temin edilmesini hedef olarak

seçen (12) sistem, bu yolla, kütüphanesi, dokümantasyon merke zi ve enformasyon hizmetleriyle hem Uyelere hem de sorunlara
daha çok

yak ~ aşarak bil~i

lerin en iyi

şekilde

sunmada

objektifli~i

kaybetmeden Uye-

ve istenilen süre içerisinde enforme edil-

mesini sağlayacaktı r.(l3)
Sistem

aynı

zamanda gele cekte

oluşaca~ı

düşünülen

mil-

li enformasyon sisteminin,"yasama" alt birimini oluşturmayı da
hedef olarak belirlemiştir. ( 14)

2 . Hizmet

Alanı

Hizmetlerin en etkin
sayardan yararlanma
dan sonra, 1979

şekilde

düşüncesinin

yılında

yürütülmesi için,

1978

hedeflerini

ele

alınmasın

proje, sistem analizi ve program

liştirme çalışmaları yapılmıştır.(15)
çalışmaların

yılında

bil~i 

şu

biçimde

Sayın

~e 

llilmi Çelik, bu

açıklamaktad~r:

"1979

baş-
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larında

ge rçek

ne kadar

1

eş tir il~ey e

için modern bir

~a~

se de ,

;ı:ön

ca~ına

olan inanç,

:e~

ıaşlan ılan

i.ümü zdelü

ulusaı

liy!?"un

~;i r

i i r ki , ?roblemi:::izi

bu

yetti ~ ince ,

işi

en iyi sekilde

siste~i

ağının

içerisi~de

-elis:ir::ıeye

tanımlamadan

kurula -

;r;~n

bizden önc e

yararlan~aya

bil!7i~iz

sis-

• .:u

ve

y;;zde:ı 

~ü c ümüz

tecrübelerinden de

yapanların

çalışt ık .

~ir

slajilecek stan-

zorlamı.? tır

önce,

idiy-

yatıyo r

·~ ir

y : ri~i

he r

~zU nde

kendi kafesi içinde isle7en

~i zleri

:üsı:e:::

en for~asyon

enı'or:nasyon

yeriEe , ulusal bir sistem

:ı.a rt :. ara

çalışmaların

New York Times, OCLC ,

Libra r y of

Con~ress (Con~ressional

Research Genter),

?a rla~ento

Kütüphanes i,

ve Brüksel'de Avrupa Eko-

nomik

~oplulu~u

Lü~semburg

kütüphaneleri ve ona

b a ~ lı

çeşitli

Ayrıca,

yon sistemleri yerinde yerind e incelendi .

!n~iliz

enfor T.a s MARC (Mac -

hine Readable Cataloging) bütün detaylarıyla araştırıldı ". (l6)
Eu
l an

~örüş

sister.ıin,

leri"

adlı

ışı ~ ın d a

dış

sistemlerle

bir parlamento enformasyon sistemini hedef olarak

gö rülmektedir . (x)
uygun olarak sistem ,

bulundug;u 'l'BMM'ne daha fazla ve ·daha

(x)

) a ~l atı 

daha önce "Parlamentolar ve Enformasyon Sistem-

Bu hedef e

cına

çalışmaları

bölümde sözü edilen, "kurum içi ve

baiı:lantılı"

seçti ğ i

ve incelemeler

dönük projelere

Bakınız :

yöneltmiştir .

Sayfa 21 - 24

çalı ~m alarını

hız l ı

'oih;i

bağlı

sağlama

ama-
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3. Alt Sist emleri
l}i;n;jmüzde
lere

~yg~n

dü r ~ekte ,
d ır.

s:.s-:e:ıı ,

olarak,
ba zı

aunları

bazı

çalışmalerın ı

~y~ ulamayı

ise ge l-cekte

Bankası

Bil~i Bankas ı,

Kitap

gmaç ve hedefsü r-

planlamak-:a-

Hzet lemek mümkün olabilir:

şeki:de

a) Kitap öilgi

aGıklanan

pro celer ijzerinde

~ro ~eleri

şu

.Y'l karıda

(K!TBAN)

dive r leri~e

cö re

çalışm al arı

1 a-

ha ileri safhada olan bir projedir . Kütüphane de rmesindeki ki tap türü
da

yayınların

projenin ön

başl atılan

miştir .(l7)

Ji~l iyografik

dene timin i amaçlaya n ve 1979'

ç alış mal arı,

1930

bil~i ban~ası aracıl ı ~ıyl a

Bu

kitap

adı,

de bu

bilgi~e ri

eserler, yaz ar

konu ve serilerine g0re taranabilmekte ;
ihtiva eden bilgisayar

tedi r. !steyen I'BMM üyelerine ilgi
olarak, 1978

sonrasında

duyduklar ı

verilebilmekt e, bu hizmet belli zaman
narak güncellik

çıkt ıları

kütüphaneye gelen

kor ~~maktadır.(l8)

bi tiri l -

yılında

adı,

istendi~in 

alınabilmek 

alanlarla ilgili

y ayın l arın

aralıkları

li steleri

ile tekrarla-

1978 öncesi kütüphane der-

mesinin bilgi sayar ortamına aktarı l ması işine ise 1986 yı l ında
başlanmıştır .
do~rudan

Halen 1978

erişim

biçiminde

sonrası

yayınlara

ili şk in

yapıl abilm ektedi r.

taramalar ,
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b) Dokümantasyon Bil!!;i

Bankası

Müdürlü~ün

PARENS!S'i analiz

bil~ilerden

oluşan

amacı

temel

çeşit:i

bil ~ i

bankalarıyle

olan ioktirnantasyon hizmetlerinin ilk
~er~i

3lan

Bilgi

Bankasıdır .

b il~ilerin

dildeki 20 gazete ile 66
«1qs2
ana l iz

~em
sı

yılı

çalışmaları,

ele

yapılmış,

alınan

taya

incelenmiş,

konmuştur ".(20)

Yakın

nilen bu banka yol uyla,
larda yer alan tüm
bibliyo~rafik

yer

rürkçe ve yaban-

proje için, sis-

New York Times

ve indeksleri gerek yerinde ve gerekse

da çok dikkatle

d er ~ ilerde

der~iyi ~ apsa m aktadır.(l9)

ortalarında

çalışmalar ı

Gazete ve

ve modern dokümantasyon ilkelerine

gdre indekslenmesi biçimindeki
cı

ve

edilmiş

dest eklerr.ek

çalı ~ ması ,

~irirnin ~azete

3u

ana ~ izi

( OOKBAN)

basılı

kaynaklar-

ve benzerlik l er or-

farklılıklar

gelecekte hizmete

yukarıda

Banka-

Bil~i

sokulması

belirti l en çerçevedeki

bekleyayın 

makale, yorum ve benzeri bilgilerin

::ı.ab er,

kimliklerine

erişmenin

mümkün

olaca~ı,

l Ocak

l983 'ten günümüze , kim , ne zaman, nerede, ne söyledi ya da
hangi konuda neler söylendi türünden
la

yapılabilece~i

ara ş tırmaların kolaylık 

beli;tilmektedir.(21)

c) Tutanak Bilgi

Bankası

(TUTBAN)

Parlamento Bnformasyon Sisteminin uzun vadeli projelerinden olan Tutanak Bilgi

Bankasının,

parlamento

gö rüşme-
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de r~ilerinin

lerini içeren tutanak

bankası

meydana gelen yeni bi r bilgi
~tintimtize

"l920'den

gelen, ttim

lenecek ve

hazırlonan

nuda neler

s~ylendi ~i ,

~ti

kayna~ ın

ile Tutanak

dürlü~tin

tutana~lar

belirtilmiştir .

analiz edilerek indeks-

kimlerin

kon~ştu~u,

~a n ~i

Gensoru vb.) ne zaman

~azırlanış

Müdilrlü~tintin

açısından,

eseri

bu konuda kesin b ir

oldu~u

işbirli~i

ko-

belirli yasama fayapıldı~ı

kolaylıkla cevaplandırılacaktır."(22)

bi her ttir soru
sözü edilen

olacağı

indekslerinden

konu indeksi ile parlamentoda

~Gtivenoyu,

aliyetlerinin

ayrıntılı

gi-

Ancak,

Kan unlar Müdtirlti-

ve bu yüzden iki mti-

yapması

ge rektiği

de

ayrıca belirtilmiştir.(23)

d) Yasama Kütü~ü Bilgi Bankası (YASBAN)

düştinülen di~er

" Uzun vadede
Kütü ~ü

Bilgi

çok ihtiyaç

Ban kası
duydu~u

l920'den bu yana

ve

geçirdi~i

Ayrıca,

akışı

(YASBAN) ise,
bilgi

çıkan

yasaları,

bütün evreleri

parlamentonun en

birisidir . YASBAN,

ekleri,

g~sterecek

tasarıların

proje olan Yasama

aslında

bankalarından

tüm

bütün teklif ve

~ir

de~işiklikleri

bir sistem

olacaktır.

parlamento içerisindeki

da bilgisayar yardımıyla izlenecek, b~ylece hangi tek-

lifin ya da

tasarının

nerede

oldu~u

veya hangi komisyonda ne-

lerin bulundu~u kolaylıkla bulunabilecektir ." (24)
Yukarıda

s~zü

edilen projeler

yanında,

uzun vadede dü-

şünülen projelerden biri de, Resmi Gazete dokümantasyonudur.
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"!çerisinde her zaman

başvurulan

bilgileriyle dolu olan bu
lecek ve

di~er

bil Rile rin
nameler,

~i r

dısında

yasama, ·;ürütme ve

~aynak,

~Gnlü k

proje olan yasa
~alanlar

yönetme~ikler

yargı

olarak ana!iz edibünyesine

ktitü~ü

alınan

indekslenerek , kararlar , karar-

ve tüzükler gibi bilgilere

~ o layl ıkla

ulaşılması sa~lanacaktır ."(25)

Parlamento Enformasyon

ise ,

ge rçek leştiril 

şekillenecektir.(Ek-2)

mesi hedeflenen bu projelerle

Çalışma

4 . PAREHS!S ' in

Siste~i

Biçimi

a) Bugtinkü durum

PARENS!S, günUroüzde
jeleri üzerindeki
Ülke

kuru lu ş

bilgiye

kiye Bilimse l ve Teknik
bulunan Tübitak Bil gi

erişimde

Araştırma

~işim

yaşama:-::ta ;

ise PARENS!S, Tür-

Kurumu

tarafından

Sistemi (TÜBES) 'i

~urulmuş

kullanmaktadı r.
tarafın

(26) Bu konudaki istekler TüBES'e iletilmekte, TGBES
dan saglanan bilgi PARENS!S'deki bir terminale
dır.

Aktarılan

pro-

devam etmektedir.

çalışmaları

dışındaki

sürecini

aktarılmakta

bu bil gi gerek görüntü olarak, gerekse

basılı

biçimde istek sahibine verilebilmektedir.
Ayrıca

PARENS!S, Avrupa Parlamento

Araştırma

mantasyon Merkezinin üyesidir. Merkezin düzenlediei

ve Dokütoplantı-
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lara,

~ütüphane

- Dokümantasyon ve ·re rcüme Müdijrü

katılmaktadır.(27) Mer~ezin

mi Çelik

yonu enformasyon
ları

sonuçlandı~ında ,

çalışmalarına
letlerarası
lı ~ a

sis~eınlerine

slandaki

kavuşmuş

?arlamento
ti ~imi z ~ ibi(x),

yapılması
açık

bil~iye

do~rudan

ba~lantı

erişmede,

~alış~a

ba~lantı

~urma

mil-

sa ~l andı ~ ında,

ülkemiz yeni

~ir

kolay-

Düşünülen Şekil

~formasyon

"kurum içi ve

bir sistem olarak

bunu

bu sistemlerle

konusundaki

olacaktır .

b) Gelecekte

cekte

AV'rupa l'oplulu"';u Komis-

ba~lantı

verecektir . Bu

hız

Hi l-

Sayın

?ARE~;sts

<~ nce

de

rı e

lirt-

dış sis~emlerle oaı:ı;lantılı"

düşünülmüştür .

planlanan

şeki l de

Sistemi, daha

Günümüzde sürdür ül en, ge le-

çalış~aları

gözden

geçirdi~imizde

g0 rebilmekteyiz.
projelerini

konusundaki bilgilere

gerçekleştirdiiSinde ,

kolaylıkla

"yasama"

erişebilece~<tir.

Sistem, milli enformasyon sistemi oluştu~unda hem ül ke içindeki, hem de milli enformasyon sisteminin ba~lantı kuracagı milletlerarası
şındaki

bilgilere

enformasyon sistemleri yoluyla ülke

ulaşma

Avrupa Parlamento

olana~ına k avuşacaktır.
Araştırma

Uyesi olan PARENS!S, merkezin Avrupa
(x)

Bakınız:

Sayfa 46

dı -

ve Dokümantasyon Merkezi
Toplulu~u

Komisyonu en-
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formasyon sistemlerine
~uçlandı~ında,
hatlıkla

ba~lantı

çalışma~arı

bu yolla Avrupa'daki enformasyon

sc-

pazarına

ra-

ulaşabilecektir .

~alen ,

TU3ES

kana~ıyla Ul~e dışındaki bil~iye erişe 
yukarıda

bilen sistem , gelecekte
~etlerarası

bilgiye

PAR~rs!s ,

bahsetti~imiz

şekilde

mil -

erişebilecektir.

aynı

zarıanda ,

kendi

':::ıil~ilerini ba·'"l antı

sistemler yo.!.uyla , ge rek üB::e içine gerekse ülke

kur aca ~ ı
dış ı~a

koncsundaki

aktara~ilecekti r.

c) Milli Enformasyon Sistemi ve PARENS!S

Bilindi~i ~i bi "Milli 3nformasyon Sistemleri" kavramı,

1974-

yılında

UNESCO

tarafından

Paris'te düzenlene n "Mil-

li DoJr·;"!antasyon, Kütiiphane ve Arşiv Altyapılarının Planlanması

Hükümetlerarası

Konferansı"

nda ortaya

konmuştur.

Kısa 

ca, NATIS (National Information Systems) olarak belirtilen
"Milli Enformasyon Sistemleri" kavramı , dokümantasyon hizmet:eri, kütüphane ve arşiv ile il~ili milli altyapıları içine
almaktadır.(28)
Aynı

konuda ülkemizde de 20 - 21

Aralık

1983'de bir

toplantı yapılrııştır . Bu toplantıda PARENS!S'in milli enfor-

masyon sisteminin bir alt birimi
miştir.(29)

Parlamento

olmayı hedefledi~i

~formasyon

Sisteminin

belirtil-

amacını

belir-
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lerken de

açıklanan

bu hedef , daha önce leri de

çekleştirmesi ~e r eke n

sörevleri

arasında

Kon~ya ~u acıdan ~akı~dı~ında

yon sistemi

bakımından

PARZNS!S projelerinin

atıl~ış

ilk

ge r-

knrı:r:ııın

sayılmı$tır.(30)

sistem , ~illi enfor~as 

adımı

ge rçek _~eştiri !_;nesi

oluştur~aktadır.

sürecinde edinile -

cek deneyi;ııle rden, gerek ~illi enformasyon sisteminin di~er
alt

oir:.~ıeri

oluşturulurken,

standartların konul~ası

gerekse ülke:nizde bu konudaki

sırasında

faydalanılabileceği

inancın

dayız .

~hlli

enformasyon sistemi

bankalarıniaki

yan

kişilere

sunulmasında

oluştut:,unda,

PAR~}!S!S

veri

bilgiye ihtiyaç duyan, ancak, TBMM üyesi olma-

de istenen

hız

ve verimlilik derecesinde

sistem önemli bir rol

rinin kendi veri

jankalarında

oynayacaktır.

bulun:nayan

~izmet

l'BHM üyele-

bil~ilere

ulaşahil 

melerinde ise PAR~TS!S, milli enformasyon sisteminden kolaylıkla

yararlanabil ecektir.

ÖZET :

Olkemizde

"yasa~a or ganı~

Büyük Millet Meclisi, ihtiyaç
şekilde erişme amacına

temi"

görevini üstlenen Türkiye

duydu~u

bilgilere daha etkin

yönelik olarak bir "enformasyon sis-

oluşturma çalışmalarına başlamıştır .

Parlamento Enformasyon Sistemi (PARENS!S) olarak ad-
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landırılan sistem , aynı zamanda, milli enformasyon sisteminin

"yasama" alt birimini
tem,

"k ~ rum

dış

içi ve

ol uş turmayı

dijşiinill:nektedi r

.l. ~~..:5~.3 ,

p-·:.J nümüzde

<zerinci e

-;-üı$ma ları

ge rçekleştirdi ö;i nde

"yasama"

olarak

ba~lantılı"

sistemlerle

to Snformas.yon Sistemi olarak

.~ ro,jeleri

~edef

·'.!ruluş

3is-

seçmiştir.

bir Parlamen-

•

siirecini

ya.~ama~ta

ve

c evam etmektedir . Pro,jeler ini

~on'.ısundaki

'.)il(T, ilere

kolaylıkla

erişebilecektir .

Sistem, m~lli enformasyon sistemi ol~ştu ~u nda, hem ül ke içindeki , 'ıe'll de :nilli enfor'Tiasyon sisteminin k'ıraca~ı mil let l erarası

baglantıla r yol~yla , ül~e dışındaki

~ il~ilere

ula -

şabilecektir .

Avrupa Parlamento

Araştırma

üyesi olan PARENS!S , mer!<ezin
ba '!l antı

~u.racaftı

enformasyon

ve Dokümantasyon Mer ':e zi

çalışrrıaları

enformasyon sistem leri

pazarına ulaşabilecek

sonuçlandı.>ı-ında,
aracı '. ı:'S-ıyla

ve bilgi

ihtiyacını

Avrupa
karşıla 

yabilecektir .
PARENS!S, sözü edilen
hem de ülkemiz

açısından

çalışmaı.erı

çok önemlidir.

nedeniyle hem TBMM
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(ı)

Enver liya
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Karaı.
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Karaı,
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(4)
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Der~isi .
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~ürkiye

Büyük

Millet Meclisi, 1920 -)
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Başbakanlık
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No:

29ı9

Sekreterli~i

Teş~ilat

Kanunu . Kanun

Kabul Tarihi : 13.10 . 1983
(9) T. C. Basma

Yazı

ve Resimleri Derleme Kanunu . Ka-

nun No : 2527 Kabul Tarihi : 21 . 6 . 1934.
(10) Hilmi Çelik . Ulusal

Enfor::ıasyon

Sistemi !cim-

de Parlamento Enfor::ıasvon Sisteminin Yeri ve önemi (Bildiri)
Tübitak Türdak Ulusal Enformasyon Sistemi 1 . Ulusal Simpozyumu . (Ankara, 20 - 21

Aralık

1g33) 2

(ll) Hilmi Çelik . TBMM EnformasYon Sistemi (Tebli~)
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Birinci TUrkiye'de KUtUphanecilik

Alanında

3il~isayar
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( 13) Çelik , :.:' lu:: al Sn.:'or:nasyon
(14) " TBMM'de

Bil~isayar

Siste~i.

Sistemi ·1e

~k . 5

••• 1-2.

Yapı l_ an

' ;alışm a

lar" 9Uro JUnvas ı 4 (Mayıs,lQ84) 7 - 8
(15) "KUtijphanecilikte Bile:isayar
Artıyor"

Kullanımı

Giderek

3il.o:isa·,ar (3ylül, 1984) 8
(16) Çelik , :'3'·'.., Snfor:nasvon Sistemi ••• 2
(17) Çeli k, Ulusal 2nformasvon Sistemi. • • ?

(18) Çelik ,

G~rUşme .

(19) Çe ı i k ,

:.:A;o;.:r..:.;n;..;:ı:.......:G:....;o:..:·r:....;u::.;·:-..:.;
.,m:;.;.'e..:.;

(20) :;elik ,

TBT-1~~

Snforı:ıasyon

(21) Çelik,

Aynı

G~ri.is:ne

(22) Çe lik,

~BMM

Enfor:nasyon Sistemi. •• 3k 5

30

Aralık

1985

Sistemi

...

3

(23) Çelik , Ulusal Sn formasyon Si. st emi. •• 4
(24) "TBMM' de Bilgisayar Sistemi ve
lar " •••

7
(25) "TBMM'de Bilgisayar Sistemi ve

lar " •••

Yapılan Çalısma_

7 -

8

(26) Çelik ,

A vnı G~rüşme

Yapılan

Çalışma 
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Aynı Görüşme

(27) Çelik,
(28) Filiz
(NA~IS)"

Başbuo~lu

"Ulusal

~formasyon

Sistemi

Tilrk KUtüohaneciler rerneti Billteni XXIV: 3 (lq75)

225 - 230
(29) Çelik , Ulu sal Sofermasyon Sistemi ••• 5 - 6
(30) Osman Tekin
Kütüohanesinin
kın

Bir Vüzeye

nakkında Ra~o r.

Ça~daş

ilas ıl

Aybaş.

Düzeyde

Türkiye

Büy~k

~formasyon

Hizmeti Vermeye Yat-

ve Ne Gibi Olanaklarla

( Ankara, 1974) 5

Millet Meclisi

Getirilebilece~i
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III - PARENS!S VE

PARENS!S'in
enfor~asyon

dir.

ş6yle

A. Avruoa

3Ai'iLANTEAR

ba+lantı kur~ası

~letişi~i

Bunları

DIŞ

acısından

sıralama~

roolulu~u

be klenen

dıs

siste~ler,

çok 6nemli biriml er-

~ erçekten

mümkün olabilir.

ve Avruna Konseyi

~for~asyon

Sis temleri

Avrupa'da !kinci Dünya
ortak
taya

amaçları

Avrupa'nın

çıkmıştır.

ğudur.

Savaşını

yıllarda,

izleyen

olan iki kurum or-

birleştirilmesi

Bu kurumlar Avrupa Konseyi ve Avrupa Toplulu-

(l)

Bu
rafından

5

:m rıımlarr:lan
Mayıs

l949'da Londra'da imzalanan bir

kurulmuştur.(2)

nucunda

ilki olan Avrupa Konseyi, 10 ülke ta-

Günümüzde 21 üyesi

Avrupa Konseyinin
ki sorunlarla

ilişkili

a~ırlıklı

işlev

antlaş~a

bulunmaktadır.

olarak siyasal çerçevede-

görmesi, yeni bir ekonomik

işbir

liil;i kurmak isteyen Avrupa ülkelerinin, Avrupa

Toplulu~unu

oluşturmalarına

ıq5l'de

üzere
bazı

yol

imzaladıkları

topluluklar

Avrupa

Toplulu~u

hip olan

açmıştır.(3) ·!ıki

bir dizi

ortaya

toplulu~a,

18 Nisan

anlaşmayla,

oluşturmuşlar,

so-

bunların

ekonomik nitelikli
birleştirilmesiyle

çıkmıştır.(4) Başlangıçta

halen 12 ülke üye

olmak

de

6 üyeye sa-

bulunmaktadır.
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Birleşik

kurumlara üye
sahi~tirler .

büyük

~üc e

çı~arlarını

sunda

jir Avrupa
ortak

de~e rlere

Günümüzde dünya siyasal ve ekonomik

yaşamınd a

sahip bu

~eçmişe ,

amaç lar ı

kc.ırumlar ,

ve ortak

~e r eıti ,

savunma ve

de~erlerini

iiye ;_;lkeler in

korur.ıa

~onseyine

üye , Avrupa

Toplulu~una

adayıdır .

l - Avrupa

Enformasyon Sistemleri

1oplulu~u

Avrupa roplulu6u enformasyon sistemleri,
amaçlarını

bölümünü

gerçekleştirmek

üzere

oluşturdu ~u

toplulu~un

araçlardan bir

oluşturur .

Enformasyon Sistemlerinin
toplulu~un kuruluşuna

kurulmasının

yol açan nedenlerden
arasındaki

!lkin , Avru?a ülkeleri
ekonomik ve toplumsal bilp;iye

sından

do~ultu

sürdürürler .

Türkiye, Avrupa

rısında

olan ':>u

sonuçları

kültüre ve

ül~eler ,

çalışmalarını

ise üye

diişüncesinin

hızla

anahtar bir faktör olarak
fakir olan, gün geç tikçe

farklı

ihtiyacı duymuştur .

toplumsal enformasyonun iyi
bir hammadde olarak

baş a

Hammadde

açı 

biçimde dünya rekabekaynaklarını

Bilimsel , teknik, ekonomik ve

satılan

sunulıışu ,

toplulu,.un

gBrülmüştü r.

tiyle yüz yüze gelen topluluk, entellektüel
geliş tirme

de~ildir .

bilimsel, teknik,

ulaşım ,

ar~an

neden ı_ eri ,

bir ürün

toplulu~un '.::ıu

oluşu

ve zengin

pazarda hir dün-
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ya lideri

olabilece~i

landırmıştır .

düşüncesi ,

Ancak, tfim 1finyaya

koşulu

da

~eliş~eleri

~nce,

hız

toplul~kta

ol uşturıılması "r,erekli-

~ündeme ;:ı;elmişt ir.(5)

Bir l eşik

Amerika

açılmadan

pazar ı"

etki li bi r "Enformasyon ortak
li·si :in

bu konudaki

Devletlerinde kurulan ve

hızla

geli-

şen gerçek 'oir "Enfornasyon pazarı" nın etkisi ise 'nkar edi-

lemez. Amerika
rinin,

Avr~pa'dakilere

erişiiebi

revletlerindeki enforffias:von sistemle-

Birleşik

g0re daha

lme leri , sonuçta

de Amerika'daki veri

~elişmiş

Avrupalı

tabanlarını

olması,

kullanıcıların

kullan~alarına

Bu nedenle Avrupa ülkeleri hem Amerikan veri
şı

ba~ımsızlıklarını

lerinin rekabet
rişimlerine

veri

artır~ak düşüncesiyle,

ıaslamışlardır .

tabanları

o~yijk

yol

~lçü 

açmıştı r.

kar-

tabanıarına

bu alandaki gi-

(6)

başladıkları

bUyük

ko~ay

korumak, hem de bu alanda kendi endüstri -

~ücünü

Girişime

daha

sayıdaki

ki rekabetin sonucu olarak,

sırada

Avrupa'daki geleneksel

kamu ve Bzel

da~ınık

gi r işim ci

arasında

hir gBrünüm arz ediyordu .

S ık s ık ikilenen bBl~esel ve milli ihtiyaçlar gBz ~nüne alı

narak

belirlenmiş

tek dille
sahip veri

işlem

de~işmeyen

~Bren

tabanları

ve

birkaç konuda faaliyet 7Bsteren ,

farklı

oldukça

firmaların

kullanışsız

bil~isayarla rına

gBzüküyorlardı .

Bu

rekabetin olums uz etkisini ve yüksek maliyetini fark eden
topluluk ve üye ülkeler, faaliyetlerde
ya, enformasyon ve dokümantasy on

koordinasyonıı

alanında

yeni bir

sa~lama

yapı

kur-
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maya karar verdiler.(7)
1'oplııluk,

daki

am açlarını

plan ını

l ıca

~abul

Ha ziran ::..g7l' de n iti')a ren sözü edilen alan-

ge rç ek! eşt ~ r ~e k amacıyla,

etmiş

hedefleri ise ,

a) Ortak
cemlerinin
,y ar'iımcı

ve

uygulam ı şt ır.

bir dizi faaliyet

Uy~ulanan

pla~ların

baş 

şun lar olmuştur :

standa rt la rı

~u rulmasını

ve

esas alarak,

geliştirilmesin~

enfor~asyo n
teşvik

sis-

etmek ve

olmak.

b)

Bil~i işleme

ve

iletişimi

için ortak bir

~

ya-

ratmak.

c) Bilgi transferi için
liş tirilmesi ne

ça ,;l;d aş

t eknolo :iilerin ge-

önayak olmak, uygulanma ve

kul lanım ını

de s-

tekleme k.(8)
Faaliyet
yuk arıda
manın

planlarının

b aşarıyla

s Hzü edilen ve bir ''enformasyon ortak

gerekleri o l an hedeflere de

çözümlernek

amacıyla

sonucunda,

paz arı"

yarat-

ulaşılmıştır .

Uygulamalar sürecinde ortaya
ları

uygulanması

çıkan

teknolojik sorun-

(European Strategic

Progra~for

Research and Development in Information Technologie s-ESPRIT)
"Enformasyon Teknolojisinde

Araştırma

ve

Geliştirmeye

!lişkin

Avrupa Stratejik Programı" (9) türünden enformasyon ve ileti-
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şim

alanında

altyapıyı

olL;şturacak

pro~ramlar yiirijtülmijştür .

(lO)
pazarında

3-ünüm:izde enformasyon ortak
len~iş

görülen

on Network lışmaları
~ el

Eurone~

Direct

~amu

ve

ması

ve

~zel

inşa

masyon sistemleri

DIAN~

slirdürij!müşcür .
gir~ ~ imciler

gibi,

sürecinde de

Avrı;pa

enformasyon

maktadır .

Orne ~ in,

lanıcıların

ler

para-

çabalar

uy~ulan 

ve r-:e -

kurulması

~zel

hir an l am

taşı

bir enformasyon or~ak pazarı kur mak ve iş

sorumlulukları

plan ının

uygulanısı

gibi

sırasında

ser~est

a~anlarda,

bazı

gulanmakla 0irlikte , top L,• luk üyeleri
alanındaki

arasındaki

işbirli~ine

de

bil~i

rekahet, kul cemel ?rensip-

Bu prensipler Avr upa enformasyon

ceknik enformasyon

qa-

yeni enfor-

planları~ın

a~ının

hakları,standartlaşma,

saptanmıştı r.

~ırope)

çalışma l ara

Bu

tara~ından

faa~iyet

~ Hsterilen

letmek için, il• faalivet
~ullanıcılarının

Informat~

edilmiştir .

o ! du~u

konusunda

~or

Access Network

Günümüzde

liştirilmesi

rolü üst -

(Euro?ean On - line

Infor~ation

bas ~ atıl~ış

olarak,

-

';aş

a~ına

uy-

•) i limsel ve

katkıda

oulunmuş 

lardır .(ll)

Avrupa
enformasyon
deki

Topluluğu ,

pazarının oluşum

işleyişi

ve

gelece~i

dedir. Enformasyon
ıaştırma

~ün::mü z

amacına

Avrupa' sının sahip

sürecinde

a~sından

da

oldu~u
yo~un

pazarının di~erl.eriyle

yönelik yeni projeleri

olduı";u

kadar, günümü zbir

çalışma

iletişimini

~erçekleştirme

için-

kolayu~aşı-
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sı

yanınd a,

ye n i enformasyon distemleri kurarak , bu

kat u

sa~lamaktadır •

~ u rum

içi hizmet

~eren

tilrde

~eli ~ tiri l di ~ ini

ya da

sUrd~ril l dil~~nU

.3un lardan •)as ka,

bazı

enfor~asyon

deneysel ,ya da

siscem l erinin de

a 5zlemlemekteyiz .

'!:'och:lukça OL$t;.;rulmus ve !'lizrn etlerini
o :_ arEı~{

siird·iren en:'orT.asyon sistemleri, Avrupa

~isyonunun,

·rnitesine

Avrupa

ba .;ı; lı

a)

~oplulu~u

olarak

Avr•ıpa

çalışmaları!1ı

On - line Information

ihtiyacını

M;ı

mformasyon

Avrupa &lforT.asyon

Access Network :-or

Politi~a

Net~ork

~ope

karsılamaya

M;ı

dısa

yjnel_:'..k
i\o-

'!'o9l u lu~u

ve

Oluşturma

Yöne~im

si.irdilrmektedirler .

(Euronet DIAUE)

( Suronet DIAllE - European
- EGRONET , Direct Information
·::::ıoplulu;'!:unun

- DIArlE) , Avrupa

yönelik olarak

yon sistemlerini d estekleyen

~azara

veren , enformas-

hiz~et

milletlerarası

bilgi

enformasyon

a~ı 

dır .

Avrupa
gelece(;!;i
luşu

~forxasyon Pazarının

açısından yapt ı a;ı

çalışmalar

kımından

yanında ,

işl_eyişi

ag;ın

ve

oluşturu

toplulu~un

ve ilye illkele-

duyarlılıklarını

göstermesi ha -

sürecinde gösterilen çabalar ,

rin bilgi sorunu konusundaki

gÜnilmilzdeki

dikkat çekicidir.
Avrupa

Toplulu~u

1975'de kabul edilen

Bakanlar Konseyi

tarafından

18 Mart

"1975 - 1977 Bilimsel ve Teknik Enfor-
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:ııasyon

r;a lı şma

ana

Planı "nın

"Avrupa

amacı

~form8svon

Altı"

:n meynana q; etir:nekt i, ':'oplulwra iiye Ulkeler~n :r.illi delep:e-

~asyon

, ..
"Bil im ve I'ekno lo.jide Snfor118 s yon ·re --n O'<'Jma:ı
-

o~ u şan

::.eri:ıden

Kornitesi" nin bu i

:şi

c;;'= rçe kle ştir:neyi

'iye

PTT y0netimlerine verme öne risi ve bu konudaki
15

1Q75 ' de PTT

Aralık

ile komisyon
Anlasma,

arasırda

a~ın

~ro~e ,

ya~ılan

ıi r

oro~enin

anlaşma

~y~ulanması

ile
ve

lke J.e ~in

~artı şm a~ar,

temsilcisi

y~net~mlerin~n

ij

PTT•si

?ransız

son ııçla nmıştır.
işleti.~~n~

~aos ı-

yordu.(l2)
Avrupa
ya

çıkan

~for!:lasyon Aı:ı;ının

sorunların

re ihtiyaç

duymuş,

gelişimine

yol

yeni çözümler de tüm

sırasında

iletişim

tirecek faali7et

planlarının

Bil~isayar

standartıaşma

ve telematik

sonuçlarıdır.(l3)

nolojisi" nde
aynı

~eniş

de~i şi mve

bil~i

~elişmele -

endüstrisinin

or"ca7a

çıkan

ve

başarıyla uygulanması
iletişim

alanındaki

işlemlerinde

yeni

zamanda ortak standartlar
açılmasını

Avrupa Enformasyon

da

ortaya

Avrupa'nın

geliş -

sonuvu çösa~lanan

gelişmeler ,

Bu sonuçlar, "Veri Iletim

uluslararası standartları

bir pazara

"teknc.loji" sorunu ,

yet7.ililerirce ortak teknolojiyi

zümlenmiştir .

zümün

~i rçok ala:ıda

orta-

siireci:ıde

açmıştır.

Çalı~::ıalar

milli posta ve

çözümü,

ol·~:;;tı..:r·:lus

bu çö-

A~ları

Tek-

çıkartırken (l~)

bu endüstri

dalının

kolaylaştırmıştır.(l5)

A~ının oluşturulması

sürecinde çö-

züm bekleyen sorunlardan biri de dil sorunuydu. aelirli

bazı
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~onulariaki
sı

oluşturma

maları,

Bu

çok dilli

otomatik

'le

bu soruna

ı:ılanda

s5zlU~le r,

çöz~m

en etkin

ı ir

rerminoloji Veri ' anka-

>ir çeviri sistemi
·ıul~a

Galışma

R:eli ~~ tirme

ça lışma l arın d an

çalıs

ıa zı la rıdır.(l6)

olarak "Ortak Komut Dil i" ni (G GL -

Commen :::ommand Language ) görmekteyiz . 2:nfor!Ylasyon sistemlerinin docrudan
te

erişim

ol pnlu

çalısmasının

uygulAn ması

!<ısa

sürede

1

tasarlanmış,

fizibili -

nedeniyle de komisyonca

mıştır .

y ay g ın2.aşan

eşit

için

sonuçlanması

~ararlaştırı

tüm sistemleri
çıkacak

kullanıcıları

ko!ay lıkta

"Ju dilin

olarak ;

avanta.jları

tarayabilme', ortaya

çıkan

yeni sistemler için yeni diller ölreni lmesini n

memesi, ju dilin
rnemesi ve

~ygula nı ş ının

ö~renilmesinin

çok kolay

olması

etkile-

y apılarını

söylenebilir.(l7)

sor~nunu

rın

ürünlerinin , günümü zdeki birçok enformasyon sisteminde kul-

amacına

yönelik olarak

~e rek

Dil

lanıldı~ını

çö zme

sistemlerin

ve

gffirmekteyiz . Bu alanda

yapılan

çalısmala 

kılavuz niteli~indeki

ya-

yınlar,bunların.yaygınlaşmasını kolaylaştırr:ııştır . (l8)
Bazı

de ortaya
nışı

spesifik konularda ise

çıkmıştır.

sırasında

cıları,

ortaya

iletişim

~rne~
çıkan

işbirli ~i

bilgisayarların a~a

b a~la

teknik s orunlar bilgisayar

.y apım

olarak,

yetkilileri, Avrupa Konseyi ve enformasyon

sistemleri operatörlerinin toplu biçimde
ortadan

hiçi m-

çarpıcı

çalışmaları

sonucu

kaldırılabilmiştir.(l9)

Sonuç olarak, 13

Şubat

1980'de faaliyete geçen Avrupa
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3nformasyon
~an

A~ı,

komisyon ile

varılan

anıasma

~ere~i ,

3~ a

~at ı

Glkelerdeki oosta ve iletisim yHnetimleri taraffndan ie -

letilmektedir. Londra'da ni r

y~netim

kontrol ve

?rankfurt, Londra, Paris , Roma ve Zürih 'teki
lerinden

ol."şmaktadır.

tiretilen

~il~isayarla rla

~ızı

AvrupalıLar

tarafından

donatılm ış

yüksek hatlar yoluyla

merkeziyle ,

~a~lantı

mer kez -

projelenen ve

olan

ba~lant ı

mer~ezleri

~ ir ~i rleriyle

ba~lantı

kurar~ar .

~izwet veren ~erkezi ıil~isayarlar ve kullanıcı ter~inalleri,
~a~lantı

iletişim

merkezlerivle

rij;.;:sel, Kopenhae:, f ubl in,
terminaller,

kullanıcı

kurabilirler. Amsterdam,

Lif~semtnxe:

ve Atina' daki

terminalleriyle en

yakın

~ü 

toplayıcı

ba~la ntı

merke-

zi arasında iletişimi sa~larlar.(20)
Avrupa

Enformasyon~~

Belçika, Danimarka, Fransa, ?ede-

ral Almanya, Yunanistan, !r landa, !talya, Lü:-<:semburg, :~ol landa, !sviçre, !sveç ve
rın dışındaki

İngiltere'ye

otuzdan fazla ülke,

hizmet

sunmaktadır.

a~a milletlerarası

Bunla-

girişle r

yoluyla ulasır.(21) Son olarak Finlandiya'nın ardından, Norveç de, a~a Katılmak üzere toplulukla ilişkiye geçmiştir .(22)
Avrupa Enformasyon

A~ı,

Avrupa'daki

tişim uyduları aracılı~ıyla

da Amerika

tlçüncü Dünya ülkeleriyle daha
layan

çalışmalarını

di~er

hızlı

0ir

sistemlerle ve ile-

Birteşik
bil~i

~evletleri

ve

transferini amaç-

sürdürmektedir. Bu amaca y6nelik olarak,

komisyon ile Avrupa Uzay Ajansı (The European Space Ageney ESA) arasında, APOLLO (Article Pr ocurement •.rith on - line Local Ordering) projesine ilişkin antlaşma, 31 Temmuz l985'de
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imzaLanmıştır.(23)
Enfor~asyon

Avrupa
yınlanan

bir

ve

A~'da

kılavuzda

yer alan

Ağı

tarafından

enfor~asyon

408 adet veri

tabanı

~Q83

Nisanında

sistem:ertni
0ankası

ya da

ya-

z ~ steren

ile 51 merke-

zi bil~isayar yer almış~ı.l24) lq85'de veri tabanı sayısı ~00'
e yaklaşır~e n, merkezi jil~isayar sayıs ı 50'yi aşmıştır.
Avruna ~:'or:nasvon A€ı 'ı ilimsel, tek::.,.., ik, hukuki, toDlumsal ve ekonomik
~z ay

bilimleri;

bil~i

tarım

trik, makine ve kimya
sosyal

~ ilimler;

eczacılık;
A~'a

let~ektedirler.

ları

en

~eniş

şe k ild e

ve veterinerlik bilimleri ;
m ~ hendisli~i;

bil~iseyar

inşaat,

için

ek

ve makroekonomi

olarak,do~rudan

danışma

düzenlemektedir.

elek-

ve e l ektronik;

~tbi

alanlar

olan yeni enformasyon sist emleri bu
A~

ka,sar .

madencilik, patentler ve hukuku; petrol;

işletmecilik

katılmakta

ihtiyaçları

tıp;

alanlarını,

hizmeti

A~'dan

yanında,
alanı

geniş 

erişim kullanıcıları~ın

ver•:ıekte,

yararlanma

ayrıca

karşılı~ı

::i~retim

kurs-

ödenen ücret,

iletioim süresi ve verinin hacmine ba ğl ıdır.(25)
A~'ın

oluşturulması

avanta ,jın ın oluşu
lanım
liği

ücretlerinin

için seçilen teknolojinin birçok

ve bu teknolojiyi
düşüklüğü

Avrupa Enformasyon

A~ını

ve

geliştirme

kapsadı~ı

başarılı

konu

çabaları,

kul-

alanının geniş

:nlan etkenlerdir.

b) Tarımsal Araştırma Projeleri Veri Tabanı (AGREP Agricultural Research Projects Data Base)
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Toplulu~una

Avrupa

~Uncel

Jye Jikelerdeki

ilvili

eden veri ta-

~raştır~a

pro~eleriyle

banı

yılında kurulmuştur. Milli bilgi ~iris ~e~~ezlerin

ce,

1975

j~kelerinde

yUrUtillen projeler

nulan bila:i, '>ir

tirilen ve

işlenilen

hak~ında

~ilgisaya r

mer'.rezlere i'!lanyetik teypler biçiminde

ri

~abenının

Uretti 1i bu

çıktısı

olarak

AGREP 'in konu
çılık,

toprak

bil~iye

ve

tarım,

araştırma

7eri
sık

ve

tabanı,

23 000 projeye

mil-

tabanı ,

da;tıtılır.

gıda ,

~eliştirilmesi ,

veteriner!ik, kBy sosyolojisi vs .
yapılmış

bUtUnleş 

ACJRE? ve-

erisim ya da

yıllı~

ulaşılabilmektedir.

alanını

kullanımı

AvruDa

toplanır.

carafından

do~rudan

ve su-

~azırlana~

bu bilginin tirUnU olan veri

lı

':ıil~isayar

~htiva

sistemi yol'..lyla

is':ıirlig;i

Komisyonundaki oir

Topl~lu~u

~il~ileri

tarıms3l

~eliştirme

ormancılık,
do~anın

alanlarında

projeleri

balık

korunması,

~UnUmUze

de~in

olustur~r.

manyetik teyplerde sUrdUrUlUr ve yakla-

ili şkin bil~iyi

~uncel 

kapsar . Oç ayda 'ir

leştirilir .

AGREP'in
ventory of

basılı

Aı.;ricultural

çıktısı

olan

AGREP-

Per~anent

In -

Research Pro.4ects in the :mropean

Communities , ana liste ve indeks olmak Uzere ü::i ciltten oluşan

bir

yıll ıktır.

Projelere

ilişkin

bilgiler, hem !ngilizce hem de ulu-

sal dilde; projeyi üstlenen
göre ve ilgilenen bilim

araştırma

kurumları

adamlarının adlarından

ve Ulkelere
oluşan

~aşlık-
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larda dilzenlenir . Veri ta':)anına , milli ~iriş ~erkezlerinde
:nanyeti~<

ulaşı

teyplerde

do~rudan

"DHiDI" yoh:yla da

c) Adalet

Divanı

the 3uropean Co m:n unities
~ata

labilece1!;i r:;ibi , "Datacentralen" ve

Veri
Le~al

lebibıektedir .

Bankası
~ata

(26)

(Court of Justice of
Group - CJUS

Processin~

Bank)

~JuS
ie~in

~ili

aldı~ı

veri

bankası,

kararların

Adalet

~etin

i954 ' den bugüne

Divanının

ve 0ibliyografik 6zetleriUe il -

savunma g0rü$lerini· '<apsayan, makineyle okunab ili r bir

kütijkten

oluşur

ve l975'de

Legal Documentation System"
dan

eri:;; i

Konu

alanı,

hat hukukudur.

aylık

bi r

pa rçası

Veri
den önceki

'::>ankası,

oldu~ und an,

toplulu~un

"-::ELEX
dog;I'u-

Bil~i

girişleri

faaLiyetleriyle ilgili içtiAvrupa mahkeme

kararlar •re hukuk dero>;ileri yoluyla

olarak

kaç veri

ın

'leri

mümkündür.

erişmek

sılmayan

kuruı.muştur .

raporları,

sağlanır.

ba-

Kütük

güncelleştirilmektedi r.

bankası,

işlemleri

tabanını

d) Avrupa

Avrupa 2konomik

Toplulu~u

mahkemesin-

ihtiva eden, kurum içi hizmet veren bi r-

da sürdürmektedir.(27)

Toplulu~u E~itim

Enformasyon

The Ed.ucation Information Network in the

A~ı

~opean

(EURYDICECommunity)
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Avrupa

Topluluı?;u

Komisyonımun

E.::1;itim Bölümii ve Arns-

terdam • dai<i Avrupa Kül tiir !<:urumunca iestekl.enen

aıS,

1976 ' da

!:urul'!luştur .

3nfor:nasyon
belirleme
;:ı;esel

a~ı,

~onusunda ,

topluluktaki

liye ülkeler

ve 7erel sevi7edel':i

degişimini

desteklemek

arasında

~ret".:ililer

amac ıyla

eı}:;itim

?ol::tikası:u

de bHl-

~ ze llik:e

arasında, '"ıilg:inin hızla

ve üye ülkeler-

kurul:n~ştL~

deki :nilli bil~i tinitelerinin, 3rtiksel 'deki bir mer:ez yoluyla koordine edilmesinden ibarettir. Snformasyon
lik
dır :

tanıdı~ı

Okuldan

bil gi

çalışma

mi ve ögrenimi;
rin

aldı~ı

tircektedir .
seminer ve
raporlar

için

yayınlamak

alanı ,

yabancı

~onular

şunla r

Jillerin

ö~reti 

ve aileleri;

ö~rencile 

ve politikalar.

~steklile re

önce-

yanıt

bilgi

A~,

verebiLecek

kapsayan, güncel kaynak ve malzeme-

bil~isayarla

Ayrıca,

e~itimi

şartla rı

·1il~ileri

odaklaştı~ı

geçiş ,

okunabilir bi r veri

kullanıcıları

toplantılar d~zenlemek ,

Konu
yen

~i riş

kolaylaştı rmak

karşı l aştırmalı

nin yer

yaşamına

~öçmenlerin

ytiksekö~renime

de~işimini

ihtiyaçlarının

a~ının

arasınd a

güncel

gibi faaliyetlerde

tabanı

geliş 

konusuyla ilgili

yayınia r

~akkında

bulunmaktadır .

Avrupa Toplulugu ve liye ülkeleri etkile-

eğitim yayınlarını

kapsamaktadır .

The Imcact of

Demo~ 

raphic Change on ili.ucation Systems in the European Community
ve

Compulsory Schooling in the Eurooean Community

taşıyan

iki

yayını

vardır.

adlarını
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Jizne:ler , ~illi ~il~i ünite~er~nden de sa~lana~il~r .
( 28)

e) Çe vre Snforr::asyon ve J okü::antasyon t'er'-::ez !.er~ Veri
( ~:;:r::oc - ::illvironr.:en ta l

:'ab anı

:!:~for-:-. ation

.Coc~;:ı:e:-ıta~:o n

and

:e nters Data 3ase)

~NDOC ,
je!~e

sa~lava n

kurt~ların

zudur ve 1978 'de
leme, güncel ve
•i a~ı şm a

~oplulu~u nda

Avrupa

~~l~i sa~ar!a

kurulmuştur .
~ er iy e

dönUk bibl iy ografik

ülkele rde bu alandaki SOO 'den

SOO ' ün Uzerindeki
lir.

~~DOC

tabanı
~i rişi

Directory

okuna bi~i r

1'1erke:der, öz

hizmeti verir l er . Mer,ez l ere

3NDOC veri

~on ~ su~da

çe vre

adlı

~az l a

kapsar,

ilişkin

~i r

yıll ığı

ve indeks-

sa~ la~a

ile

üye

derlenir .

de ~ in toplanmış

olarak

~ü ncellestiri 

çıkart ır.

Çevre konusundaki enformasyon hizmetleri , konu
nı

ve

kılav~-

bil~i!er ,

~ayna~tan

yıllık

nt r

çıkarma
b i l~i

l980 'den günümüze

~il~ ~

alanı 

ol-..:şturur .

Adı ,

Veri

tabanı

her merkez

adresi,

ilişki

kurulacak

hakkında

kişi ,

şu

bil ~ile ri

verir :

telefonu , mer kezin tipi

(Kamu sektörü , sanayi ya da ticari kuruluş tipinde), amacı,
kaps adı :!ı

konu

alanı ,

sundu ~u ~nformasyon

hizmetleri .

ZNDOC ' un manyetik teypleri, toplulukteki çevre enformasyon ve dokümantasyon merkezlerinde

~ulunur .

Ayrıca,

Suro-

net DIANE'nin merkezi bilgisayarı olan ECHO (European Commis-
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sion Host Organization) yoluyla do~r~dan da·erişilebilir .
~NDOC

ala nında

konu

"Çok Di lli

Tanıtaç

Sistemi" (MOS - Multi -

lingual Descriptor System) ~ ~lla ndı~ından Avr up a Toplulu~unun
gltı resmi 1ilinde araştırma yapma olana ~ı sa ~l ar.(29)

f) Çevre Araştırma .?roJe l eri Veri ·raocını ( 2NREP -

En-

vironmental :te search ?ro .i ects Data Base)

Avrupa
nusundaki
yan veri

Toplulu~una

~j ncel

taban ı

araştırma

ları

ilişkin

kuruluşlar

ve

ki bilgiler
yetki l i,
rihi ve
zar,

bil!2:il er,

adı,

ve

araştır:na

pr oJe dUzeyi,

ö z, anahtar

yayın tanımlarını

başl ık

hakkında

tUrUnde 2°00 ka7naktan

kuruluş

başlık,

projeleri

işlenen

lerinde

kullanılabilecek

gisayar

çıktısı

haline

~apsa 

kuruı:ı la rı ,

toplanılır .

başlama

sözc ~ kler,

k apsamaktadır .

bibliyo~rafik

Bil~isayarda

bil~ileri

k~rulmuştur .

l978'de

?roJelere

Uye Ulkelerde yUrUtUlen çevre ko-

ve

maliyeti,
!l~ili

g rup-

Kilttikte-

bitiş

tarihi,

bil~inin

ta -

makaleler , ya-

bilgi de ana konuya eklenmektedir .
veriler, çevre

araştırma

biçimde, manyetik teyp ve

merKez -

basılı

bil-

~etirilir .

Veri tabanına ayrıca, Euronet DIANE ' nin bir merkezi
bilgisayarı

olan ECHO y o luyla da

okunabilir ENREP veri

17

000

araştırma

tabanı,

pro jesine

erişilebilir .

1980'den bugUne

ilişkin

Bil g isayarla
de~in toplanmı ş

bilgilere sahiptir v e düze n-
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li olarak

g üncelleştirilir.

:::NREP, pro j eleri dizin l emede, "Çok Dilli
temi" (MJS - Multilingual Descriptor System)

Tan ı taç

Sis-

kul l a nıl dı ~ ın

dan, toplul u~un altı resmi di linde araştırma yapma o lana~ ı
sunar. ENREP Pro.~ects

Inventory of Environmental Research

?er~anent

of the Eurouean Communities

adlı

bir

yayını

çıkartmak-

': adır.(30)

g) Avrupa Üz Veri

·Tabanı

( EABS - ElJRO ABSTRACTS Data

Base)

EURO ABSTRACTS, Komisyon

tarafından destek l enmi ş

limsel, teknik

araştırma

pro J elerinin

dı ~ ı aylık

d er~idir.

Bu der ginjn veri

bir

sonuçlarının

tabanı

bi-

y ayın l an-

olan biçimi

EABS, ECHO merkezi bilgisayarı yo luyla da do~rudan erişile
bilir.
nı ll

Ayrıca,

manyetik teyp ve

mikrofiş

olarak

kullanıma

su-

ur.
Konu

alanı,

komisyon

t eklenen nükleer,çevre,

tarafından

tarım,

yürütülen ya da des-

enerji, kömür ve çelik, radyas-

yondan korunma gibi konulardaki bilimsel ve teknik

araştırma-

lardır.

Bilgi
riler,
nır.

girişleri,

raporlar, dergi makaleleri, bildi-

araştırma antlaşmaları,

patentler, kitaplardan

sa~la-
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tabanı,

EABS veri
34 OOO'den fazla
la

yazıldığı

belg enin
araştırma

Veri

mukavele

ta b anı,

kapsar ve

kaydı

~üncelleştir~lir.

1962'den

Veri l er,

dilde)

de ~ in yapı l mış

olarak 125 yeni

aylık

bel~enin başlığını

tanıtaçları, yazarı,

numarasını

komisyon

~ün ü müze

(İngilizce

ve

eme~i ~e ç enleri,

ve bibliyografik bilgiyi verir.

tarafından

konferansların iktibaslarını

kayıt

düzenlenen ya da desteklenen

da ihtiva eder . (31)

h) Avrupa Komisyonu Merkezi Bil gisayar

Kur uluş u

(ECHO-

European Commission Host Organization)

Avru pa Komisyonu Merkezi Kuruluşu, Euronet DIANE milletlerarası

a~ında doğrudan

enformasyon

erişim

sa ~ layabilen

merkezi bir bilgisayar servisidir ve 1980 ' de hizmete ~ irmiştir.

Merkezi bilgisayar, diğer merkezi bil~isayar servislerince

kullanılmayan,

Avrupa

rulmuş de~işik

türdeki veri

sa~lar.

Toplulu~u

Avrupa

şim kullanılmasını

katkıda

rı,

teşvik

Toplulu ğ u

tabanları

Komisyonunca

ve kütüklere

Komisyonunun Avrupa'da

oluştu

erişimi

do~udan

eri-

etme , destekleme ve etkin biçimde

bulunma

kararının

Merkezi

bilgisayarın ulaşım ı sağladı Gı

sonucu olarak

Euronet DIANE hizmetleri,

araştırma

kurulmuştur .

veri tabanla-

projeleri , tenders ve

kontratlar , terminaller ve mikrobilgisayarlar rle terminoloji
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~ibi

S~zU

rupa
dan

ihtiva etme kt edirler .

alanları

edi 1 en bu veri

Topl ı.:lu.:;u
sa ğla r.

t~~h nları,

Kom isyonu ile

Ayrıca,

bil~ i

b ürolarından

ECHO Newletter

ve özel

bir

adlı

Fi rişler ini

yayın

Av-

kur -..:l uşlar
çıkartmak

tadır .

Merkezi bil gi sayarın do~rudan erişim sa~ladı ~ı veri
tabanları

şunlardır:

;)IANE - GlJ!DE, Euronet DIANE merkezi bilp;isayarlar ı
ar~cılı ~ ıyla
sının

ulaşılabilen

ayrı=ıtılı

tanımlarını

Information Ltd."
JL1HS -

400'den fa z l a veri
saı:ı;layan

tarafından

Easılı

B irleşmiş

yan rehbere tekabül eden veri
EABS - Komisyon

"Learned

o luşturul~u ştur.

Milletler Enformasyon

sistemleri, hizmetler i ni ve veri

Agındaki

tabanı,

ve banka -

biçimi "Directory of United Nations

Informat i on Systems" olan

veri

veri

tabanı

tabanlarını

kapsa-

tabanıdır .

tarafından

olu~turulan

EURO ABSTRACTS

tabanı.

ENDOC - Topluluktaki 500'den fazla çevre konusundaki
enformasyon , dokümantasyon merkezleri ve hizmetlerinin
vuzu biçiminde komisyonca

oluşturulmuş

ENREP- Avrupa ' daki güncel
kayıtları
banı .

üzerine , komisyon

veri

araştırma

tarafından

kıla

tabanıdır.

projelerinin

oluşturulmuş

veri ta-
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EL~ODICAUTOM

dan

oluşturulan

-

Terminoloji Ofisi

~omisyonun

EURODICAUTOM, Avrupa

tarafın

Komisyo nunun

Toplulu~u

altı resmi dilinde bilimsel ve teknik terimleri , tanı~la rı

ve

kısalt~aları

kapsayan bi r terminoloji veri

bankasıdır.

TED - Tende rs Electronic Daily - Avr up a
misyonu

tarafından

ortaya

~onmuş

de rs" ler için gere kli , kamu
liste s ini

rat!arı~ın
uyar ı

hizmeti

Guide - Komisyon

Euro net ile

tabanı,

tabanı,

"t en-

ihtiyaçla rı

kont-

TED, ek olarak gGncel

sunmaktad ır.

~erminals

ri

ve kamu

oluşturmaktad ır.

Ko-

bu veri

bıJlu nan

işle ri

Toplulu~u

ba~lant ı

minal ve mikrobilgisayara

tarafından

kurabilen

ilişkin

bilgi

ol~şturulan

yaklaşık

sa~l ar.

ve-

300 ter-

Taramalar ti-

cari marka , terminal tipi, hızı, satışa sunan firma adı ve ül kelere göre

yapılabilmektedir .(32)

Çevresel Kimya Veri ve Enformasy on

ı)

A~ı

(Environ-

ment al Chemi cals Data and Information Network - ECDIN)

ECDI N, kimyasal maddeler ve çevre kon usunda bilgisayarla okunabilir bir veri
yan bu veri
ile

il~ili

bankası,

bankasıdır .

1973'de hizmete

başl a

ticar i, kimyasal maddeler ve toksikoloji

alanl ar dahi l, 60 OOO'den fazla madde ile ilgili ve-

ri ve bil gi yi kapsar . ECDIN, Datacentralen yoluyla
erişebilir .

do~rudan
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Konu

kimyasal

alanını

yöntemleri, ilreticiler,
kin istatistikler,
ri, hukuku,

iş

kaynaklarından
~CDIN,

üretime ve ticarete

işleyiciler,

gi bi konular

hastalıkları

bu konudaki

ve özel kaynaklardan

sa~lar.

nabilir biçimde muhafaza eder. Veri le r
veri

makineyle oku-

bil~iyi
yaklaşık

28

kimy~sal

sürdürülür .(33)

kete~ or isinde

i) Yüksek

o l~şturmaktad ır.

di~er a~ların ba sılı

ili7kin veri ve

ki~yaya

iliş

toksikoloji, çevresel etkile-

kullanımları,

3il~i ~i rişlerini

benzerler, çözümleme

yapılar,

Isı

Materyalleri Veri

Bankası

(High Tempe-

rature Materials Data Bank - HTM - DB)

Komisyon, Ortak

Araştırma

rature Materials Programme"
1980'de hizmete
Bu

adlı

Merkezinin "The High Tempeprogramın

bir

parçasıdır

başla~ıştır .

kuruluş,

"Yüksek

ısı

materya lleri" nin öz ellikleri

konusunda deneysel, bil gisa ya rla okunabilir bir veri
dır.

Günümüzde
deney

ölçülmüş

yapılan

ve

işletiminin
sonuçları,

pilot

safhasında

bankası 

olan veri

deney yöntemleri ve

bankası,

koş ull arı,

maddelerin özellikleri, örnek özellikler ve

di~er

deney
etki

yapan parametreleri ihtiva eden türdedir.
Konu
larından,

alanındaki

di~er

literatürden

laboratuvar ve

yapılan araştırma

fabrikaların

deney

program-

sonuçların-
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dan

bil~i

girişleri

Veri

oluşmaktadır.

makineyle okunabilir biçimde sürdürül-

bankası,

hiz~et

mektedir. Günümüzde kurum içi
oluşmaktadır.

kütükten
dan

veren veri

bankası,

Gelecekte , Euronet DI ANE yol ~_ı yla

beş
do~ru

erişilebilecektir.(34)

j) Avrupa Toplulu ~u İstatistik Bürosu (Statistical

Office of the

~uropean ~ommunities

Bankası

- COMEXT Veri
:OMEXT Veri

Bankası,

ticareti ile üye ülkeler

dış

li zaman dilimlerine
kütü ~ üdür.
topladı ~ ı

ve

Avrupa Skonomik
arasındaki

Toplu lu~un un

ticaret le ilgili , bel-

bilgilerin, makineyle okunabilir

aralıklarıyla,

istatistikierin

giriş yapılarak,

E~~OS TAT)

(COMEXT Data Bank).

bölünmüş

Belli zaman

-

EL~OSTAT'a

toplulu~un

ve

toplulu~a

üye ülkelerin

gönderilerak

Birleşmiş

işlenmesi

Milletierin "The

Standard International Trade Classification - SITC"

sınıflama

sistemlerine göre düzenlenmesinden meydana gelir . Veri bankasına

da

do~rudan erişilebildi~i

basılı yayın

hizmete

biçimlerinde de hizmet

mikrofiş

sa~lanmaktadır.

ya

198l'de

girmiştir .

Konu
tikleri

g ibi, manyetik teyp,

alanını,

Topluluk üyelerinin

dış

ticaret istatis-

oluşturur.

COMEXT'in istatistik verileri, Avrupa Toplulu11;una üye
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kurumları

Ulkelerin, istatistik
liO:iyle

ve SL'ROSTAT'a

hazırlanır

okunabi li r

Bil~isayarla

la ait ;iç

ve

aylık

tiva eden,

bı:lunulan

yak~aşık

kapsar. STffiOSTAT

tarafından

işbir

sımulur .
~OMEXT

yı ~daki

3,5 milyon temel

yayınlarından

sistemli bir

aylık
dış

birkaçı

iki

yı 

istati s tik~ eri

ih-

ktitil~U,

~eçmis

ticaret

kayıtlarını

COMEXT Veri

3ankasınca

hazırlanır .

:;m.;:sxT Veri
eri~im

biçiminde CISI ve rioneywell Bull Euris yoluyla ulesmak

mGmkilndtir .
ler~ni

ve

~O~EXT
çeşitli

3aşlıc a

rumlar,

manyetik teyplerde ve dot:;rudan

Bankasına,

provramının

kullanıcıları

devlet

erisim

işlev 

3ankasına

kullanıcıları

akademik ku-

krrul uşl arı ,

firmalar, bankalar ve

Büro, COMEXT Veri

pa Komisyonundaki

karmaşık

yapabilmesidir .

hesaplamaları

milletlerarası

raşanlardır.

Bzelli~i ,

dış

ticaretle ug;-

paralel olarak, Avru-

için yeni bir bilgi

bankasını

geliştirmekt edir.(35)

- ,:jRONOS Veri

Bankası

( CRONOS Data Bank)

CRONOS, Avrupa ülkeleriyle,
yanında

birkaç

endüstrileşmiş

ve

Avrııpa

gelişmekte

Ekonomik Toplulug;u
olan ülkeye

iliş

kin ekonomik verilerin, belli zaman dilimlerinde düzenlenmesi
biçimindeki
larının

kütil~tidür

üretiminde

ve 1974

kullanılır

yılında kurulmuştur.

ve

Büro

yayın

do~udan erişilebilir .

GRONOS
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Veri

Bankası

veri

işletim,

u la s ım

ve hesaplama özellikleri

~i

bi birçok niteliklere sahip olan , ncROUOS Data ilase Management
Systemn e gÖre sürdür ülmektedir .
~R rn: os • un

za man

di:~rnle ri ;

aşırı

ülkeler,

sar . Genel

konu
Avrupa

başlıca

alanı

oldukça

ülkeleri ,

Toplul u~u

toplam

dış

ra yipler, Pa sifik ile ticaretleri;
mekte olan ülkeler; endüstri
enerji;

tarımsal

İstatistiksel

B r ~ütlen~iş

deniz-

Ulkeler~ ekonomi le r~ni

Uçüncü Dünya

ıstatistikler;

g eni şt ir .

kap-

ticaretleri ve Afrika, Ka-

örgütlenmiş

ara şt ırması

ülkele r ;

ve sekt örel

geliş 

bil~i ;

ürünleri; fiyatlar , hesaplar ; ödemeler denge-

si, mali hesaplar; milli hesaplar; araştırma ve geLiştirme gibi verileri kapsar.
Banka, milli ve milletlerarası istatistiklerden meydana gelen veri

g irişlerini

listeler,

yayınlar

ve

~anye tik

teyp-

lerde top l ar .
Veri

bankası

yak l aşık

zaman dilimini kapsar.

Kısa

700 000 , makineyle okunabilir

vadeli

göster~eler

iki ayda bir

güncelleştirilir .

CRONOS Veri

Bankasının

çok

sayıda

yayını vardır .

EUROSTAT Review . Basic Statistics of the Community . Eur ostatistics . Yearbook of

Re~ional

Statistics . Goverment Financing of

Research and Devel opment .

El~OSTAT

Management of Time Series

adlı

ekonomik

alanları

News . CRONOS system for the

yayınların yanı

kapsayan birkaç

kayna ~ ı

da

sıra,

sosyal ve

çıkartmaktadır .
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~RONOS ,

CISI, Datacentralen ve di~er merkez i bil~i 

sayarlar yoluyla

erişilebilir .

CRO:ros Almanca,

!n~i li zce

olarak indekslenmektedir.(36)

veri le re,

~anyetik

teyple r o l arak da

ve

Fransızca

Ayrıca,

CRGNO S ' daki

ul a ş ıla hili r.( ~ 7)

k) Avrupa'da Gri Literatürle !lgili 3nformasyon Sis~emi

(System

~o r

:nfor~ation

on Grey Literatura in Europe -

SIGL:C:)

~IGLE,

bes Avrupa

formasyon merkezlerinin
i an

işletilmektedi r.

Topl ulu~u

ol uş turd ı..:~u

ü!kesi~deki

ba şlıca

bir konsorsiyum

Komisyonun Avrupa

Toplulu ~u

en-

tara:'ın 

politika

o Luşturma ve yönet :m i ü~itesi tarafından :ııali destek ve ~i 
rişlerde

katkı

198l ' de hizmete

sa ~ lanır .

'Jye ülke] erdeki

buluş ,

or Nonconventional Literature"
: enmiş milletlerarası

gesinde
göre

yayınlanan

k ayna~ı

bir

girmişti r.

kimlik ve "Collection of Grey
ı geliştir:ne

a~dır .

amacıyla

Her SIGLE merkezi kendi böl -

gri literatürü toplar, standart

~urallara

kodlar, kat aloglar ve SIGLE merkezi veri

ünitesine bildirir . Bilgisayarla okunabilir ver i
SIGLE merkezine

da~ı tı ı. maktadır .

system Karlsruhe) yoluyla da

düzen-

işleme

tabanı

her

Bunlara INKA ( Informations-

ul aşı labilir .

INKA, Euronet

DIANE'deki merkezi bilgisayarlardan biridir.
Konu

alanını

oluşturmaktadır .

"grey or nonconventional literature"
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Bilgi girişleri,
Lüksemburg ile Avrupa

SIGLE milli merkezleri, !sveç ve

Toplulu~u Korn~syonu

ta rafından sa~la

nan r390rlar, tezler, ~icari olmayan basılı çeviri ~e r, sınır
lı say ıda yayınl a~ mış
rallarından

ol uşur .

kate~oriler~ne

Kütük, konu
tabanı,

resmi bel~ele r, teknik tavsiye ve ku-

g0re

düzenlenm~ştir.

konu kate gorisi kodu ya da anahtar

sözcüğe

Veri

RÖ re tara-

nabilir . ( 38)

1) Honeywell Bull Stiris Merkezi Bilgisayar Hizmeti
(EURIS HOST S.t::RVICE) Avru pa

TopluluıSu

üuk:.:ku (Communitatis

Suropeae Lex - 8ELEX)

Avrupa

Komisyonunca

Toplulu ~ u

sistemi, "Honeywell Bull''
komisyon

tarafından,

erişmeyi

kolaylaştırmak

bilgisayara

laşmalarının

beri kabul

şu

yönetilmektedir.

topluluk hukuku ile
üzere

il~ili

ol uşturul muş,

C~LEX,

bel~elere

kurumlararası

erişi

kütükleri ihtiva etmektedir: Topluluk ant-

tümünü ya da Avrupa

ed~ lmiş

meti"ler biçiminde,

geçerli
basılı

Toplulu~unun kuruluşundan

ant.laşmalarını

kapsayan ve güncel

olarak sunma hizmeti veren bir ya-

sama kütügü; Avrupa Toplulutu Adalet

Divanının

Communities Court of Justice) içtihat hukuku
mento faaliyetleri

CELEX

dokümantasyon sistemidir. Uç dilde

dayalı

lebilen CELEX,

tarafından

geliştirilen

kütü~ü,

(The European

kütü ~ ü;

parla-

Avrupa Parlamentosu teklif ve ka-
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ekonomik ve sosyal komitenin

rarları,

yonun tekliflerini kapsar; parlamento
bir veri

tabanı,

tutanaksız
A

zı

yazılı

sorularını

ve sözlü sor,_: lar ı,

ya da

~TJRIS

mer~e-

yoluyla er işi lebilir.

~E~E X'in

ku ve temel

kapsayan

<;-ltanaklı

ihtiva eder. ]"SLEX Euronet DIM13' de ki

bil~isa:rarı

konu

alanı,Avrupa

ane laşm aları

rarlar; UçUncü ülkelerle
kararları;

ve komis-

g~ ril şle ri

Toplulu~u

ihtiva eden
yapıl~ış

Komisyonu duku-

bel~eler;

antlaşma la r;

iiye ülkelerde topluluk hukukunun

ka-

onaylanmış

Ada le t

Divanı

uygulanmasındaki

milli ölçül er; Avrupa Parlamentosu üyelerini n sundu~u sorular; hukuk otoritel erinin

~asılı

çalışmaları~dan

~eydana

gel-

:nektedir .
Sistemin bil~i ~ irişlerini Avrupa Toplulu~u Resmi
özel

3azete si~den ;

baskılardan;

Adalet

Divanından

önceki iç-

tihat ra:;ıorlarında:ı:ı ; milli yayınlar ve haberlesmeden; "The
D'gest of Community Case Law" ile süreli
kaynaklardan

farklı

Divanı kütü~ü,

bilgisa-

aralıklarla güncelleştirilen

yarla okunanilir dört ana

parlamento

di ~ er

sa :~l ar .

Sistem

Adalet

ve

yayınlar

kütü~e

sahiptir : Yasama

Avrupa Parlamentosuna

soruları kütü~ü.

Community Legal Instruments

kütü~ü,

ilişkin

kütük,

Sistemin Register of Current
adlı

bir

yıllı~ı

vardır .

Euronet DIANE A~ındaki, Euris merkezi bil gi sayarı
aracılı~ıyla arişilebilen

sistem ,

Fransızca,

!ngilizce ve
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Almanca dilleriyle

tarana~ilir.(39)

2 - Avrupa Konseyi Enformasyon Sistemi . Avrupa

S~i 

tim Dokümantasyon ve Enformasyon Sistemi (Suropean

and Information System

Doc~entation

~or

Sducation - SUDISED)

Avrupa Kons eyinin enformasyon
çalışması
ği

etkin bir

bulunmamakla birlikte, bu konuda KUltürel

Konseyine

A'lrupa

kon·ısunda

Eı:1;itim

olarak yürütülmekte olan tek veri

ba~lı

! şb irli
tajanı,

Dokümantasyon ve Enformasyon Sistemidir.

Sistem,

e~itimle

kullanımı amacıyla

ilgili

gelişt irilmiş

ve tecrübelerin ortak

düşünce

ve 1968'de hizmete

~irmiştir .

E~iti m alanındaki bil~ini n işlenmesi ve yayımıyla u~raşan milli
e~ itim kurumları~ın,bilgisayara

Veri
yanında,

e~itimsel

işleme

konusunda

bir

dayalı

a~ıdır.

formatlar ve standartlar

gelişmiş

dokuz dilde çok dilli bir thesaurusa da
araştırma

ve

geliştirme alanında

Onsekiz Avrupa ülkesi , sürdürülen ya da
projeleri yoluyla, sistemin
rına katılır.

Çalışm a

araştırma

ve

sa~iptir.

A~,

faaliyet gösterir.

tamamlanmış

geliştirme

araştırma

çalışmala

programlari ya da manyetik teyplerde yer

alan proje tanımlama~rt,merkezi bir işleyiciden geçerek, do~ru
dan

erişilebilen

tem veri

tabanına

ve bir öz dergisi
ulaşır.

yayınlamada kullanılan

sis-
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Sistemin konu

alanı,

Batı

Avrupa'daki

~~itim

araştır

ma ve geliştirme projeleridir. Bilgi ~irişleri, milli ~ırum
~ar

tarafından

~or~atların,

na

ortak

hazırLanan

çalışma

pro~ramlarına

ilişkin

işlenmesinden

Ingiltere'deki bir merkezde

meyda-

~elmektedir.

Do~rudan

4000'den fazla proje

de~in
şık

1000 projeye

iki

yayını

ESA/IRS
nının

ilişkin

veri

kaydını

verilerle

1975'den gilntimilze

tabanı,

korumaktadır.

teyp

de gelen

Yılda

yakla-

gilncelleştirilmektedir.

R and D Bulletin ve EUDISED Multilingual

~UDISED
adlı

erişilebilen

~hesaurus

vardır.

aracılı~ıyla

kopyalarına,Uye

kullanıcılar,

do~rudan erişilebilen

kurumlar yoluyla

e~itim

veri taba-

ulaşılabilir .

yöneticileri ve

Ön-

araştırmacılar

dır.

Veri
eğitim

tabanının

konusundaki

bUyüyerek, EUDISED Newsletter'de ve

diğer

konsey

yayınları

ile bu alandaki

dergilerde yer alan makalelerin özlerini ve eksiksik bir thesaurus'u

kapsaması

bekleniyor.(40)

1985 Temmuzunda
rumuna

ilişkin

bulunan ülke

veri

tabanının

son du-

bir raporda, veri toplama

açısından

katkıda

sayısının

yayınlanan,

20'ye

yükseldi~i belirtilmi ş tir.

Fran-

sa, Avusturya, Federal Almanya, Yunanistan, Hollanda ve İngil
tere

katkı oranları

dır.(41)

yüksek olan ülkeler

arasında

yer

almışlar
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& -

Dıs 3a<rlantılar ın

l'BMM ve

PAR3~S!S 'in
~a

ve

de

~ye old u~u

Dokti~antasvon ~erkezini n

Toplulu~u

inemi

Avrupa

Parla~ento Arastır 

hedeflerinden

Komisyonu enformasyon sistem l eriyle

de,Avrupa

~i ri

~a~lanr.ı

kur -

~aktır .

bir Avru;>a

3irle~ik

rupa

düşiincesinin

ve "Avrupa ?:onseyi"ni kuran bu iki

'roplulu~u"

üye tilkeler , s6zü edilen amaca
hızla

ulaşmayı

bir

~akt6r

dukları

iki

kuruluş

konusunda da
masyon

eriş~ede,

bu alanda "ortak bir

•re

a~aht ar

turmuşlardır .

olarak

yoluyla ,

~irçok

pazarını

da

yapan

yine üye , Avr up a
büyü'-e önem

~il~i ye

olı~şturmayı

enformasyon sistemi

kuruluşlar,

işbirli~i
yaratılan

oluş

yapmalar ı

ortak enfor-

y0nlendirmişlerdi r.

roplulu~una

ise üye

taşımaktadı r.

teminin bu sistemlerle

oluşturacaktır.

pazarı,

a dayı

Avrupa Konse -

o!.an ülkemiz

açı 

Parlamento 3nformas:von Sis-

ba~lantı ku rması,

miz i n bu alanda Avrupa ile
adımı

türlü

kıırul_uşa

3u nedenle, üye ol-

Enformasyon sistemlerinin
çalışma

~er

;ıaza r"

gö r~üş le rdir.

Sözü edi l en ortak enformasyon

sırıdan

ürün!.eri ol3n , "Av-

bütilnleşmesi

aynı

zamanda, ülke -

konusunda

atılmış

bir

- '37 -

Parlamento Enformasyon Sisteminin
d.e:.' olara:-<
ve

seçt~'ı;i

3irleşik

üye

kuru luş a
bil~iye

'Tiayı

iızla

çalış~a~a r

rını

ulaşınayı

amaca

ve bu slanda

::'oplı lı:>;u

kuruluşla r,

~Ö r T.üşle ~' d ir.

~aza r"

isbirli~i

yarmaları

ya ratı lan

ortak

çalış'Tia~ar

bu

si::;temi

olııs 

konusunda da
oa za-

en!or~as y on

~eç'Tiişte

açısından

o~~ştur 

Bu ned'=nle, 'iye

enf or -:ıasyon

da yönlendirmislerdir . Bu alanda ,

her tUrlU

eri ~ mede ,

''or~ak ~i r

.yoluyla :)irç ok

yapılan

ruruluşla r

ve

~u 

bilyük

taşımaktadı r.

3u bölümd e söz
de

edi~en

Bu sistemlerin

ntimUzde sürdtirillen
jnem

sf zU

~·ke~er ,

yapan

Avr ı_;pa

he -

bir Avrupa düsUncesinin Urilnleri olan bu iki

kı.;ruluşlar

tur~uşlardır .

kt:r::ıay ı

ba~lıdır .

ana 'ı tar :,ir !'akt:>r olarak

ol:Juk2.arı

siste::: l eri" ,

"en for::ıasy on

Konseyine

Avr ~pa

ba~.lar.tı

bulundukları

edilen

enfor~asv on

Avrupa Enformasyon

;jye, Avrupa I'opl ul u6una ise Uye

aday ı

ilEilendirmektedi r. Bu sistemle rle
kemizin bu alanda Avrupa ile
larcan birini
de ülkemiz

oluşturacaktır .

bakımından

PARENS!S'in

Paza rı,

sistemleri ve içinAvrupa Konseyine

olan ti lleem i zi

yakı:ı_d an

k~rulacak ba~lantıiar ,

bütü n leşmesini

sa~layacak

PAR~·;s !S çalı şmala rı

ül -

adım

bu nedenle

~nemlidi r.

ba~la ntı

ku rmayı

hedefledi~i

enformasyon

sistemleri, bilimse l, teknik , hukuki, toplumsal ve ekono'Tiik
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hil~i

en

alanları~ı

~AR~!S!S ' in

~eniş

dışı

yurt

~eki~de

bil~i

~apsamaktadır .

Bu nedenle ,

ihtiyacını kolaylık 1 a

karşılaya 

oilecektir .
SBz kon·:su sistemler yolLyla Avrupadaki en!or=asyon
pazarına

ca

A~ıyla , lQ8S

rudan

er~şim

erişilebilecektir .

verilerine

sırasırıda

":)u sistem1.erle

r- erek Avrupa

bir

ba~'~lantı

tabanına do~

;_:rıformasyon

Pazarının

olnşturul 

',;:ur:nası

asamasında

ya :::arlanabilP.ce~i ,

yarılacak

üzerinde

çalış 

düşünülmesi

no~tadır .

Sonuç olarak ,
ba~lantı

SOO veri

edinil en tecrübe lerden , ge re kse FARE:., SIS ' in

:nalardan ül k emiz~ . n de
~ere~en

~~ re yaklaşık

Avrupa Sofermasyon

saPlanabilecektir .

Ayrıca,

:nası

)rne~in,

kurması ,

PAR~iS!S ' in

sözü edilen sistemlerle

hem TBMM hem de tilkeniz

açısından

dn emlidir .
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'7.V - SONUÇ

·oı.:lundukları

Parlamentolar,
nem

t aşıyan

farklı

kurumlardır

parlamentola rın

tolar ,

~j revlerini

yer~~e

hayati

~e tirirken,

düzeylerde ve konularda Jilgiye ihtiyaç duyarlar .

:r . Dünya
yerek

ve

açısından

iilke

Savası

bil~i

bil~i

ihtiyecmı

ve

de~işmeleri.ne

sonrasında

beliren'~ilgi

ihtiyaçlarını

birimle ri de etkile-

karşılayan

yol

Eelişmelerine
sarşılamak

patlaması",

Parlamen-

aç~ıştı r.

kendi enfor-

amacıyla ,

JJasyon .oi stem ~ erini ol :~şt1~rmuşlar, bu arada milli ve milletlerarası

alandaki

içindeki ve Ul ke
tı

kurma

dısı~daki

do~rultus u nda

amaca yönelik
Avrupa

birikimine

bi l~i

çalışmalar

parlamentoları,

kurmuşlardır.

sistemleri ile

ba ~l an 

Günümüzde bu

girişrrıislerdir .

süreçleri [ 0stermektedir .

~arklı

yapar a k, 11 Avrupa Parlament o
zi11 ni

enfor~asyon

çabalara

için, ülke

erişebilrrek

sözü edilen konuda

Araştırma

işbirli~i

ve Dckümantasyon Merke-

~ye parlamentoların enformas ı on

sistem-

lerinin hem birbirleri,yle hem de Avrupa ·roplulug;u ve Avrupa
Konseyi enformasyon sistemleriyle
hedeflerinden birini

ba~lantı

~urması,

oluşturmaktadır .

Türkiye Büyük Millet Meclisi de, ihtiyaç
gilere daha etkin
Sistemi"

oluşturma

merkezin

şekilde erişme
çalışmalarına

amacıyla

~i r

b aşlamıştır.

formasyon Sistemi (PARENS!S) olar8k

ll

duyduğu

bil -

Enformasyon

Parlamento En-

adlandırılan

bu sistem,
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"kurum içi ve

dış

3istemi olarak

sistemlerle

projelerjnden ilki olan Kitap Bilzi 3an-

t amam l ar..dı s ında'

bibliyografik

'-:::i '= i.i ~ h ane

t::ir.:ıli 'derine

Jokümantasyon
~asın

ile

türü

der~i

bil~ilere

kolay l ıkla

alan
da

rinin ne zaman
bilgilere

Ban~aaı

yoluyla,

yer~i

ve

yabancı

yer alan haber, makale vb.

projesi

ger çe k t eştirildi~inde ,

yazılı

yer

der~ilerinde

karşılanabilecektir .

söylendi~i,

yapıld ı ~ ı,

Parlament o-

belirli yasama faaliyetle ve sözlü sorular ile

~enzeri

erişilebilecektir .

l920 'den bu yana

tiyacını

eser l e:::-in .

erişilebilecekti:::-.

içeren tutanak

duyulan ihtiyaç

Projelerden bir

çirdiği

t i ];ıı

uleşılabilecekti r.

konuda neler

han~i

Ban·ası

yayınlarda

~ öriişmelerini

bil~ilere

dermesindeki

rio~rudan

Bil~i

Bilgi

~~tanak

p ar~amento

enfor~ e syon

dUşUnUl~ektedir .

PAR~~stS'in
~: ası

bir

ba~lantılı"

di~eri

olan YasRma

çıkan yasaları,

evreleri gösterecek, bu

ortaya

ise,

Bankası

de~isiklikleri

ekleri,
açıdan

3il~i

çıkan

ve ge-

bilgi ih-

giderecektir .
PARENS!S , günümüzdeki projelerini

de "yasama" konusundaki bilgilere

gerçekleştirdi~in 

kolaylıkla erişebilecektir .

Böylece, gelecekte oluşaca~ı düşünül en Milli Enformasyon Sisteminin de "yasama" alt birimini

oluşturabilecektir.

Parlamento Enformasyon Sistemi , Milli Enformasyon
Sistemi oluştu~unda hem ülke içindeki, hem de Milli Enfor-
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:ııasyon

k:v.raca;tı milletlerarası ba~lantılar

Sisteminin

luyl a tilke

dışındaki

bil~ilere

Avrupa Parlamento
?AR~~:s!S ,

tiyesi olan
·~aı':lantı

~formasyon

Pazarına

mer~ezin çalışmaları

lantılar,

layacak

roplulu~una

yoluyla, Avrupa

siste:ııleri,

ise Uye

ilikemizin bu alanda Avrupa ile

adımlardan

~irini

ihti~raç

alandaki

olan

adayı

Ulke:ııi 

kuraca~ı

ba.:t-

bijttinleşmesini

sa~ 

duydu;Su lilke

dış ındaki

Sistemi (TÜBES) yoluyla

yabilmektedir . Gelecekte ise,

kuraca.:ı:ı

Pazarına

Avrupa Enformasyon

Avrupa

oluşturacaktır .

Bil~i ~isim

bilgiyi,Tilbitak

:ııilletlerarası

sonuçlandı~ında ,

ilp;ilendirmektedir . PARK·iS!S ' in

PARENStS , gtinilmlizde

~uyl a

siste:ııleri

~erkezi

erişebilecektir .

Kons eyine Uye, Avrupa
yakından

ve DokUmantasvon

kurulacak enformasyon

3a~l antı

zi de

ulaşabilecektir .

Ara ştı ~ma

eni'orma 3yon

kuraca:tı

yo -

bil~iye

dış

ba~lantılar

ulaşabilecektir.

erişmede

sa~la

yo-

Böylece ,

birçok seçenege

sahip olabilecektir .
PARENS!S ,

aynı

zamanda, kendi bilgilerici

raca~ı

sistemler

kanalıyla,

dışına

aktarabilecektir .

ku-

gerek tilke içine, gerekse lilke

Milli Enformasyon Sistemi
PARENS!S' in projelerinin

ba~ l antı

açısından b akıldı ~ında,

gerçekleştirilmesi

stirecinde edi-

nilecek deneyimlerden, gerek Milli Enformasyon Sisteminin di-
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~er

daki

alt

biri~leri

oluşturulurken ,

standartların kon ul ması

~erekse

sırasında

ülkemizde bu konu-

faydalanılabilece~i

inancındayız .

Çal ışmamızın son~nda,
du~u

kadar , ülkemiz

bir birim olarak

bakı~ından

karşımıza

3ra.:;;tı rmanın yapı~ması

düşü nd üğü

da

~nemli

çıkan PAR~IS!S

ge rekti ~i ni

g~rs!S 'in ~erçek!eşti rm eye

!estirmeyi

ge lecekte TBMM

açısından

ol -

bir rolü üstlenecek
konusunda,birçok

belirtmek istiyoruz . ?A-

çalıştı ~ ı

ya da gelecekte

~e rçek 

pro.jeleri ; sistemin gelecekte kurmak

istedil!i ba~lantıların h;.ıkuki ve teknik y~nlerini konu edinecek

araşt ırma l ara ,

sındayız .

siste:nin ilk elde iht iyaç

dı:ydu ::<; u

kanı 
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