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HACETTEPE ONİVERSh'Esi 

EDEBİYAT FAKÜLTESi 

BEITEPE-ANKARA 

Kütüphanecilik Bölümü 

sayı 

Konu 

... l&.ı ... J. .... /I9.1L.

Edebiyat Fakültesi Dekanhğı'na, 

İlgi: Anabilim Dallarımız 3.v�·4. yıl ders progr�mları değişildikleri hk. 

Bilindiği üzere Üniversite Senatomuz 19/06/1991 tarih ve 91-33 sayılı kararı ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28/08/1991-14153 ve 27/11/1992-20257 tarih ve sayılı 

onayları ile Bölümümüzün akademik faaliyetlerini 3 �abilim dalında yürütmesi uygun

bulunmuştur. 

Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyoib Anabilim Dallarının ilk 2 yıllık 

ort�k programları, Üniversite Senatomuzun 7/04/1993 tarih ve 93-99 sayılı kararı ile on·aylanrnıştır. 

Üç anabilim dalının öğrencileri 1994/95 Öğretim Yılı Güz Sömestresinde ortak programlarına 

başlamışlardır. Bu arada söz konusu Anabilim Dallarımızın 3. ve 4. yıl ders programları, mevcut 

'insaİıgücümüzün nitelikleri ve güncel teknoloji ışığında yeniden ayrı ayrı değerlendirmelere tabi 

tutulmuş ve yeni programlar hazırlanmıştır. Üç Anabilim dalında yürütülecek ders programlarının 
1 
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öngördüğü teknoloji de, Bölümümüzün yürüttüğü projelerden elde edilen gelirlerle önemli ölçüde

sağlanmıştır.
1996/97 Öğretim Yılı Güz Sömestresinden başlayarak uygulamaya koymayı düşündüğümüz 

Anabilim Dallarımız 3. ve 4. yıl programları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından 

hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Gereğini bilgilerinize arzederim. 

. ! . 

Saygılarımla, 

 Bölüm Başkanı 

Ekler: Arşivcilik, Kütüphaınecilik, Dokümantasyon ve Enforma A b'l' d ll B k l . .. . . syon na ı ım a arı aş an arının 
·program değişikliğiı önerileri.
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Kütüphanecilik Bölümü Başkanlığı'na, ..

Son yıllarda dünyada hızla gelişenKtitilphanecilik Bölümü b·ı · sektöıiinün _gelişmelerine koşut ilerlemeler doğrultusunda yeni yet�ş:c;J1 

kütüphanecılere çağdaş kütüphanecilik eğitimi olanaklarını sunmak Anabfı�;ç
Dalımızca temel ilke olarak benimsenmiştir. 

Türkiye koşullarına ve yurt dışındaki gelişmelere uyumlu olabilmek 
amacıyla Kütüphanecilik Anabilim Dalı'nın 3.ve 4. sınıf ders programlarının
geliştirilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Bilgisayar labaratuvarımızın Bölümümüz elemanlarının özverili çabalan sonucu meydana getirilebilmiş olması ders ders programlarımızın geliştirilmesi ve
çağdaşlaştınlabilmesi açısından önemli olanaklar sunmuştur.

Aynca genç öğretim elemanlarının her ne kadar sayıca az da olsalar önemli konularda kendilerini geliştirmiş olmaları gerçeği programımızda yapmayı
önerdiğimiz değişiklikleri destekleyecek düzeydedir.

1996-1997 Akademik yılında başlatılması amaçlanan Anabilim Dalımız 3.ve 4. yıl ders programı önerilen değişikliklerle ekde sunulmuştur. Eski programda 12
kredi işgal eden seçmeli dil I,II,ill,IV dersleri, çağdaş eğitim verebilmek içinzorunlu olan mesleki konuları programa ekleyebilmek amacıyla programdan 
çıkartılmışlardır. Dört yılllık kredi toplam 128 kredidir.

Gereğini emirlerinize arzeder saygılarımı sunarım.

·Ekler: Kütüphanecilik Anabilim Dalı 3.ve 4.sınıfların Yeni Ders Programı.

. -
� • 1 : , : ... 

Ders Programına ilişkin ders içerikleri. 
Yeni açılan derslerin adlan ve kredileri listesi. 
Adları değiştirilen derslerin listesi ve kredileri.Kredisi değiştirilen derslerin listesi. 
Sömestresi değiştirilen derslerin listesi.

,d,;);/.:":...:::, .,_: ·': _; \: :ı . 

Kütüphanecilik Anabilim Dalı
Başkanı



Genel Toplam: l.yıl: 2.yıl: 3.yıl: 4.yıl: 

30 kredi32 kredi
33 kredi33 kredi

Toplam:

Seçmeli Dersler:

128 kredi

1. Yayıncılık 2.Nadir Eserler ve Nadir Eser Kütüphaneciliği3.Kütüphane Binaları 4.Diğer Anabilim Dallarından seçilecek 3kredilik bir ders

303 

303 

303 

303 



KÜTÜPHANECİLİK ANADİLİM DALI 3. VE 4. SINIF DERSLERİ 

DERSİN 
KODU 

3.SINIF

KÜT 341 
� t,f� 
K&J 349• 
KÜT 347 

349 

B81i 905 

ııf)()t( .01 

�-344. 
·KOT 346 

352 

iaff� 354

tM !}§(j 
lii"ii i158 
ıcsı ssa 

4.SINIF
KÜT 449 
Kiiiiı il� 
�öı-

DERSİN 
ADI· 

KÜIÜPHANE VE KÜTÜPHANECİLİK 
KATALOGLAMA VE SINIFLAMA I 
DANIŞMA KAYNAKLARI 
IBKNİK İŞLEMLER 
STAJI 

C ENFORMASYON 1EKNOLOJİS1 
C SİSTEM ANALİZİ 

KATALOGLAMA VE SINIFLAMA il 
DANIŞMA HİZMETLERİ 
KOLEKSİYON OLUŞTURMA VE GELİŞTİRME 
OKUL KÜTÜPHANELERi 
ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ 
KATALOGLAMA VE SINIFLAMA UYGULAMA I 
ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ I 

STAJ il 
KATALOGLAMA VE SINIFLAMA UYGULAMA il 

O lılf• 1 il� 

ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ il 
KÜTÜPHANE OTOMASYONU I 

0 KÜT 465 YÖNETİM 
i(QıF .... •·34oı HALK KÜTÜPHANELERİ I 
OOK 407 VERİ TABANLARI 

o KÜTÜPHANE OTOMASYONU il 
KÜT 466 KÜTÜPHANE MEVZUATI 
KÜT 468 HALK KÜTÜPHANELERİ il 
"Kii' 1� BlLGl HİZMETLERİNİN PAZARLANMASI 

"KÜT 472 KÜTÜPHANE KURMA VE GELİŞTİRME 
BİLGİ AĞLARI ifl2 ı lılOii 

.. . .. . .. .. . .. .. ... . SEÇMELİ DERS 
BOLÜM \Ç\ SEÇMELİ DERSLER 
KiIT 414 YAYl.NCILIK. 

NADİR ESERLER VE NADİR ESER KüTOPHANECtt.JĞt • f :J,e-
\C(TT 41'& KCITüPHANE BİNALARI
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KÜTÜPHANECiLiK ANADiLiM DALI 3. VE"· SJNrr o. PROGRAMLARJ DERS iÇERiKLERi ERS 

KÜT 341 KÜTÜPHANE YE KÜTÜl'HANEClLJK 
303 

Kütüphane ve kütüphanecilik ile ilgili remel kavramlar, kUtUphanc ve kUtUphanecililc
gelişimJeıinin başlıc� �ö.nlln_1 noktalan, �Ut�iphanenin_t?plumsal işlevleri, toplum kütüphane 
iHşkiJeıi, kUtüphanecılı�ın bır meslek, bır hız.met ve bılıın dalı olarak özellikleri öğretilir. 

KÜT 343. KÜT 344 KATALOOLAMA YE SINIFLAMA 202 

Kütüphane kat.aloglan ve tanımlayıcı kataloglama ile ilgili kuramsal bilgi kazandı:rılıp.
kavramlar tanımlanır. 

Konu kataloglaması ve sınıflama ile ilgili kavram ve prensipler tanıtılır; çeşitli konu 
ba�lıkları listeleri ve kütüphane sınıflama sistemleri hakkında kuramsal bilgi kazandınJır. 2 
sömestrcLik bir derstir. 

KÜT 345 DANIŞMA KAYNAKLARI 223 

Tüm kütüphane türlerinde kullanılan tüm danışma kaynak tipleri detaylı ve kapsamlı 
olarci.k tanıolır. Kaynaklarla ilgili uygulama yapılır. 

DOK 305 ENFORMASYON TEKNOLOJiSi 303 

Diğer Anabilim Dallan ile onak olan bu derste, bilgi kavramı, biJgi teknolojisi. bilgi 
teknolojisinde insan unsuru, bilgi sistemleri, yapay us, masa üstü ve elektronik yayıncılık ve 
bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler-sanal gerçeklik dahil- ele alımr. Bilişim suçlarına
değinilir. 

DOK 307 SiSTEM ANALiZi 303 
Di�er Anabilim Dallan ile ortak olan bu derste, sistemin tanımı, unsurları. özellikleri. 

�eri. _sistem ya.ldaşuru ve yöneylem araşunnası üzerinde durulduktan sonra, sistem a.ıulizi 
�!���• çöztimleme, sisıem tasarımı, gerr�Jdeştinne, gözden geçinne ve yaşatma ile ilgili 
......ııu..ıcr öğretilir. • r 

KOT 347 TEKNİK İŞLEMLER 202 

'üreli Kütüp�ilikıe hizmetin sunulabilmesi. için g�rekli ayıklama. sayım, ödünç v�mıe,Y•YınJara iliikfu çalışmalar v.b. kapsayan bir derstır. 

Kür 349, KÜT 449 STAJ 1-11 o -ı 2

�li oıu':�� Uirltroe lan� ıe_şe�üJJü kütüptuın�lerde Y�P!ırtla(.·ak staj _ç�lı şmalan her biri I uy 
� P<>litik.�elcrdd:ı teknik ve okuyucu tuzmeılennın ayrıntılı bı�ınıd<: ranıtılıruı..,ma. 
uy� Çalı . ö#renihnesine yöneJ

.
ik uzman kUıUphanecilerin denetimind� yapcınll ·ak

�nalan kapqyan 2 Mjmcstrelik çabpnalaıdır. 
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KÜT 356 ÇOCUK KÜTÜPHANELERi. 
Kullanıcı olarak çocuğun özellikleri ruhsal gereks' . 1 . 

2 Ol 

d duğu konular doğnıltusunda incelenir. Çocuk kitııbını�'�!�1�:: 
v� d�ğişik yaşlarda ilgi 

.. �rinde işlenir. Aynca çocuk kütilphanelerinin özellikleri �u�J h
erı, t�rler ele alınarak örnekler

�e yönetmelikler Uzerinde durulur. ' P ane ekorasyonu,standanıar 

KÜT 346 DANlŞMA HiZMETLERi 

Danışma kaynaklarının seçimi, danışma hizmetlerinin değerlend' ·ı ·ı . . k il k iki . ırı mesı, 
iletişim ve ı etışttn a�ıa an, ya�ın.tarama te n en, tarama öncesi oluşturul ak 
strateiileri ve işleınlen, elle ve bılgısayarla yapılan bilgi erişimin özellikleri v

a
e
c
kar

ar
laş

tırma
l ;ı 

ği · · 
.. I d · nı· b'l · d • · şı a�tın ması

k-ullanıcı e tıını, gunc� . uyu_nı, se911 _ ı ı gı ur.u!u hızmetleri, profil hazırlama, tarama 
sonuçlarının değerlendirılmesı ve bıblıyografık egıtım konulan incelenmekte, uygulamalar 
yapılmaktadır. 

KÜT 360, KÜT 461 ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ 1-11 303 

Araştırma kütüphanesi kavramı içinde tanımlanan üniversite, milli ve özel 
kütüphanelerin yapısal unsurlarının ve işlevsel özelliklerinin ele allmdığı, tarihsel bir yaklaşım 
içinde farklı ülkelerdeki gelişmelerden örneklerin verildiği ve söz konusu kütüphanelerin 
sorunlarının ele alındığı 2 sömestrelik bir derstir. 

KÜT 358, KÜT 459 KATALOGLAMA VE SINIFLAMA<UYqULAMA 1-ID O 2 1 

Kuramsal derslerde kazandırılan kataloglama-sınıflama bilgisi 
kullandınlarak,tanıınlayıcı kataloglamada,sınıflama ve konu başlıklarında deneyim ve beceri
kaı.andınlan 2 sömestrelik bir derstir. 

KÜT 352 = KOLEKSİYON OLUŞTURMA VE GELİŞTİRME 303

Kütüphane materyalinin seçimi, sağlanması,koleksiyon geliştirme politikaları, düşünce 
ö���lüğü ve �sür, koleksiyon değerlendirme, koleksiyonun korunması ile çeşitli türden 
kütüphaneler ıçın çeşitli konularda koleksiyon oluşturma çalışmaları. 

KÜT 354 OKUL KÜTÜPHANELERİ 202 

. .. E�� ve öğretim ile ilgili gerekli her türlü bilgi kaynağını bul�nduran �kul. . . 
!ctltüphanesının eğitim için önemini vurgulayan, yapısal unsurlarının ve ışlevsel özellıklennın 
�cclcndiği bu derste okul kütüphanelerinin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri hakkında 
örnekler verilmektedir. 

KOT 465 YÖNETİM 303 

yö. . Tem�I yönetim ilkelerinin ele alındığı bu dersin kapsamında bilimse� bi_r d.isipli� olarak _ 
0:� klasik, neoklasik ve sistem kuramları gibi yönetim kurumlan; yönetımın temel_ ışlevlen.
yazı���- örgütleme, personel işleri, yöneltme, koordinasyon, rapor, bütçe, denetım; resmı

"'uııwan gibi konular incelenmektedir. 

- Lı-



K "T  463 KÜT 464 

Kütüphane otomasyonunun tanımı tar'l . 2 2 
edenleri, sorunlar, en �ygun otomasyon sis'teın;�T��� 

�Ut�phanelerde otomasyona . 
n la ımlar, siste� seçı�ı kaynakları, bütünleşik ve nı ç

ı�ınde �yazı lım-donanım) k�i•ş at aı! kütüphan_e sıstenu kuı�na �ön temleri, bilgisayar���le_rtUtllp.hane �istemleri, bil;��acak
}ernleri, sürelı yayın denetım sıstemleri, kataloglama sisi

a 1

1 
sa�ltma sıstemleri, ödünç Je: f�peratifleri (OCLC v.s.), elektronik kütüphane sanal kü�� �rı, ARC kütüphane e 

otomasyonu konularının öğretildiği 2 sömestrelik
,
bir derstir. 

p ane ve Türkiye'de kütüphane

DOK 407 VERİ TABANLARI 
1 2 2 

Diğer Anabilim Dallan ile ortak yapılan bu derste bilgi hizm ti · · · • . . . 
veri tabanl�rının kullanı�.öğretilir; belli başlı yapımcı ve pazarlayıcı ;��ııcJf!r�mış çeşitli
EBSCO, Sılver Platter gıbı) tanıtılır. Uygulamalı bir derstir. • 

KÜT 467. KÜT 468 HALK KÜTÜPHANELERi 1-II 202 

Halk kü�üphanele��!n tarihsel gelişimi, amacı, görevleri, yönetimi, toplumdaki yeri 
ilgili mev.zu��• hı�et verdı�ı. kul!an�cı g�pları, örgütlenme sistemi, binaları, koleksiyonun� 
özelliklen, butçesı, personelının nıteliklerı, okuma alışkanlığı ve halk-kütüphane ilişkisi, 
uluslararası standartların tanıtımı.merkez kütüp�ane, şube kütüphaneleri, gezici kütüphaneler, 
geçici kitaplıklar, (çocuk kütüphanelerine özgü ayn bir ders olduğu için bu konu dersin kapsamı 
dışındadır), mesleki örgütler, Türkiye ve yurtdışındaki örgütlenmenin tanıtımı ve eleştirisi, 
çevre.deki halle kütüphanelerinin incelenmesi gibi konuları kapsamına alan 2 sömestrelik bir
derstir. 

KÜT 466
= 

KÜTÜPHANE MEvıuA Ti 303 

Mevzuatın temel öğeleri olan Anayasa, yasa, KHK, tüzük, yönetmelik; Türkiye 
Cwnhuriyeti'nin örgüt yapısı; bürokrasi ve temel ilkeleri; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu(memurluğa girişin koşulları, atanma ve terfiler, gizli sicil raporu.memurların haklaşı, 
yükümlülükleri ve sorumlulukları, ücret rejimi, disiplin mevzuatı) Devlet İhale Yasası, Aynıyat
Talimatnamesi v.b. (Kütüphane türlerine ilişkin özel mevzuat ilgili derslerde işleneceğinden bu 
dersin .kapsamına alınmamıştır). 

DOK 422 BİLGİ AĞLARI 303 

Diğer Anabilim dallarıyla ortak alınan bu derste bilgin in iletilmesinde çok önemli bir rol 
0r,nayan bilgi ağları hakkında temel bilgilerin verilmesinden sonra, önemli yer�l, .ulusal, 
bölgesel, ve uluslararası bilgi ağları ile Intemet üzerinde durulacaktır. Aynca bılgı ağı 
Planlaması, kurulması ve yönetilmesi de ele alınacaktır. 

KÜT 470 BİLGİ HİZMETI..ERfNlN PAZARLANMASI 3 O 3 

Bil�� d�nyasmda bilgi ve kütüphane hizmetlerinin pazarlanması , pazar .analizi ve 
�ı, ilişkiler, lobileşme, kamu ve özel sektörden kaynak bulma yollarını ınceleyen bır 

Kür 472 KÜTÜPHANE KURMA YE GELiŞTiRME 202 

&e2iş�ir kütüphanenin kuruluşundan hizmet sunmaya hazır hale getirilinceye v� 
n1 

bu sonı ceye kadar gerçekleştirilmesi gereken kütüphane işlemlerini, bu konudakı soru arı ve
nlarııi çözümüne yönelik bilgi aktarımı ve yöntem geliştirme çalışmalarını kapsar. 

,. ) -



SEÇMELİ DERSLER
-

(Diğer Anabilim Dallarından seçilecek 3 k dTk . . 4 yılın Bahar Sömestresinde seçilecektir ) re 1 1· hır ders ya da aşağıdak· d 1 
bir1Sl · • 1 ers erden

_KÜT 474 YAYINCILIK
lık 

d.. . . . 3 01 
Yayıncı ve yayın en ustrısının sorunlarının incel 

··tüphanelerin ve kütüphaneciliğin ilişkisi, Türkiye'de ve y�:eSı,dta�tımı ye kitap ticareti ile
küyınevlerinin, mesleki örgütlerin tanıtıını, Telif Hakkı sorunu �ş•� �- neml ı yayı�ların ve 
k!psaırıına alan bir derstir. e 1 gı 1 mevzuatın ıncelenmesini

KÜI 476 NADİR ESERLER VE NADİR ESER KÜTÜPHANEClLlÖt 303

Nadir ve ya��-eser kav�a1?1arının tanıı��ı, �se�lerin ve koleksiyonların özelliklerinin tanıtımı, yazma eser kütuphanelennın tanıtımı, Turkıye de ve yurtdışındaki uygulamalar Doğu
ve Ban yazmaları ve nadir basma eserlerin tanıtımını içerir. 

KÜT 478 KÜTÜPHANE BİNALARI 303

Fiziksel yapı ve kütüphane işlevinin etkileşiminin incelendiği, iç dekorasyon ve iç mimari konularının, kütüphane binalarının özelliklerinin,niteliklerinin tanıtıldığı, bina ihtiyaçprogramının, konuyla ilgili mevzuatın, uluslararası standartların öğretildiği bir derstir.

---------0---------



1 YENJ AÇILAN DERSi ,EH _ 

-Kütüphane ve KUIUplıanccilik
-Enfonnasyon 'lcknolojisi
-Tekn ik İşlemler
-Danışma l liımctJcri
-Amştırma Kütüphaneleri J, 1J
-Kataloglama ve Sınıflama Uygulama ı ıı
-Koleksiyon Oluştumıa ve GclişHnne '
-Okul Kütüphm1eleri
-Kütüphane Mevzuatı
-Bilgi Ağları
-Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması
-Kütüphane Kunna ve Geliştimıe
-Ha1k Kütüphaneleri I, il
-Yayıncılık (Seçmeli)
-Nadir Eserler ve Nadir Eser Kütüphane.ciliği(Seçrreli)
-Kütüphane Binaları (Seçmeli)

2. ADLARI DEĞİŞTİRİLEN DERSLER

Eski Adı 
Yönetim ! 

Yeni Adı 
Yooetim 

Danışma Kaynakları I,II,III 
Kütüjilane Otooıasyoou 

Danışma Kaynak]an 
Kütüphane Otomasyoou I, il 

3. KREDİSİ DEĞİŞTfRtLEN DERSLER 

Staj I 
Staj II 
Kataloglama ve 
Sıruflandınna I 
Kataloglama ve 
Sınıflandınna n
0cuuşmaKaynak1an 
Kiitipıane Otanasyoou 

Veri Tabanları

&ki Kredisi 

4 0 4

4 0 4

3 0 3 

3 0 3 

3 0 3

3 0 3

3 0 3

Yeni Kredisi 

0 4 2

0 4 2  

2 0 2  

2 0 2  

2 2 3 

2 0 2 

2 0 2 

1 2 2 

,,. ?- -



� ŞÖMES1RELERİ DEĞfŞT1RfLEN DERSLER

Eski Sömestresi

Kütüphane 
{)t(mıs)'OOU 

Veri Tabanları 
Staj I 

3.Yıl Bahar
4. Yıl Bahar
3. Yıl Bahar

5, PROORAMDAN KALDIRILAN DERSLER 

Danışma Kaynaklan II,111 
Kütüphane İşlemleri 
Seçmeli Dil I, il, 111, iV 
Bilgi Kaynaklarının Seçimi 
Kütüphane Türleri 1, il
Yönetim 11 
Kataloglama ve Sınıflama ill

4. Yıl Güz ve Bahar

4. Yıl Güz
3. Yıl Güz

• 

r' 

8 -



ARŞİVCİLİK ANABİLİM DALI 3. VE 4. SINIF DERSLERİ

DERSİN DERSİN 
KODU ADI TE PR 

ST = SI KR 
3. SINIF

ARŞ 3 1 1  ARŞİVCtt.JĞE GİRİŞ 
03 ARŞ 313  BELGE YÖNETİMİ 00 03 

ARŞ 3 15  TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI I 03 00 03 
03 00 03 ARŞ 317 OSMANLICA I 
03 00 03 DOK 305 "- ENFORMASYON TEKNOLOJiSİ 
03 00 03 DOK 307 o SİSTEM ANALİZi
03 00 03 

ARŞ 3 14 BELGE YÖNETİMi II 03 00 03 
ARŞ 3 16  TÜRKİYE'N1N İDARi YAPISI il 03 00 03 
ARŞ 3 18  OSMANLICA il 03 00 03 
ARŞ 320 OFİS OTOMASYONU 03 00 03 

ARŞ 324 STAJ I 00 04 02 

o DOK 322 VERİ T ABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 02 02 03 

.. 

4. SINIF

OSMANLICA III 03 00 03 
ARŞ 419 

03 00 03 
ARŞ 421 ARŞİV YÖNETİMİ I 

03 00 03 OSMANLI KURUMLARI I ' ARŞ 423 
02 00 02 r . .

ARŞ 425 ARŞİV 1ÜRLERİ 00 04 02 
ARŞ 449 STAJ II 

03 00 03 
KÜT 465 YÖNETİM 

03 00 03 

ARŞ 420 OSMANLICA IV 03 00 03 �i 

A.RŞ 422 ARŞİV YÖNET1Ml il 
03 00 03 

�ş 4'2A OSMANLI KURUMLARI II 
03 00 03 , 

� 4'2.6 ER\ŞtM KA YNAKLARl 
03 00 03 

�'i; 4'2.'6 SE.MlNER 

'· 

. :·.,_. 



RşıvctLtK ANABİLİM DALI'NIN 3 -4 SINI A İÇERİKLER! 
. F DERS PROGRAMLARI

� . . . 
3
0
3
. . . .  

te arşıv ve arşı_vcilıijın �çesı, ılgıli tenninoOo" . 
sıı �

1

e7'
gı·U disiplinlenn arşıvcilığe etkisi,arşivcilik den{�kfş.ıv1

belgelerinin türleri mesl r.: 
,pısı ı e . 

. en e e alınacaktır. 
' e&n

)� 303
belgelerin karakteristikleri, üretim ve denetimle · bel �ode� tasfiye ) üzerinde ayn ayn durulacaktır 

n, ge değerlendinne (kayıtlama
�sy�aın 1 

• ' 

rt)]JQYE'NİN İDARİ YAPISI 1-11 303
TCidari yapısın� giriş, genel kavramlar v� kuruluşların yapısal özellikleri faal' 1 . 'dar .

eıli]eyen Anayasal ilkeler ışığında ele alınıp ışlenecektir. 
, ıyet en ı eyı

ENFORMASYON TEKNOLOJİSİ 303 
--

Diğer Anab� Dallan ile ?�. olan bu _derste, bilgi kavramı, bilgi teknolojisi, bilgi 
wolojisinde ınsan unsuru, bilgı sıstemlen, yapay us, masa üstü ve elektronik yayıncılık ve 
lilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler-sanal gerçeklik dahil ele alınacaktır. 

SiSTEM ANALİZİ 303
Diğer anabilim Dallan ile ortak olan bu derste, sistemin tanımı, unsurları, özellikleri, 

�ileri, sistem yaklaşımı ve yöneylem araştınnası üzerinde duruldwctan sonra,sis�m .an� 
ı;ın �erek!Q çözümleme, sistem tasarımı, gerçekleştinne, gözden geçinne ve yaşatma ile ilgili 
tanikler öğretilir. 

QSMANLICA 1-11 303
Osmanlıca yazma ve okuma öğretilecektir. 

QS.MANLIÇA ill-N 303
Bu de 1 1 · · kunması şeklindeki

U-,�111 ..... �te Osmanlıca bilgisi, Osmanlıca metin ve arşiv be ge ennın ° 
0"""'ıaıarla geliştirilecektir. 

� 303
q A!ıivlenn elde etme) düzenleme ve tanımlama.
� temel işlevleri; seçme ve sağlama (ayıklama ve

korunması ve restorasyon olarak ele alınacaknr.

� 
3
0
3 u derste . t .. erinde durulacaktır,, llr§ıvlerin yönetimsel işlevleri ve mevzua uz 

IK
�- LARI 303 daki ilişkiler, �ik dön turan kurumlar ve araJann 

d.ip10: 9�manlı Devlet yapısı, bu yapıyı oluş 
ti� açısından alınacaktır. 



ıvctL1K ANABİLİM DALI �İSANS PROGRAM ARŞ ÔNER1LERt I 3· VE 4. YIL DEĞlŞlKLtK

rekçeleri ön yazımızda, arşivcilik mesleği ve u 1 Ge. arpıcı değişim ve gelişimler olarak sıralan 
ygu amaları ile uluslararası cJiriJ11İll�e�Jnatosu

.
'ndan �eç:.n .�rşivc�l.i� Anabilim D�� ��ee�erde

. 
n �olayı, daha önce

Ü���nda yapılması ongorulen degışıklikler aşağıda sıra]���;;::.� lısans ders

f ı.j]_lli Açılan Dersler

Enfonnasyon Teknolojisi, Sistem Analizi, Veri Taban Y" . . . 
,r;;rteri Erişim Kaynakları, Seminer dersleri yeni açılan d

ı e 01
netım

1 
Sıstemlen ,  Yönetim,

A�iv ı" 
' rs er o muştur. 

Aynca eski programda 3'er kredili 2 sömestrelik olan Osman! d . . 
4 sömestreye çıkarılmış bulunmaktadır. ıca ersı, yem programda

ıııders 
Eski pf?gramda Kurumlar Tarihi I ve il olarak yerleştirilen dersler.yeni programd ruıi.iye'nin tdan Yapısı 1-11 ve Osmanlı Kurumlan 1-Il olarak dört sömestreye çıkanlmışt:.
2. Adlan Değişen Dersler

Türkiye'n� İdari Yapısı 1-Il Çe�ki adı:Kurumlar Tarihi-Cumhuriyet), OsmanlıKurumlan 1-II(eski adı: Kurumlar Tarihı-Osmanlı),Ofis Otomasyonu (eski adı :Arşiv 
�yonu) şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Kredileri Değiştirilen Dersler

Eski programdaki stajların kredileri ,yeni programda Staj I ve Staj Il 2'şer kredi olarak 
tğiştirilmiştir. 

ı 
4. Sömestreleri Değiştirilen Dersler

ıı.• 
Eski_programda 4.sınıf dersi olan Kurumlar Tarihi 1-Il, yeni programda Türk:iye'nin

.ıanYapısı 1-II ve Osmanlıca Kurumlan 1-11 olarak 3. ve 4. sınıflara yayılmıştır.

5· Kaldırılan Dersler

�u ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına modem arşivcilik formasyonu
. , ş_ arşivcileri yetiştinnek üzere ö�g?rülen Y,eni .Program�a, 

ılan bazı derslerin, ders
� Dıplomatik, Restorasyon derslerı lısans duzeyınd

�
,
J

en
� 
a
9nde Osmanlı Diplomatiği

� ef 
toplanmıştır. Diplomatik, Osma�lı K��8:1 I- i�\�: samında koruma

(eonSCrva • e �acaktır. Restorasyon ise Arşıv Yon�tımı I ders 
dirsi ise enformasyon

��n) :e �irlikte işlenecekôr.�dırılan Arş�?�'::ı::Z���nu dersinin içeriğinde yer
''ll§tır. Y nelik olarak açılan yem derslerde ve ıs 

· �. b) y . . • ·1 · ğin ayn birer uzmanlık d�ı

�cl(S
Cınin 

enı programda yer almayan bazı dersler ıse arşıv�ı { ecektir. Yazma ve Nadir 
ner V.b. er dersinde konularda uzman kadrolarla tartışılıp ış en 



�I KURUMLARI II 303
nileşme Döneminde Batı tesiriyle Osmanlı Devlet a 1 d ye değişmeler, Osmanlı diplomatığı açısından ele alı�c��:� a ve kurumlarında meydanageıeıt 

� 303 

remel yönetim i�el�rinin el� alındığı dersin kapsamında şu konular bulun . . 
bir disiplin ol� yonetı!11; klasik, neoklasik ve sistem kuramları gib' .. r m_�ta.drr: Bılımsel 
öıteriınin temel ı�levlen o.lan planlama, örgütleme, personel işleri 1 .?n�m 1 y�netı� kuramları;

!nllr bütçe denetım; resmı yazışma kuralları.Bu ders clig" er Anabilimyodnelltme,l oordınasyon, 
;��ktir 

a arıy a ortak olarak 

a&S1V TÜRLERİ 202
Bu derst�, kurum arşivleri (basın-yayın, hastane v.b.), konusal ve kişisel arşivi d" ad Türkiye'deki uygulamalarıyla ele alınıp işlenecektir. er uny a ve
ERİŞİM KAYNAKLARI 303

. �ivlerde araştırma (danışma ve erişim) hizme.tleri ve türleri ele alınacak; arşivcilikteki temelenşım kaynaklan ve bunların oluşturulmaları Uzennde durulacaktır 
SEMİNER 303 

Arşivlerin kurulup geliştirilmesi, değerlendirilmesi; arşiv binaları, arşiv belgelerininrestorasyonu gibi arşivciliğin uzmanlık alanlan olarak bilinen konular aynca gözdengeçirilecektir.
VERİ T ABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 223 

�okümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı'yla ortak olan bu derste veri tabanı kuramı,
ven yapılan ve veri tabanı yönetim sistemleri ele alınır. Bir veri tabanının nasıl tasarlanıp 
ol�turuıacağı, veri tabanlarının değişik ortamlara aktarılabilmesi, raporlar üretilmesi öğretilir.
Arşıv Anabilim Dalıyla ortak olan bir derstir.

QFtS OTOMASYONU 303

Belge üretimleri ile kayıtlama, dosyalama, v .b. olarak yürütülen ofis hizmetlerinde bilgisayar
kullanıinı ; bunun arşivlere etkisi üz.erinde de durularak ele alınacaktır. 

STAJ I 042 

. .�u uygulama, çeşitli kütüphane, dokümantasyon merkezleri veya arşivlerde, Bölüm'deki
ilgili koordinatörlüğün denetimi altında yapılacaktır. 

STAJ II · 042 · Arşivlerde yaptırılacak bu çalışmalar, yine Bölüm Koorclinatörlüğü'niln denetimi alun<la,
belge ayıklama ve tanımlama uygulamalarıyla gerçekleştirilecektir. 




