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Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin
bilgi gereksinimini karşılamak için gerekli bilgiyi izleyen, sağlayan, düzenleyen ve bu bilgiden yararlandırmak amacıyla
uygun koşul ve ortamı oluşturan; bağlı olduğu kurumun karlılığına, bilgi üretimine katkı sağlayan kurumlardır, biçiminde
tanımlanmaktadır. Bilgi, insanın olduğu her yerde ve her dönemde önemli olmuştur. Ancak, bilginin bir meta gibi alınıp satılması yirminci yüzyılın sonu ve yirmi birinci yüzyılda önplana çıkmıştır. Bilgi, tek bir kişiden büyük örgütler, kurum kuruluşlara kadar alınan kararlarda, işlerin doğru ve sağlıklı yürütülmesinde en temel girdi, en temel etken özelliği kazanmıştır.

Günümüzde bilginin olağanüstü hızda üretilmesi ve değişmesi, buna bağlı olarak yeniliklerin yaşanmasını yakalamak,
o alanda üretilen bilgiyi izlemeyi gerekli kılmaktadır. Her alanda olduğu gibi muhasebecilik alanında da yeni bilgi üniversiteler, sivil örgütler ve özel araştırmacılar tarafından üretilmektedir. Her ne kadar ulusal mevzuat muhasebecilik alanındaki yapıp etmeleri belirlese de, günümüz koşulları içinde muhasebecilik alanında yalnız ulusal bilgi ile yetinmek olanaklı
değildir. Küresel gelişmeler, uluslararası ekonomik yapı, finans alanındaki değişim ve gelişmeler muhasebeciliğin sınırlar
ötesi bir tutum içinde algılanması gerektiğini ortaya koymakta; muhasebecilik etiği ilkeleri gibi uluslararası bir dil özelliği
kazandırmaktadır.
Bilgi kullanıcısının en tipik yanılgısı internetin her bilgiyi sunduğunu sanmasıdır. Evet, internetten pek çok bilgiye, elimizin altındaki bilgisayarın birkaç tuşuna dokunarak ulaşabiliriz. Ancak her bilgiye ulaşmak, özellikle de bilimsel bilginin
tümüne ulaşmak olanaklı değildir. Bu durumu, üniversiteler ve özel araştırma kütüphanelerinin yüzbinlerce dolar ödeyerek abone oldukları veri tabanlarından anlayabiliriz. Bilgiye ulaşmak için belirli bir konudaki veri tabanlarına abone olu-
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nur. Örneğin ULAKBİM, Milli Kütüphane ya da tek tek kurumların web sayfalarından birçok yayını tam metin olarak izlemek olanaklıdır; uluslararası yayınlara yöneldiğimizde belirli bir ücret karşılığı belirli veri tabanlarına abone olmak gerekir. Bunun dışında belirli yazıları sağlamak için makale başına 20 dolardan başlayan paralar ödemek gerekmektedir.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşevirler Odası (İSMMMO) Bilgiye Erişim Merkezi (BEM), muhasebecilik alanında
üretilmiş ve üretilmekte olan bilgiyi derleyip toplamakta, bunları düzenleyerek uygun koşullarda hizmete sunmaktadır. Bu
bilgi yalnız yurtiçi değil yurtdışını da kapsamaktadır. İSMMMO BEM’in en temel özelliği ise, muhasebecilik, finans ve vergi
alanında yayımlanan bilimsel nitelikli 18 yerli dergiyi tek tek tarayarak, belirli konu başlıkları altında depolaması, yeni
çıkan yayınlar ve üniversitelerde yapılan yükseklisans ve doktora tezlerini toplayıp, düzenleyip, hizmete sunmasıdır. Başka
bir söyleyişle BEM, Türkiye’nin muhasebecilik alanındaki en büyük veri tabanına sahip olması ile öne çıkmaktadır, diyebiliriz. Bu bilgilere İSMMMO Web sayfasında bibliyografik kayıt olarak ulaşmak olanaklıdır.
İSMMMO BEM, yalnız yerel bir çevre olarak İstanbul’da yaşayan araştırmacılara hizmet sunmamaktadır. Son bir yıl içinde, İstanbul dışından gelen kullanıcı illeri aşağıdaki sırada gösterebiliriz:
• Ankara
• Bursa
• Çanakkale
• Kocaeli
• Malatya
• Sakarya
• Trabzon.
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Bu illerden gelen araştırmacılar dışında, başka illerden de telefon ve e-posta olarak bilgi isteyenleri ekleyecek olursak
uluslararası bir bilgi merkezi olarak tanıtabiliriz kendimizi.
BEM, 12 Şubat 2007 tarihinden bu yana “Günlük Duyuru Bülteni” hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin amacı, yeni
yayımlanan ya da Merkezimize ulaşan herhangi bir kitap, süreli yayın, tez ya da bir kitapdışı belgeyi içindekiler sayfasıyla duyurmaktır. Muhasebecilik alanında üretilmiş yeni bilgiden üyelerimiz yanında araştırmacıların da günlük olarak haberdar olması çok anlamlı bir özelliği yansıtmaktadır.
Günlük Duyuru Bülteni kanalıyla bugüne kadar
• 290 Yerli Dergi
• 90 Yabancı Dergi
• 8320 Yabancı Makale
• 1000 Kitap
• 452 Tez
• 10152 Haber, duyurusu yapılmıştır.
2008 yılından bugüne de İstanbul Üniversitelerinde muhasebecilik alanında yapılan yükseklisans ve doktora tezlerinin
birer örneği Merkezimizde toplanmaya başlanmış; İstanbul dışındaki üniversitelerde yapılan tezlerin birer örneği ise TESMER kanalıyla tam metin olarak sağlanmış ve dermemize katılmıştır. Bugün BEM’deki tez sayısı 600 kadardır.
Odamız BEM’in en önemli çalışmalarından birisi de Türkiye üniversitelerinde yapılmakta olan tezlerin eşgüdümünün
sağlanması yönünde başlattığı çalışmasıdır. Tez Eşgüdüm Merkezinin kurulması Türkiye’de öncelikle muhasebecilik alanın-
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da çift araştırmaları önlemeyi, tez konusu belirlemek durumunda olan öğrenci ve öğretim üyesini desteklemeyi tasarlamıştır. Tez Eşgüdüm Merkezi aynı zamanda muhasebecilik alanında yarınımızın düşünsel ve kuramsal altyapısını oluşturacak araştırmacıların sağlıklı karar almalarına katkı sağlayacak; diğer bilim alanlarına öncü olacak önemli bir girişimdir. Bu
çalışma öncelikle İstanbul’da bulunan ve Muhasebecilik Bölümü ve Yüksekokulu bulunan üniversitelerdeki çalışmaları içerecek biçimde tasarlanmış; buna bağlı olarak bütün üniversitelerdeki muhasebecilik öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu ile görüşülmüş, İSMMMO Tez Eşgüdüm Merkezi projesine destek alınmıştır.
BEM Tez Eşgüdüm Merkezi, muhasebecilik alanında aynı konuda yükseklisans ve doktora çalışmalarında olası çift araştırmaların önlenmesi yanında, özellikle Bilgiye Erişim Merkezi veri tabanının da katkısıyla her türden araştırmadaki ikiliği
ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Bilgiye Erişim Merkezi kurulurken belirlediği temel amaçların başında muhasebecilik alanında yayımlanan yerli ve
yabancı kitap ve makaleleri toplamak, düzenlemek ve hizmete sunmak vardı. İzlediğimiz 18 yerli derginin sayıları yanyana dizilmek ötesinde içerdikleri makaleler tek tek kataloglanıp, sınıflanıp, konu başlıklarıyla hizmete sunulmaktadır. Bugün
veri tabanımızdaki makale sayısı 25.000 kadardır. Bunun temel nedeni de güncel ve bilimsel bilgi taşıyıcıların başında süreli yayın makalelerinin gelmesidir.
Bilgi Merkezi, içinde bulunduğu kurumun ‘belleği’ olmak durumundadır. Bu nedenle İSMMMO’nun değişik etkinliklerinde ürettiği her türden (fotoğraf, sesli ve görüntülü kayıtlar gibi) belge de kitapdışı belgeler olarak düzenlenmekte ve
isteyen araştırmacıya sunulmaktadır.
Türkiye’de muhasebecilik alanında üretilmiş olan her türden nesnenin toplandığı, siz üyelerimizin bağışlarıyla oluşan
MUHASEBECİLİK MÜZESİ’ne gelen nesneler; Bilgiye Erişim Merkezi’nin bir bölümünde sergilenmeye başlanmıştır.
•
14 adet facit
•
7 adet daktilo
•
1 Laptop
•
3 telefon
•
35 adet Osmanlıca belge (senet vb.)
•
60 adet Türkçe belge (senet vb.)
•
3 adet Osmanlıca defter
•
5 adet Türkçe defter
•
1 çanta
•
3 numaratör
•
1 adet Osmanlıca defter kabı
•
1 adet Osmanlıca kitap
•
Eski ve yeni paralar
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BEM’in temel amaçlarından birisi de belirli bir konuda araştırma yapan kişilere, Bilgiye Erişim Merkezi deyince ilk elde
çağrışım yapan makale, kitap, tez ya da kitapdışı belge dışında varsa Müze ve arşiv belgelerini de sunmaktır. Aynı veri
tabanı içinde yer alacak bu belgeler araştırmacıların çalışmalarını güçlendirip, zenginleştirecektir. Yukarıda verilen Müze
nesnelerinin sayısının artması da muhasebecilerin özel ilgilerine bağlıdır.
Bilgiye Erişim Merkezi’nin internet üzerinden kataloglamasına girip, tarama yapan kişi sayısı 01 Ocak 2010 – 31
Aralık 2010 tarihleri arasında 78687 kişidir.
BEM’e gelen ve yayın taraması yapıp, ücretsiz fotokopi çektirenlerin sayısı İstanbul içinden 1154 İstanbul dışından
418 kişidir.
BEM’e gelerek yararlanan kişiler dışında Merkezimize e-posta ve telefonla başvuran kişilerin de bilgi istekleri karşılanmaktadır.
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