
SALT yorumlama

AÇIK ARŞİV TURU:                  
ÇALIŞMA SAYFASI 

ZİYARET EDİLEN KURUMUN ADI: ATATÜRK KİTAPLIĞI

Bu kurumda ne tür araştırma materyalleri bulunuyor? 

“Edebi metinlerden biyografilere, gazetelerden denemelere kadar birçok yazılı 
ürün bulunmaktadır. Ayrıca Muhsin Ertuğrul, Behçet Necatigil gibi ünlü simalar 
da bağışlarını buraya yapmışlar.” Eyüp Tugay Bahar 

Bu mekân herkes için ücretsiz mi? Değilse, kimlerin ücret ödemesi gerekiyor?  

“Herkes için ücretsiz.” Mert Ezim 

Kurumun hangi saatlerde açık? Bu saatlerin mekânı kimin kullanabileceği ve 
kimin kullanamayacağı üzerinde etkisi var mı? 

“Hafta içi 09.00-19.00, hafta sonu 09.30-18.00 arası açık. Bu saatler öğrencilerin 
giriş-çıkışı için uygun saatler.” Hande Hatice Baydilli

Bu kurumun tasarımı (binanın yerleşim planı, mobilyaları vb.) erişilebilirliğine 
nasıl katkıda bulunuyor ya da nasıl engel oluşturuyor? 

Ulaşımı kolay, sakin ve huzurlu. Mobilyalar da kolaylık sağlıyor. Mesela gazete 
ve dergi okunan yerlerin özel masaları var. – Ekin Yıldırım 

Bu kurumda kamunun erişimine kapalı herhangi bir araştırma mekânı var mı? 
(Örneğin, yalnızca araştırmacılara açık olan ya da yalnızca randevu ile açık 
olan bir mekân) 

“İdari bölümler, depo ve cilthaneye erişim yok.” Neslihan Dinler 

1’den 10’a kadar olan bir ölçekte, (10 en erişilebilir olmak üzere) kamusal 
erişilebilirlik açısından bu kuruma kaç verirsiniz? Neden?

“9 veriyorum. Çünkü depo ve cilthaneye de girmek isterdim.” Mert Kayayalçın 

 



SALT yorumlama

AÇIK ARŞİV TURU:                  
ÇALIŞMA SAYFASI 

ZİYARET EDİLEN KURUMUN ADI: SALT ARAşTIRMA

Bu kurumda ne tür araştırma materyalleri bulunuyor? 

“Güncel kitaplar, dergiler, 1930’lu yıllara ait kitaplar, ansiklopediler, çok eski ve 
nadir kitaplar ve ayrıca internet kullanımı da var.” Zehra Özçelik 

Bu mekân herkes için ücretsiz mi? Değilse, kimlerin ücret ödemesi gerekiyor?  

“Herkese açık ve ücretsiz bir kurum.” Derya Han 

Kurumun hangi saatlerde açık? Bu saatlerin mekânı kimin kullanabileceği ve 
kimin kullanamayacağı üzerinde etkisi var mı? 

“Salı-Cumartesi 10.00-18.00, Çarşamba 12.00-20.00 arası açık. Pazar ve Pazartesi 
ise kapalı. Bu mekânı herkes kullanabilir.” Zehra Özçelik 

Bu kurumun tasarımı (binanın yerleşim planı, mobilyaları vb.) erişilebilirliğine 
nasıl katkıda bulunuyor ya da nasıl engel oluşturuyor? 

“Eskiden banka olarak kullanılan bu yapının estetiği, arşivciliğin ve 
koleksiyonculuğun ciddiyetini simgelemektedir.” Eyüp Tugay Bahar  

“Tasarım çok modern ve kitap dizilimi çok sistemli, erişim kolay.” Neslihan 
Dinler 

Bu kurumda kamunun erişimine kapalı herhangi bir araştırma mekânı var mı? 
(Örneğin, yalnızca araştırmacılara açık olan ya da yalnızca randevu ile açık 
olan bir mekân) 

“Kapalı arşive herkes giremiyor.” Gözde Özen 

1’den 10’a kadar olan bir ölçekte, (10 en erişilebilir olmak üzere) kamusal 
erişilebilirlik açısından bu kuruma kaç verirsiniz? Neden?

“9. Çünkü çok eski ve nadir kitaplara erişebilmek zor. Bu kitaplar nadir olduğu 
için cam arkasında korunuyor. Ama kasalar çok güzeldi.” Hasan Karabıyık 

 



SALT yorumlama

AÇIK ARŞİV TURU:                  
ÇALIŞMA SAYFASI 

ZİYARET EDİLEN KURUMUN ADI: İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ 
KÜTÜPhANESİ

Bu kurumda ne tür araştırma materyalleri bulunuyor? 

“Yurtdışından gelen, eski uygarlıklara ait olan raporlar, yıllıklar, kitaplar. Ayrıca 
heykeller var.” Mert Kayayalçın

Bu mekân herkes için ücretsiz mi? Değilse, kimlerin ücret ödemesi gerekiyor?  

“Bu kütüphaneye sadece müdürden alınan özel izinle giriliyor, ama müze 
öğrencilere ücretsiz.” Neslihan Dinler  

Kurumun hangi saatlerde açık? Bu saatlerin mekânı kimin kullanabileceği ve 
kimin kullanamayacağı üzerinde etkisi var mı? 

“Kütüphane 08.30- 17.00 arası açık, dışarıdan giriş 09.00’da başlıyor. Her 
alandan araştırmacı alınamıyor, amaca göre alınıyor.” Sinem Aslan 

Bu kurumun tasarımı (binanın yerleşim planı, mobilyaları vb.) erişilebilirliğine 
nasıl katkıda bulunuyor ya da nasıl engel oluşturuyor? 

“Dış görünüşü neo-klasik tarzda yapılmış bir mekân. Çok eski tahtalardan 
oluşuyor. Bu yüzden fazla yüksek sesle konuşmamak gerekiyor.” Mert Ezim  

Bu kurumda kamunun erişimine kapalı herhangi bir araştırma mekânı var mı? 
(Örneğin, yalnızca araştırmacılara açık olan ya da yalnızca randevu ile açık 
olan bir mekân) 

“Bu kütüphane, ziyarete kapalı bir arşiv yeridir. Her isteyen giremiyor.” Derya 
Han 

1’den 10’a kadar olan bir ölçekte, (10 en erişilebilir olmak üzere) kamusal 
erişilebilirlik açısından bu kuruma kaç verirsiniz? Neden?

“10. Kütüphane çok zengin ve bize çok güzel anlatıldı.” Hasan Karabıyık
 
“5. Çünkü müdürle görüşüp mantıklı gerekçelerle izin alamayan kimse 
giremiyor.” Neslihan Dinler 


