Bülent Ağaoğlu Kimdir?
İstanbul'da, Fatih semtinde bulunan Mutemet Sokak’ta dünyaya geldi, Atikali İlkokulu’nu,
Şehremini Lisesi’ni (1975), Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
bölümünü bitirdi (1980).
1974 yılında, Hürriyet gazetesinde yayınlanan Mete Akyol’un yazılarını kesip biriktirerek
dokümantasyon çalışmalarına ilk adımını attı. Dr. Server Tanilli’nin ‘Uygarlık Tarihi’ dersinin
bir ödevi için 1976’da daktilo edindi. Bu yıldan itibaren kitaplara kapıldı. 1980’e kadar çok
sayıda kitap edindi ve okudu. Bu süreçte yayın katalogları ile tanıştı. Bu kataloglardan satın
alacağı kitapları seçiyordu.
1978-1981 arasında yurtiçinde gezilere çıkarak turizmin önemini keşfetti. 1981-1984
arasında Hacettepe Üniversitesi’nde turizm İşletmeciliği master öğrenimi gördü. Bu öğrenim
sırasında Prof. Dr. Hasan Işın Dener'in desteğiyle bilimsel araştırma disiplinini öğrendi. Ocak
1981’den itibaren bilgi hizmetlerine merak sardı. Bu tarihte PC kullanımı dünyada yeni
başlamıştı.
İlk kaynakça çalışmasını Ocak 1981’de Edirnekapı Halk Kütüphanesi’ndeki Türkiye
Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası koleksiyonlarını tarayarak başlattı.
Turizm alanı ile bilgi hizmetleri alanının sentezini yapmak istiyordu. Master tezi Turing
Otomobil Kurumu tarafından 1985 yılında yayınlandı: Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği
Bibliyografyası.
1984-1986 arasında TTOK Yayın Şubesinde görev yaptı. Haziran 1986 – Ağustos 1987
arasında da Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığı’nın ilk sorumlusu olarak çalıştı. Çalışma
hayatında ilk feyizlerini Temmuz 1981’de tanıştığı Çelik Gülersoy’dan aldı.
Ocak 1986’dan itibaren, giriştiği kaynakça çalışmalarını boyutlandırmaya yöneldi. Haziran
1988 – Ocak 1989 arasında Strateji Araştırma Planlama Ltd. Şti.’nde görev yaptı. Toplu Konut,
Konut, Sermaye Piyasası, Özelleştirme ve KİT’ler konulu bibliyografya projesini yönetti. Bu
projede bibliyografyanın bilgisayarla hazırlanması süreçlerini öğrendi.
Şubat 1989’da bilgi bankacılığı idealine ulaşabilmek için kendi işini kurmaya karar verdi. İlk
projesini Piar Araştırma Ltd. Şti’ne hazırladı. Piar’ın bütün araştırma raporlarını bilgisayarla
düzenledi. Daha sonra İTKİB’e “Tekstil Bibliyografyası” hazırladı. (Aralık 1989).
25 Ocak 1990’da Enfo Bilgi Erişim’i kurdu. İlk 6 ayını Piar’ın Sabah gazetesiyle ortak kurduğu
Türkiye’nin ilk ticari bilgi bankalarından Veritel’e bilgi toplama projesinde yöneticilik yaparak
geçirdi. Proje bitiminden sonra Ağustos 1990’da Körfez Krizi patlak vermeden hemen önce
Sermaye Piyasası Bibliyografyası’nı hazırlamaya başladı. Kasım 1990’da çalışmayı piyasaya
çıkardı.
Türkiye’de ilk kez bibliyografya araştırması raporunu ilgili kuruluşlara pazarlamaya başladı.
Aynı çalışmayı Nisan 1992’de güncelleştirdi. Ocak 1992’de Türkiye’nin konu bibliyografyası
rekorunu kırarak 20.004 künye içeren Bankacılık Yayınları Araştırması’nı hazırladı.
1992 sonunda bu iki çalışmayı disketle bilgi bankası formunda da üretti. Bunun için
Mikrobeta Ltd. Şti. kurucusu Köksal Akın’dan destek gördü. Bu bilgi bankalarına BANTA ve
BORTA isimlerini verdi. Bunlar Türkiye’nin ilk ticari bibliyografik bilgi bankalarıydı.
Ağaoğlu Nisan 1994 ekonomik krizinin de etkisiyle Mayıs 1994’de ticari bilgi bankacılığına son
verdi. Eylül 1994-Mayıs 2011 arasında Milliyet Belge-Bilgi Merkezi’nde görev yapmıştır. Şubat

2000’den itibaren yöneticilik görevini üstlenmiştir. Nisan 2012'den beri gönüllü olarak
kaynakçalar hazırlamaktadır.
Türkiye’de internetin adının dahi neredeyse hiç duyulmadığı 1989-1994 arasında bilgi
bankacılığı faaliyetine girişen Ağaoğlu bu alanda Türkiye’de ilk tecrübe birikiminin oluşmasına
katkıda bulunanlar arasında yer almaktadır. Firmasının faaliyetleri gereği hedef kitlesinde yer
alan yüzlerce yöneticiye bilgi bankalarının önemini anlatmıştır. İlk girişimcilerin bu çabalarıyla
zor da olsa Türkiye’de bilgi bankalarının bilgi satabileceği kanıtlanmıştır.
Ocak 1981’den 2012 yılına kadar 31yıl içinde 230 civarında kaynakça hazırlayan Ağaoğlu 220
bin künye derlemiştir. En çok künye derleyen Türk bibliyografıdır.
Hazırladığı "Türkiye Halk Sağlığı Bibliyografyası" sebebiyle Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna
tarafından 1996 yılında plaketle ödüllendirilmiştir.
32 yıl içinde 250 civarında kaynakça üreten Ağaoğlu Nisan 2012'de başlayan emeklilik
döneminde kaynakça çalışmalarını hızlanarak devam ettirmektedir.

