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ONivERSiTE KUTUPHANELERiNiN YAPISAL
UNSURLARI VE SORUNLARI
Dr. Halis ALAR"

rensel seviyedeki egitim ve ogretimi ytiriitmekle ytikiimlii olan
'"niversiteler, bu gorevlerini lYaga uygun olarak ytiriitebilmeleri ilYin
bilimsel ara~tmna yapmaiarl ve bu ar~tlrmalarm
sonUlYlarmi duyurmalarl
gerekmektedir. Universiteler bu i~levlerinj yerine getirirken b~vurdukiarl ve
gereksinimlerini kaI'~IladIklari en onemli yerler Universite KUtiiphaneleridir. C;agda~
yontem ve tekniklere uygun olarak dUZenlenmi~ bir Universite ktitiiphanesi
tiniversitenin amalYlarmi yerine getirmesinde, b~anh olmasmda yok etkin
olmaktadrr.
Universite kiitiiphaneleri i~levlerini yerine getirirken bazl aksaklIklarm
oldugu, bu aksaklIklar nedeniyle de b~anh hizmet veremedikleri gozlenmektedir.
Universite kiitiiphanelerinin yapisal unsurlarmdaki eksikliklerinden kaynaklanan
sorunlar:
Dniversite kiitiiphanelerinin yapisal unsurlarl incelenirken, genellikle be~
unsur diye adlandmlan, bina, personel, kullamcI, bUtye, koleksiyon gibi temel
unsurlar UZerinde durulur. Bu unsurlar birbirleriyle lYok SIkl ili~kili olup, bir unsurda
ol~an aksakhk digerlerini de etkiler ve dUzeltilmedigi takdirde modem bir
kiittiphanecilik hizmeti verilemez.

Bina
Dniversite kiitiiphanelerinin iyi bir hizmet verebilmeleri, i~levlerini yerine
getirebilmeleri ilYin, mimari standartlara uygun, modem bir binaya sahip olmalarl
gerekir. Binanm gorkemli olmasmdan ziyade lYevreye uyum saglayan bir yapl oimasl
tercih edilir (Thomson, 1898. S.lO ).
Modem kiitiiphane mimarisinin b~langw tarihi olarak 1940-1945 seneleri
kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra
Dniversite kiitUphanelerindeki esash
degi~ildikler; kiitiiphane malzemelerindeki yenilikler, mirnari ve in~aat sahasmdaki
yenilikler, 1940'dan onceki kiitiiphane binalarl ile, 1940'tan sonraki kiitiiphane
binaiarl arasmda bUytik bir fark dogurmu~tur (Mc Anally, 1969.s.152).

" Ataturk Univ. Fen Edebiyat Fak. KutUphanecilik BolilrnU 6grt. Dyesi.
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Bu gUn yapllmakta olan klltiiphane binalannda
tutulmakta ve amaca gOre in~a edilmektedirler.

i~levsel
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6zellikler 6n planda

Kiitiiphane binalannm yaplml srrasmda kiitilphaneyi kullanacak okuyucu,
koleksiyon miktan ve koleksiyon artl~ hlzmm g6z Bnl1ne almmasl gerektigini
belirten Metcalf (1986), binanm yaplml SlTasmda kiitiiphaneciler, yBneticiler ile
mimar ve miihendislerin birlikte hareket ederek bina planmm flkir birligiyle
ol~turulmasl gerektigini belirtmektedir.
Ktltiiphane binalarmda okuyucu ba~ma dii~ecek alanm standartlara uygun
olmasl gerekir. Okuyucuyla birlikte klltiiphane personeli ir;:in de standartlara uygun
alanm belirlenmesi 6nemlidir. Diinya standartlarma gore, l1niversite
kiitUphanelerinde her okuyucu ir;:in aynlmasl gereken alanm ortalama 1.5 m2
olmasl 6ngoriilmektedir. Bu rakam, Oniversitenin Ogrenci mevcuduna g6re 2 m2 ile
1.20 m2 arasmda degi~ebilmektedir (Withers, 1988. SAO).
tTlkemiz Oniversite kiitiiphane binalarmda bu oranm r;:ok dii~iik ( 0,02 m2 ile
0,92 m arasmda oldugu) ar~trrmalarla saptanml~trr (Ertel ve Koran, 1991. S.l 0).
2

Derme (Koleksiyon)
Oniversite klltiiphanelerinin en onemli unsurlarmdan biri de koleksiyondur.
Koleksiyon miktarl konusunda r;:e~itli g6rii~ler ileri siiriilmektedir. Koleksiyon
miktannm r;:oklugundan daha t>nemlisi giincel olu~u, gereksinimlere cevap vermesi
ve yeterli olmasldrr. Gtincelligini yitirmi~, fonksiyonel olmayan bir koleksiyonun
faydasl olmaz. Tiirkiye'de derlemeden yararlanmakta olan bazl kiitiiphanelerin
durumu, buna omektir. Koleksiyonun gtlncel, fonksiyonel ve Oniversite ir;:in yeterli
miktarda olmasl tavsiye edilmektedir. ~ayet bir standart rakam vennek gerekirse ,
600 ogrenci ir;:in, 50.000 ciltlik bir koleksiyonun olmasl gerektigi vurgulanmaktadrr.
Bu rakamm iistiindeki her 200 ogrenci ir;:in 10.000 ciltlik artl~ Ong6r11lmektedir
(Withers, 1988. S.62). Koleksiyon miktarl konusunda ba~ka bir gorii~e gtke de yeni
kurulan bir Oniversite kiitiiphanesinin ba~langwta 300.000 kitap ile 5000 dergi ye
sahip olmasl gerektigi; kitap saylsmm 600.000'e ula~tlgrnda normal bir hale
gelebilecegi belirtilmektedir (Hamphreys, 1970.s.l45)
Koleksiyon olu~turulmasmda bilgi kaynaklarmm, iiniversite Egitim-bgretim
programlarml destekler nitelikte olmasma, gerek yiiksek llsans ve doktora
t>grenirnini desteklemesi gerekse ara~trrmacI1ara ar~trrmalarmda en son bilirnsel
bilgileri ir;:eren kaynaklarm saglanmasrna; ogrencilerin genel kiiltiirlerini
geli~tirmelerine, bo~ zamanlarrnl degerlendirebilmek ir;:in onlann entelekttiel
meraklarml uyandrrmaya yBnelik olmasma ozel gosterilmelidir(Lynch, 1987. S. 15127)
Kiitiiphanelerin, i~levsel bir koleksiyona sahip olabilmeleri ir;:in, koleksiyon
politikalarmm olmasl gerekir. Koleksiyon geli~tirme, bilirnsel
yontemlerle olmahdrr. Koleksiyon geli~tirme i~i kiitiiphanecilikte evrensel bir
geli~tirme
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yontemdir. Saghkh ve ~levsel bir koleksiyonun olu~masl iyin, onu kullanan
okuyucularm ozelliklerini, sayilanm, ilgi alanlarml, gereksinimlerini yok iyi bilmek
gerekmektedir.

Personel

Hangi meslek ve konumda olursa olsun ba~an iyin egitilmi~ insan faktoril
1:inemlidir. Ba~annm onemli unsurlarmdan birincisi olan insan faktorilnti ihmal
etmek yahut onem vermemek, kurumlarl hatta tilkeleri zor duruma sokar; onlarm
yagdl~1 kalmalarma sebep olur.
Kalkmml~ olan Avrupa tilkelerinin yogunda, fazla bir nitelik gerektirmeyen
zanaatkarlar bile (berberlik, kasaphk), 0 i~in egitimini gormti~ ki~iler tarafmdan
yapllmaktadrr. Bu zanaatlarda egitim almaml~ ki~ilerin bu i~leri yapmalarl pek
olanakh degildir. Oniversitenin egitim ve ogretimde birinci derecede rol alml~ olan
tiniversite killliphanelerinde, kiltOphanecilik egitimi almaml~ ki~ilerin 0 kurumun
ba~mda yer almasl; hatta bazen ktittiphane personelinin tamammm ktittiphanecilik
egitimi almaml~ ki~ilerden olu~masl yaglIDlza uygun bir davram~ olarak
goriilmemektedir.

iyi yeti~mi~ ktitOphanecilerle, tiniversite ktittiphanelerinin, ogretim
elemanlarma ve ogrencilere daha kaliteli hizmet verilecegini belirten Tuncer'in
(1988), bu gorti~UnU destekleyen Artukoglu, (1979) bu konuda: "Tam anlamlyla
ktilliphanecilik hizmetinin geryekle~tirilmesi, ozellikle yeterli saYI ve nitelikteki
ktittiphanecilerin var olmasma bagh oldugunu" belirtmektedir.
<;elik'in
(1990)
yaptIgl
ara~tmnada,
TUrkiye'deki
iiniversite
ktitiiphanelerinde yah~an ktitllphaneci eleman saylSlnm, diinya standartlanmn yok
altmda oldugu gorillmektedir. <;elik, ara~tmnasmda,
helan tiniversite
ktilliphanelerinde yah~an ktilliphaned saymm 1575 oldugunu, bu durumun diinya
standartlarmm sekiz katl altmda oldugutlu belirtmi~tir. Diinya standartlarmda,
iiniversite ktittiphanesini kullanan her 300 ki~iye bir ktilliphanecinin dll~mesi
gerektigi onerilmektedir(Murray, 1972.s.306-307). Oniversite ktilliphanelerinde
yah~an kiitOphanecilerin yUzde olarak oranl da onemlidir. Withers'e (1988) gore bu
oran, yah~an toplam personelin en az %30'nun meslekten olan kiilliphanecilerden
olu~masl gerekmektedir. Halbuki bu oran bizirn iilkemizde %19.8'dir (<;elik,1990.
S.156)

Bilt~e

ktitiiphanelerinin geli~mesinde, bilyUmesinde, amaylarml
btityenin onemi fazladlr. Biltye imkanlarl iyi oldugu takdirde,
ktitOphanenin diger unsurlarl da bundan etkilenir. ~oyle ki, bUtye olanaklan iyi
Oniversite

geryekle~tirmesinde
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oldugunda, saghklI koleksiyon
mefiu~at daha ~aga uygun olur.

olu~turulur,

nitelikli eleman
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~ah~tlT1hr,

bina ve

KUttlphane bOt~esinin hazrrlanI~I srrasmda; kUtOphane birimlerinin ve fiyat
dikkate ahnmasI; kUttlphaneye aynlacak olan bUt~enin Universitenin
amacma, akademik personelin ve okuyucularm sayisma gore d~OniilUp
hazrrianmasl gerekir. BUt~c, kUttlphane koleksiyonun geli~tirmeye, nitelikli personel
almaya, hizmetleri yUrUtmeye, okuyucu ve personel gereksinimlerini kar~Ilamaya
yeterli olmahdrr. KUttlphane bUt~esinin, kUttlphane yoneticisi tarafmdan hazrrianip
uygulanmasl da onemlidir. (Lynch, 1987. S.102-125).
artI~larmm

KUttlphanenin geli~mesi, Oniversite ile ayni paralelde olacagmdan, Universite
kfitiiphane biit~esi arasmda bir oranm oImasi ka~mI1mazdrr. Bu oranla
ilgili olarak ~e~itli gorU~ler ileri stlrtilmektedir.

biit~esiyle

Bu konuda 1979 yilmda ACRL (American College and Research Libraries)
tarafmdan saptanan oran en az %5'i oimasl gerektigi ongorfiImektedir. Bu konuda
ba~ka gorU~ler de vardrr. tngiltere de bu orani %6, kanada standartlarm da yine bu
rakam %6 olarak kabul edilmi~tir. (Hamphreys, 1972. S.320:Murray, 1972. S.306307). Bu oranlar, kilttlphane i~indeki personel harcamaiarl da dahil tt1m masraflarl
i~ermektedir. Personel giderIerinin tt1m btit~enin yarisma denk oldugu kabul edilirse
kUruphanenin ger~ek btit~esinin %2,5-3 dolaylarmda oldugu gfirUlmektedir.
<;elik'in (1975) yaptIgi arll§trrmada, Olkemizde bu orana yakla~an sadece iki
Universite kUttlphanesi oldugunu; bunlardan Bogazi~i Universitesi kilttlphanesinin
%5.13, Ortadogu Teknik Dniversitesi kUtiiphanesinin %2.95 oranmda, diger
Universite klitUphaneleri ise gereken oranm ~ok altmda oldugu gorlilmti~tlir.
Kullamci
"Ku~kusuz

Universite kUtiiphanelerini olu~turan ogeler i~inde en fazla anem
gereken diger bir unsurda okuyucu kesimidir. Okuyucular,
genellik1e/~ogunlukla ogretim Uyeleri ve yarduncilan ile figrencilerdir. Denebilir ki
kUttiphanede her ~ey, okuyucular koleksiyonlardan yararlansm diye almmI~ ve
dOZenlenmi~tir. Okuyucusu bulunmayan ya da okuyucularm kitaplardan rahat~a
yararianamadigi bir kuruma kUtiiphane denilemez" (Ersoy, 1978. S.157)
verilmesi

Ersoy, kUttlphaneler i~in okuyucunun onemini ~arpiCI bir ~ekilde ozetlemi~tir.
Ancak okuyucu grubunun i~inde, agretim elemaniarl ve 6grencinin yanmda
tiniversite personeli ve dI~andan gelen ara~tlT1cI1ari da saymak gerekir.
Dniversite kUttiphanelerini degerlendirirken, okuyucularm kUtiiphanedeki
bilgi kaynaklanndan ve kUttlphane hizmetlerinden ne ol~tide yararIandIklari saptanrr
ve okuyucularm gereksinimleri en iyi ~ekilde kar~I1anrr (Rogers, 1971. S.198).
Dniversite kUtfiphanelerinde fidiin~ verilen bilgi kaynagi adedi, kUttlphanenin
kulianici sIkhgi gibi unsur1ar, tiniversite ve Universite kUtuphanesi hakkmda kalite
a~Ismdan bilgi edinmede onemli rol oynamaktadrr.
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velik'in yaptIgl a.ra§tmnada, Tilrkiye'deki iiniversite kUtiiphanelerinde
kUtiiphane kulianuDl ve okuyucularm ktitiiphanelerden aldlklan Miiny kitap miktan
yok dii~1lktiir. Ki~i b~ma dll~en Miiny verilen kitap miktan ODTU 15.7, Bilkent
12.4, Gaziantep 9, Frrat 3.3, Atattirk l.3'ttir (velik, 1990.s. 164). GortildUgii gibi iki
iiniversitede Miiny verilen kitap miktarl onlu, digerlerinde ise tekli rakamlarla
belirtilmi~tir.

"Bu farkh rakamlarm, kUtUphanenin yetersizliginden mi, iiniversitedeki
egitim-ogretim yOntemlerinden mi veya daha b~ka nedenler yUzilnden mi
kaynaklandlgl konusu ar~tmnaya deger olsa gerek"(velik, I990.s.l64)

Sonuy olarak sOylememiz gereken ~ey ; iilkemizde bulunan Oniversite
kUtiiphaneleri be~ unsur yUziinden (Bina, bUtye, personel, okuyucu, koleksiyon)
incelenip diinya standartlarlyla kar~illa~tIrlldlgl1lda, diinya standartlarmm yok
gerisinde kaldlgl gOrtilmektedir. Bu durum tiniversite kUtiiphanelerinin b~arlh bir
hizmet vennelerini engellemekte dolaYlsl ile llniversite egitim ve ogretimine yeterli
destegi saglayamamaktadlr. Universite ktitiiphanelerinizin i~levlerini en iyi ~ekilde
yapabilmeleri iyin dUnya standartlarma ula~tIrllmalan gerekmektedir. Ancak 0
zaman iiniversitelerimize yagda~ seviyede destek veren bir Unite haline gelebilirler.
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