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Özet

Abstract

Ülkelerin geliﬂimi ve bilgi üretiminde öncü rolünü üstlenmiﬂ durumda olan
üniversitelerin kütüphaneleri de bu rolün önemli bir paydaﬂ› hatta baﬂ aktörüdürler. Elbette, toplumlar›n sahip oldu¤u pek çok yap›y› de¤iﬂtiren biliﬂim
teknolojilerinden üniversite kütüphaneleri de nasibini alm›ﬂt›r. Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, akademik kütüphaneler de günümüzde köklü bir de¤iﬂim geçirmektedir. Kullan›c›lar›n›n sürekli de¤iﬂen ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak ve 21. yüzy›lda da var olmaya devam etmek için akademik kütüphaneler yeni roller üstlenmiﬂ bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmada, dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde hizmet veren, de¤iﬂime ayak uydurmay› baﬂarm›ﬂ, ideal özelliklere sahip baz› üniversite kütüphaneleri örne¤inde, günümüzde yaﬂanan de¤iﬂim ve gelecekte yaﬂanabilecek muhtemel de¤iﬂiklikler konusunda
tespitler yap›lmakta ve öneriler sunulmaktad›r. Çal›ﬂman›n amac›, yerinde
incelemeler, yüz yüze ve e-posta yolu ile görüﬂmeler, internet ve literatür
sentezine dayal› olarak, üniversite kütüphanelerinin dinamik süreçlerini tan›mlayan bir çerçeve oluﬂturmak ve Türkiye için ideal üniversite kütüphanesi modelini ortaya koyabilmektir. Kütüphaneler, akademik kurumlarda e¤itim-ö¤retim etkinliklerini ve araﬂt›rmalar› do¤rudan destekleyen önemli bir
araçt›r ve bu yüzden üniversiteyi oluﬂturan ögeler aras›nda vazgeçilmez bir
yeri vard›r. Dünya standartlar›na uygun ve sürdürülebilir hizmet verebilmeleri için ülkemizde ihtiyaç duyulan destek ve koﬂullar sa¤lanmal›d›r.

The university libraries, which have played a leading role in the development and information production of the countries, are important stakeholders and even the chief actors in this respect. Certainly, university
libraries have also received the cutting-edge information technologies
which have changed the way many societies have access to it. With the
boom of information and communication technologies, academic libraries
have begun undergoing a radical change. Academic libraries have assumed
new roles to meet the ever-changing needs of users and to continue to exist
in the 21st century. In this study, observations and suggestions have been
made on some university librarians serving in various countries in the world
which determine the pace of change and have ideal characteristics, having
insights on current and possible changes in the future. The purpose of the
study rests on-site surveys, face-to-face and e-mail interviews based on the
synthesis of internet and literature in a bid to create a framework that
describes the dynamic processes of the university library and to reveal the
ideal university library model for Turkey. Libraries are an important tool
that directly supports educational activities and research in academic institutions, and thus are an indispensable part of the university. The support
and conditions needed in our country must be ensured so that they can provide sustainable services in accordance with world standards.

Anahtar sözcükler: Akademik kütüphane, dünya, Türkiye, üniversite kütüphanesi.
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göre üniversitenin rolleri; üniversitelerin kamu sorumlulu¤u
olarak kalmalar›n› sa¤lamak, araﬂt›rmay› yüksekö¤retimin ayr›lmaz bir parças› olarak görmek, sa¤lam kurumlar oluﬂturarak akademik kaliteyi yükseltmek, hareketlili¤i ve sosyal boyutu geliﬂtirmek, kalite güvencesi içinde Avrupa için bir politika çerçevesinin geliﬂtirilmesini desteklemek ve üniversiteler

ilgi ve iletiﬂim teknolojilerine dayal› günümüz bilgi
ça¤›n›n temel aktörü olan, üniversitelerin; “globalleﬂen dünyan›n ac›mas›z rekabet ortam›nda ülkelerin
baﬂar›s›n›n bilgi üretimine, dolay›s›yla üniversitelerin rolüne
ba¤l› oldu¤unu içselleﬂtirmeleri gerekir” (Söylet, 2010). Avrupa Üniversiteler Birli¤i’nin (EUA) Graz Deklarasyonu’na
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olarak reformun merkezinde olmak olarak s›ralanm›ﬂt›r. Bugün üniversitenin görevleri; e¤itim-ö¤retim, bilimsel araﬂt›rma ve toplum hizmetleri olmak üzere üç grupta toplanm›ﬂt›r.
Üniversitelerin üstlendi¤i rol ve görevleri gerekti¤i gibi
yerine getirebilmesi; toplumsal hayat›n sa¤l›kl› iﬂlemesi, toplumun ayd›nlat›lmas›, kamuoyunun oluﬂturulmas› (duyurulmas›)
ve toplumsal geliﬂmenin süreklili¤i aç›s›ndan oldukça önemlidir. Yüksekö¤retimin rolleri ve görevlerini etkileyen üç temel
zorluktan bahsedilmektedir. Bunlar; ekonomik küreselleﬂme,
bilginin artan önemi ile bilgi ve iletiﬂim devrimidir (Erdem,
2013, s. 109–110).
Bu ba¤lamda üniversitelerin, bilimsel üretim yaparak toplumsal geliﬂmeye katk› sa¤layarak nitelikli insan gücü yetiﬂtirebilmeleri gerekli alt yap› unsurlar›na ba¤l› oldu¤una göre, bu
unsurlar›n en önemlilerinden biri olan kütüphaneler de üniversitelerin amaç ve iﬂlevlerinden ayr› düﬂünülemez. Üniversite ile
kütüphane aras›ndaki iliﬂkinin özünde, bilgiye ve dolay›s›yla
bilgi kaynaklar›na olan ba¤›ml›l›k ile bilginin sa¤land›¤›, düzenlendi¤i ve kullan›ma sunuldu¤u yer bulunmaktad›r (Çak›n,
2000, s. 27). Üniversite ö¤retiminin en önemli destek birimleri, üniversitelerin bilgi üretimi sürecinde esas ald›¤› ve temel
dayana¤› niteli¤indeki bilgi eriﬂim sistemleri ‘bilgi ve bilimin
birikimli ilerlemesi’ ilkesinin yaﬂat›ld›¤› üniversite kütüphaneleridir (Tamdo¤an, 2009, s. 257).
Küreselleﬂmenin de oluﬂturdu¤u ivme sayesinde, güçlü toplumlar›n önemli dayanaklar›ndan birisi bilgiye özgürce eriﬂimdir. Bilgiye eriﬂim, üniversiteler ve güçlü kütüphanelerin varl›¤› ile mümkündür. O halde güçlü kütüphaneler güçlü toplumun köprüsüdürler. Bu ba¤lamda, üniversite kütüphanelerinin,
e¤itim, ö¤retim ve araﬂt›rma aç›s›ndan önemi, ülkemizde ve
dünyada bulundu¤u nokta hakk›nda tespitler ve gelecek ile ilgili öngörüler do¤rultusunda de¤erlendirilmektedir.

Üniversite Kütüphanelerinin Amaçlar› ve
Temel Unsurlar
‹nsanl›k tarihi, geliﬂimin tarihidir; her kuﬂak önceki nesillerin deneyimlerinden ö¤renir, kendi çal›ﬂmalar›n› yapar ve
yeni kuﬂaklar taraf›ndan miras al›nacak bilgiye katk›da bulunur. Radikal yaklaﬂ›mlar› olan, devrald›¤› ﬂeyin ço¤unu de¤iﬂtiren bir nesil bile, gelecek nesillere katk›da bulunma deneyimine sahiptir. Yaﬂam boyu devam eden ö¤renme sürecinde
kütüphaneler çok önemli bir role sahiptirler. Medeniyetimizin yaz›l› belle¤ini korurlar. Kütüphaneler olmazsa medeniyetlerin yaz›l› kayd›n›n tutulamayaca¤›n› söylemek abart›l› olmayacakt›r (Friend, 1998).
Kütüphane, e¤itim ve ö¤retimin ayr›lmaz bir parças› ve
onun için de önemli bir araçt›r. Kütüphane olmaks›z›n üni-

versite ö¤retiminin yap›labilece¤ini düﬂünmek eﬂyan›n do¤as›na ayk›r›d›r. Chicago Üniversitesi Rektörü Harper, 20. yüzy›l›n baﬂ›nda “kütüphanenin, üniversitenin kalbi oldu¤u” yaklaﬂ›m›n› ortaya koymuﬂtur. Bu görüﬂ bugün tüm bilim dünyas›nda özellikle bat› üniversitelerinde kabullenilmiﬂtir. Ancak
gerçek ﬂudur ki; hiçbir kütüphane amaç de¤ildir, kütüphane
ancak hizmetinde bulundu¤u üniversitenin amaç ve fonksiyonlar›n› gerçekleﬂtirmede etkin rol oynayan bir araçt›r. Üniversitelerin fonksiyonlar› çerçevesinde kütüphanelerin rolünü
anlayabilmek için önce üniversitenin fonksiyonlar›ndan söz
etmek gerekir. Bunlar; bilginin toplanmas› ve saklanmas›, ö¤retim, araﬂt›rma, yay›n, bilginin yorumlanmas› ve yaymad›r.
Bu fonksiyonlara sahip olan üniversiteler, bu fonksiyonlar›n
gerçekleﬂebilmesi için en büyük deste¤i kendi bünyesindeki
kütüphaneden görürler. Kütüphane, üniversitenin ö¤retim,
araﬂt›rma ve yayma faaliyetleri için gerekli olan bilgi kaynaklar›n› toplar, bunlar› arand›¤›nda en kolay ﬂekilde bulunacak
biçimde organize eder ve yararlanmaya sunar. Söz konusu bilgi materyalleri için gerekli mali kaynaklar› tespit eder, tüm
okuyucular› için yer ve donan›m sa¤lar (Alar, 2001, s. 326;
Yurdado¤, 1961, s. 49–51).
Üniversite kütüphanelerinin amaçlar›n› yerine getirebilmesi için alt› temel unsur aç›s›ndan sürdürülebilir niteli¤e sahip olmas› gerekir. Bunlar; bina, bütçe, insan kaynaklar›, koleksiyon, teknoloji alt yap›s› ve kullan›c› hizmetleridir.

Geleneksel ve 21. Yüzy›l Üniversite
Kütüphaneleri
Bilim ve teknolojiyi sosyal ve ekonomik yarara dönüﬂtürebilen uluslar, ça¤lar›na imza atabilirler. “Art›k günümüzde,
do¤ru ve güncel bilgilere zaman›nda eriﬂmek, ulusal ve uluslararas› pazarlarda ‘rekabet edilebilirli¤in’ önemli bir koﬂulu haline gelmiﬂtir. Dünya, bilgi ve ileri teknoloji a¤›rl›kl› bir sürece
girmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle, ekonomik kalk›nma ile bilgi teknolojileri ve hizmetleri aras›nda do¤ru orant›l› bir iliﬂki vard›r.
Üretilen bilgiyi toplamak, düzenlemek, iﬂlemek ve depolamak,
en h›zl› biçimde eriﬂimi sa¤lamak; k›sacas› bilginin etkili bir ﬂekilde yönetilmesi, büyük önem taﬂ›maktad›r. Bilgi sistemlerinin
ve bilgi teknolojilerinin yaﬂam›n her alan›nda kendini daha fazla hissettirdi¤i, bilginin en önemli hammadde konumuna geldi¤i günümüzde, bilgi/belge merkezleri ve iﬂlevleri de daha fazla
dikkat çeken bir duruma gelmiﬂlerdir” (Y›ld›zeli, 2011, s. VII).
Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri (B‹T) devrimi ile birlikte e¤itim sistemi ve akademik kurumlar önemli ölçüde de¤iﬂmiﬂtir.
Bu de¤iﬂimden akademik kütüphaneler de paylar›na düﬂeni alarak de¤iﬂmek zorunda kalm›ﬂlard›r. Kitap odakl› kütüphanecilik kavram› uzun zamandan beri kullan›c› merkezli kütüphanecilik ile yer de¤iﬂtirmiﬂtir. Akademik kütüphanelerin temel gö-
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tüphane”, “sanal kütüphane”, “dijital kütüphane”, “duvars›z kütüphane”, “yeni kütüphane”, “gelece¤in kütüphanesi”, “çok dilli kütüphane” (polyglot library), “portal kütüphane”, “masaüstü
kütüphane” (desktop library), “çevrimiçi kütüphane” (online library) ve “karma kütüphane” (hybrid library) gibi eﬂ anlaml› veya
birbirine benzer terimler kullan›lmaktad›r. Bunun temel nedeni, dijital kütüphane ve arﬂivlerle hemen hemen herkesin bir ﬂekilde ilgileniyor olmas›d›r. Bu ilginin sebeplerinden birisi, dijital bilgilere internet arac›l›¤›yla kolayca eriﬂim sa¤lanmas›d›r
(Afzali, 2008). Geleneksel ve 21. yüzy›l akademik kütüphaneleri
aras›ndaki farklar TTT Tablo 1’de özet olarak görülmektedir.

revi, üst kuruluﬂlar›n görev, vizyon ve hedeflerini desteklemektir. Bu nedenle, akademik kütüphaneler, akademik çal›ﬂanlar›n,
ö¤rencilerin ve araﬂt›rmac›lar›n ö¤retim, ö¤renme ve araﬂt›rma
alan›ndaki temel kurumsal faaliyetleri için destek sa¤lamaktad›r
(Jain, 2013).
Son y›llarda “özellikle üniversite kütüphanelerinin tam
metin veri tabanlar›na yönelmiﬂ olmalar›, kütüphanecileri bilgi arac›lar› haline getirmiﬂtir. Geleneksel kütüphane dermeleri, geliﬂen elektronik eriﬂim olanaklar›yla beraber, evrimleﬂerek tam metin elektronik kaynaklar› da (dan›ﬂma kaynaklar›,
e-kitaplar, süreli yay›nlar vb.) içerecek ﬂekilde ‘melez kütüphane’ (hybrid library) oluﬂumunun önünü açm›ﬂt›r. Bu süreç
içinde, Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Enformasyon Kaynaklar› Yönetimi (Information Resources Management),
Bilgi Mimarisi (Information Architecture), ‹çerik Yönetimi
(Content Management), De¤iﬂim Yönetimi (Change Management) vb. yeni disiplinler ortaya ç›km›ﬂ, bilgi eriﬂim alan›nda
da MARC 21 Kal›b›, XML, Metadata, Dublin Core, Z39.50,
Semantik Örgü (Semantic Web) vb. yeni yaklaﬂ›m ve standartlar da uygulamaya konmuﬂtur” (Ar›kan, 2011, s. 17).

Akademik Kütüphanelerdeki De¤iﬂiklikler
B‹T uygulamalar› ve araﬂt›rmac›lar›n bilgi arama tutumlar›ndan dolay› sürekli de¤iﬂen bilgi senaryolar› nedeniyle kütüphaneler de derleme, tesis ve hizmetler aç›s›ndan de¤iﬂmektedirler. Kütüphaneler art›k bilgi deposu olmaktan ziyade Ö¤renme
Kaynak Merkezi olarak hareket etmektedirler. Günümüzde art›k dijital ve sanal kütüphanelerden bahsedilmektedir. Bu anlamda kütüphanelerin, özellikle akademik kütüphanelerin gelece¤i hakk›nda endiﬂeler de bulunmaktad›r. Ancak, akademik
kütüphanelerin gelece¤inin hem d›ﬂ hem de iç de¤iﬂimlere ba¤l› oldu¤unu vurgulamak gerekir. B‹T, kütüphane ve bilgi profesyonellerine ayn› zamanda f›rsatlar da sunmaktad›r (Chutia,
2015). Bu f›rsatlar ve akademik kütüphanelerdeki de¤iﬂimin
baﬂl›ca sebepleri aﬂa¤›daki gibi özetlenebilir.

Art›k yeni nesil kütüphaneler, fiziksel s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na ç›kmay› ve de¤iﬂik formatlarda, çok daha zengin koleksiyonlar›, daha bütünleﬂik bir ortamdan etkin ve h›zl› bir biçimde, zaman ve
mekân s›n›rlamas› olmaks›z›n kullan›c›lar›na ulaﬂt›rmay› hedeflemektedir. Bu da yeni bir kütüphane anlay›ﬂ›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Literatürde bu anlay›ﬂ› yans›tan “elektronik kü-

TTT Tablo 1. Geleneksel ve 21. yüzy›l akademik kütüphaneleri aras›ndaki farklar.
Geleneksel akademik kütüphaneler

21. yüzy›l akademik kütüphaneleri

Kütüphane bilgi materyalinin (koleksiyon) seçimi ve sa¤lanmas› yay›nc›
kataloglar›ndan yap›l›rd›.

Koleksiyon seçimi, kullan›c› talepleri, lisanslama ve yay›nc›lar›n aç›k eriﬂimli
dergilere sundu¤u seçenek ve tekliflerle iliﬂkilidir.

Ana koleksiyon, kitaplar ve dergileri içerirdi.

Bugün kurumsal depolar, çevrimiçi veri tabanlar›, multimedya bilgi kaynaklar› var.

Bilgi sistemlerinin yönetimi, dört duvarl› bir fiziksel kütüphane ile s›n›rl› idi.

Modern ça¤da, dijital kütüphaneler, say›sal depolar ve bulut bilgi yönetim sistemleri var.

Bilgi modeli azd› ve bilgiye eriﬂim k›s›tl›yd›.

Bilginin hem modeli hem de miktar›nda patlama var.

Manüel yap›lan kütüphaneler aras› ödünç verme sistemi vard›.

Elektronik olarak yap›lan kütüphaneler aras› ödünç verme sistemi var.

Bas›l› kaynaklara olan yüksek ba¤›ml›l›k vard›.

E-kaynaklara ve dijital kaynaklara yüksek ba¤›ml›l›k var.

Kütüphane hizmetlerine, sadece kütüphane aç›l›ﬂ saatlerinde ulaﬂ›labilirdi.

Ço¤u hizmetler 7/24 olarak hizmet vermektedir.

Bilgiye eriﬂim için kart kataloglar› kullan›l›rd›.

Bilgiye eriﬂim için Çevrimiçi Toplu Eriﬂim Katalo¤u (OPAC) kullan›l›r.

Kütüphane kullan›c›lar›n›n, kolayl›kla tespit edilebilen bilgi ihtiyaçlar› vard›.

Kütüphane kullan›c›lar›n›n çeﬂitli bilgi ihtiyaçlar› var.

Kütüphane bütçesi, ço¤unlukla kitap sat›n almak için kullan›lmaktayd›.

Bütçe daha çok, donan›m ve yaz›l›m kaynaklar› da dâhil olmak üzere
e-kaynaklar sat›n almak için kullan›lmaktad›r.

Kütüphaneci arac›l›¤›yla arama yap›l›rd›.

Web tabanl› arama yap›lmaktad›r.

Bas›l› dergiler, kitaplar vard›.

E-kitaplar, e-dergiler ve aç›k eriﬂimli dergiler var.

Kütüphane kullan›c›lar›, kütüphanelere gelmekten baﬂka seçene¤i olmayan
geleneksel kütüphane kullan›c›lar› idi.

Günümüzde, kütüphane kullan›c›lar› ve bilgiye eriﬂim seçenekleri çeﬂitlidir.

Kaynak: Jain, 2013
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Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojilerindeki ‹lerleme
“Bilim ve teknoloji çok büyük boyutta bilginin üretildi¤i ve
kullan›ld›¤› bir süreçtir. Ortaya ç›kan bilginin toplanarak düzenlenmesi ve yararlanmaya sunulmas› da kütüphaneler arac›l›¤›yla
olur. Di¤er bir deyiﬂle, kütüphane, hem bilimsel ve teknolojik
bilgiyi yayarak bu alanlar ile ilgili geliﬂmeleri beslemekte hem de
bilim ve teknolojinin ç›kt›s› olan bilgiyi tekrar topluma sunmaktad›r. Bilim-teknoloji döngüsünde de geliﬂmeler ad›na kütüphanelerin köprü görevi gördü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r. Kütüphane, sahip
oldu¤u bilgiyi kulland›rmak yoluyla kültürel ve bilimsel geliﬂmelere katk› yapmakta; buna ba¤l› olarak teknolojinin geliﬂmesine
yard›mc› olmaktad›r. Kütüphane bilim ve teknolojinin üretilmesine yard›mc› olma iﬂlevini ayn› zamanda teknolojinin kendisini
de kullanarak yerine getirmektedir. K›saca bilim, teknoloji için
altyap›sal bir bilgi; teknoloji ise bilimin sonucu ve ayn› zamanda
besleyicisidir. Kütüphane kurumu ise bilimsel bilgi üretme sürecinin ana bileﬂenlerinden birisi olup bu iﬂleviyle teknolojinin de
altyap› unsurudur” (Y›lmaz ve Dalk›ran, 2012, s. 62).
B‹T, tüm de¤iﬂikliklerin arkas›ndaki as›l itici güçtür. E¤itim, kültür, araﬂt›rma, bilimsel iletiﬂim, sa¤l›k, tar›m, kütüphaneler ve bilgi merkezleri gibi tüm yaﬂlam alanlar›na nüfuz etmiﬂtir. Art›k her ﬂey B‹T’lere ba¤›ml›d›r ve her sektör (e-t›p, etar›m, e-ticaret, e-devlet vd.) elektronik ortamda ileriye do¤ru
yol almaktad›r (Chutia, 2015). “Teknolojiyle olan güçlü ba¤›
nedeniyle kütüphanelerin de toplum içinde alaca¤› rol ve pozisyon, teknolojik geliﬂmelere paralel ﬂekillenmektedir. Bu nedenle teknolojiyi yak›ndan takip etmek, ileriye dönük öngörülerde
bulunmak ve de¤iﬂime önceden haz›rl›kl› olabilmek önemlidir.
Çünkü geçmiﬂi anlamak, gelecek olumlu ve olumsuz yenilik ve
de¤iﬂikliklere –belki de önlem alarak– haz›rl›kl› olmay› sa¤layacakt›r” (Dalk›ran, 2013, s. 174).

E¤itim Sistemindeki Global Evrim
“Mevcut e¤itim sistemleri, eski ça¤a uygun ihtiyaçlar› karﬂ›lamak için geliﬂtirilmiﬂtir, ancak ﬂu an karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz zorluklar› karﬂ›lamak için tasarlanmam›ﬂt›r” diyen Watson’un iddaas› 21. yüzy›l e¤itim ve ö¤retim sistemlerinde yaﬂad›¤›m›z radikal de¤iﬂimlerle do¤rulanmaktad›r. Bu de¤iﬂim
akademik kütüphaneleri de do¤rudan etkilemektedir. Bugün,
ö¤renme ve ö¤retmede kullan›lan yeni yöntemlere; aç›k ve
uzaktan ö¤renme (open and distance learning), ö¤renme yönetim sistemleri, M-ö¤renme, çevrimiçi e¤itim giriﬂimi, sanal
kampüs ve flipped (bilgisayar ve internet destekli) derslikler gibi örnekler verilebilir. Akademik kütüphaneler de, kullan›c›lar›n e-ö¤renme, e-ö¤retim ve e-araﬂt›rmalar›n› desteklemek
için ihtiyaç duyduklar› bilgileri desteklemektedirler. Bunu,
kütüphane kullan›c›lar›na do¤ru bilgileri, do¤ru formatta ve
do¤ru zamanda sunarak yapmaktad›rlar (Chutia, 2015).

Bu yüzden e¤itim sisteminin bir parças› olan akademik kütüphane alanlar›n›n ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin faaliyetleriyle ba¤lant›l› olmas› önemlidir. Freeman, “kütüphane alan›n›n,
iﬂbirlikçi ve interaktif yöntemler de dahil olmak üzere yeni pedagojileri somutlaﬂt›rmas› gerekti¤i” sonucuna vararak, kütüphaneleri
“s›n›f›n bir uzant›s› olarak” görür (Freeman, 2005). Son y›llarda
üniversitelerin ço¤unda ö¤rencilerin s›n›f d›ﬂ›ndaki formal olmayan yöntemlerle nas›l ö¤rendikleri konusu üzerinde giderek
daha fazla durulmaktad›r (Watson, 2017).
Uzaktan ve aç›k ö¤retim, ça¤›m›zda talep edilen bir ö¤renim ﬂekline dönüﬂmüﬂtür. Hayat boyu ö¤renme ihtiyac› duyan günümüz insan›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak pratik çözümler sunmay› amaçlamaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda
MOOCs (Massive Open Online Course=Kitlesel Aç›k Çevrimiçi Ders) gibi çeﬂitli platformlar oluﬂturulmakta ve say›s› her
geçen gün artmaktad›r (E¤itim Trend, 2017). De¤iﬂmekte
olan sistemlerde gerçek anlamda kitlesel bir e¤itim ve ö¤retim
ortam› haline gelen kütüphane mekanlar›, eskisinden daha
önemli bir role sahiptir. 21. Yüzy›l kütüphaneleri, ö¤renciyi
tüketici yerine üretici olarak de¤erlendiren ve destekleyen,
bilgi ve fikir ekonomilerinin birleﬂti¤i yerdedir ve kat›l›mc›
kültürün realitesini tan›maktad›r (Watson, 2017).

Kullan›c› ‹htiyaçlar›n›n De¤iﬂmesi
Kullan›c› bilgi ihtiyaçlar›, h›zla de¤iﬂen bilgisayar teknolojileri ve e¤itim sisteminden büyük ölçüde etkilenmektedir.
Teknolojinin ortaya ç›k›ﬂ› ile kullan›c›lar bilgi dünyas›ndaki
son e¤ilimlerden oldukça geniﬂ bir biçimde yararlanmaktad›rlar. Bu, modern akademik kütüphanelerdeki de¤iﬂimi önemli
ölçüde teﬂvik eder. Kütüphane kullan›c›lar› art›k, kütüphanecilerden ve bilgi uzmanlar›ndan her zamankinden çok daha
fazla beklenti içindedir. Do¤ru bilgiye, do¤ru zamanda, do¤ru biçimde ve nerede olursa olsun eriﬂmek istemektedirler
(Chutia, 2015). Bu nedenle kütüphaneler, günün koﬂullar›na
uygun olarak kullan›c› ihtiyaçlar›na hizmet etme biçimini iyileﬂtirmeyi amaçl›yor ise, faaliyetlerini klasik kütüphane mant›¤› de¤il “kullan›c› mant›¤›” üzerine inﬂa ederek hizmetlerini
ve olanaklar›n› yenilemek zorundad›r. Akademik kütüphanelerin rekabetçi bilgi ortam›nda hayatta kalabilme yolu budur
(Uribe ve Macdonald, 2009).
Günümüzdeki teknolojik zenginli¤in avantajl› ayr›cal›klar›, kullan›c›lar›n beklentilerinin anl›k de¤iﬂkenli¤i dezavant›j›n› da beraberinde getirmektedir. ﬁöyle ki kütüphaneler, internetten al›ﬂveriﬂ yaparak istedi¤i model ve kaliteyi bulabilmeye al›ﬂ›k bir kullan›c› kitlesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Ancak,
araﬂt›rma süreci daha karmaﬂ›kt›r ve kütüphaneler, Google ve
Amazon kadar kaynak sahibi olmasa da yeni kolayl›klar sunabilmektedir. Araﬂt›rmac›lar, otomasyon sistemlerinden, Ama-
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TTT Tablo 2. 21. Yüzy›lda kullan›c›/araﬂt›rmac› konumlar›.
Dijital kaçak (Teknolojiden kaçanlar)

Dijital göçmen

Dijital yerli

Dijital göçmen de¤ildir, bilgi ihtiyaçlar›n› fiziki olarak
kütüphanelerden karﬂ›lar (66 yaﬂ ve üstü).

Dijital teknoloji ile büyümemiﬂ fakat hayat›ndaki bir
gereklilik olarak onu nas›l kullanaca¤›n› ve entegre
etmeyi ö¤renmiﬂtir (47 yaﬂ ve alt›).

Dijital teknoloji ile büyümüﬂtür ve teknolojiye
yaﬂamlar›n›n tamamlay›c› bir ö¤esi olarak ba¤›ml›d›rlar:
Y kuﬂa¤› (29 yaﬂ ve alt›), Z kuﬂa¤› (10 yaﬂ ve alt›).

Kaynak: Matthews, 2011

zon veya kamuya aç›k bir alandan içindekiler tablosuna, say›sal kitaplar›n internet arﬂivi veya HathiTrust[1]’tan tam elektronik metin, lisansl› dergi makaleleri veya veritaban›yla kolayca ba¤lant› kurabilir, yaz›l›mlarla at›flar›n› izleyebilir, organize edebilir ve yard›ma ihtiyaç duyduklar›nda kütüphaneciye sorabilirler (Mandel, 2013).
Kütüphanelerin daha az kullan›lmas›n›n söz konusu olmad›¤›, kullan›c› ihtiyaçlar›n›n de¤iﬂti¤i gerçe¤i görülmektedir.
Kullan›c›lar›n çal›ﬂma alan› ihtiyac› devam etmektedir ancak ferah çal›ﬂma, dinlenme alanlar› ve kütüphanede uzun saatler
harcamak için uygun koﬂullar (konfor, modern alanlar, güçlü
kablosuz eriﬂim, teknik donan›m vs.) konusunda beklentileri
daha farkl› hale gelmiﬂtir (Wilfinson, 2013).
Yirmi birinci yüzy›l kütüphane kullan›c›lar›n› oluﬂturan
nesillerin hizmet taleplerinde ortaya ç›kan önemli farkl›l›klar,
kütüphaneciler geleneksel kütüphane hizmetlerine devam etmenin yan› s›ra, dijital yerli (digital native) kullan›c›lar› için de
yeni teknoloji tabanl› hizmetler sunma mecburiyeti ile yüzleﬂtirmektedir. Dijital kaçak (digital fugitive) yani internet ve dijital teknolojiden kaçan yetiﬂkinler ile dijital yerli yani internet ve dijital teknolojiye do¤an ve faydalanan kullan›c›lar, kullan›c› hizmetleri yelpazesinin z›t uçlar›nda yer almaktad›rlar.
Ancak, her ikisi de kütüphane hizmetlerini ihtiyaçlar›na uygun alabilmelidir (Matthews, 2011). TTT Tablo 2’de, 21. yüzy›l
de¤iﬂimleri ile beraber kuﬂaklara karﬂ›l›k gelen üç grup kütüphane kullan›c›s›n›n konumlar› görülmektedir.

Sosyal Medyan›n Ortaya Ç›k›ﬂ›
Sosyal medya, 21. yüzy›l akademik kütüphanelerinde de¤iﬂimin arkas›nda yatan di¤er bir faktördür. Kütüphane, belgebilgi merkezi vb. kurumlar, sosyal medyan›n sa¤lad›¤› iletiﬂim
ve etkileﬂim olanaklar› yoluyla bilgiyi sunma konusunda kap›lar›n› ard›na kadar açmakta ve sosyal medya araçlar›ndan olan Facebook, Twitter, YouTube, Linkedln, Foursquare, Tumblr,
Flickr, Vimeo, Pinterest, Wikipedia, Instagram, Soundcloud,
Netlog... gibi a¤lar› yayg›n olarak kullanmaktad›r.

Geçmiﬂ ile günümüzün teknoloji kullan›m› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yeni mobil teknolojiler sayesinde ﬂimdiye kadar yayg›n
olarak sörf yapma, e-posta gönderme ve oyun oynama arac›
olarak kullan›lan internet, sosyal medya uygulamalar› yoluyla
iletiﬂimde yeni bir ç›¤›r açm›ﬂt›r. Sosyal medya; en genel tan›m›yla yeni nesil web teknolojilerinin getirdi¤i kullan›c› kolayl›¤› ve iletiﬂim h›z›yla yakalanan eﬂ zamanl› bilgi paylaﬂ›m›n›n
takip edildi¤i dijital platformdur.
Sosyal medya kütüphaneler ve kullan›c›lar› üzerinde etkin
olabilmektedir. Sosyal medya sayesinde kütüphaneler bilgiye
eriﬂim yollar›n›, bilginin paylaﬂ›m›n›, halkla iliﬂkilerini; kullan›c›lar ise istek ve düﬂüncelerini kolayl›kla anlatabildikleri, soru sorduklar›, kütüphaneye ait bilgi ve kaynaklar› paylaﬂabildikleri ortamlar edinebilir (Aras ve Çolaklar, 2013, s.
192–193).

Akademik ‹letiﬂimdeki De¤iﬂiklikler
Akademik iletiﬂim ‘araﬂt›rma ve di¤er bilimsel yaz›lar›n
oluﬂturuldu¤u, kalite için de¤erlendirildi¤i, akademik toplulu¤a da¤›t›ld›¤› ve ileride kullan›lmak üzere korundu¤u bir sistem’ olarak tan›mlanm›ﬂt›r (Association of Research Libraries,
2014). Yeni akademik iletiﬂim; dijital bilim, kurumsal depolar
ve aç›k eriﬂimden oluﬂmaktad›r ve kütüphanelerin etkin kat›l›m›n› gerektiren h›zl› bir tempoda geliﬂmektedir. Dünya genelinde üniversiteler, bilgi ve verilerle ilgili daha aç›k politikalar
benimsemektedir (Stokker, 2013). Bu durumda kütüphaneler
aktif bir biçimde sistemin içinde yer alabilmek, entelektüel ç›kt›lar› paylaﬂma ve yayma konusunda ça¤›n gerisinde kalmamak
için aç›k eriﬂim lideri olmal›d›rlar (Murphy, 2012).

Dünyadan Derleme/Üniversite Kütüphanesi
Örnekleri
Dünyada öne ç›kan üniversitelerin kütüphanelerine ciddi
yat›r›mlar yapt›klar› ve bu yat›r›mlar›n sürdürülebilir olmas›
için gerekli önlemleri de ald›klar› görülmektedir. Dünya çap›n-

[1] Partnerleri aras›nda Google ve Internet Arﬂivi’nin de bulundu¤u ve birçok üniversite ve araﬂt›rma kütüphanesinin kat›l›m›yla kurulan HathiTrust koleksiyonunda Google taraf›ndan dijital ortama aktar›lm›ﬂ 50 milyon kitap bulunmaktad›r. Bu kitaplar›n dijital kopyalar›n›n kullan›labilece¤i ortak bir alt yap› geliﬂtirilmiﬂtir. Bu kitaplardan üç milyonu ABD’deki, bir milyonu da dünyadaki bütün kullan›c›lara aç›kt›r. HathiTrust Amerikan telif hakk› yasalar›ndaki adil kullan›m ve e¤itim amac›yla kullan›m maddelerine dayanarak bu kitaplar›n dijital kopyalar›n› depolayabilmektedir (Tonta, 2012).
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da öneme sahip araﬂt›rmac›lar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i derleme
ve üniversite kütüphanesi örneklerinden baz›lar›n›, çal›ﬂma
kapsam›n›n elverdi¤i ölçüde, k›saca çarp›c› özellikleri ile metin
olarak ve baz›lar›ndan da say›larla bahsetmek yerinde olacakt›r.

Britanya Kütüphanesi (British Library)
Kütüphane; Birleﬂik Krall›k ve ‹rlanda genelinde 6 derleme
kütüphanesinden biridir. Di¤erleri ise; ‹skoçya Milli Kütüphanesi, Galler Milli Kütüphanesi, Oxford Bodleian Kütüphaneleri, Cambridge Üniversite Kütüphanesi, Dublin Trinity Koleji
Kütüphanesi’dir. Britanya Kütüphanesi birçok ülkeden, çeﬂitli
dillerde, farkl› formatta ve farkl› disiplinleri kapsayan 150 milyon kaynak içeri¤i ile dünyan›n en büyük kütüphanesidir. Londra ve Yorkshire olmak üzere iki farkl› yerde; Londra St. Pacras binas›nda 11 okuma salonuyla, Yorkshire Boston Spa binas›nda 7 milyondan fazla araﬂt›rma materyali ile kullan›c›n›n hizmetindedir. Her iki binas›nda yaklaﬂ›k 1600 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
Kütüphanede konulara göre uzmanl›k ön planda tutulmaktad›r
(Michael Erdman, kiﬂisel görüﬂme, 05.07.2017 tarihli Britanya
Kütüphanesi ziyareti).
Kütüphane, 1662 y›l›ndan bu yana Derleme Kanunundan
yararlanarak, ülkede bas›lan tüm yay›nlar› korumak ve okuyucular›n hizmetine sunmak için sistematik olarak toplamaktad›r.
Kanun, 2013 y›l›ndan itibaren, dijital olarak ve çevrimiçi olarak
yay›nlanan materyalleri de kapsam›na alm›ﬂt›r. Derleme kütüphaneleri; web siteleri, bloglar, e-dergiler ve CD-ROM’lar gibi
bas›l› olmayan materyalin de ulusal bir arﬂivini tutar. Bu koleksiyona her y›l 3 milyon yeni malzeme eklenir. Dermesinde el
yazmalar›, haritalar, gazeteler, dergiler, bask›lar ve çizimler,
müzik partisyonlar› ve patentler bulunur. Ses arﬂivinde ise 19.
yüzy›l dönemi dahil, CD, DVD ve MD ses kay›tlar› bulunur.
Koleksiyonda 8 milyon pul ve di¤er filatelik malzeme de mevcuttur. Bütün bunlar için 625 km’yi aﬂan raf uzunlu¤una her y›l
12 km daha eklenmektedir.
Bir kiﬂinin her gün 5 ö¤e görüldü¤ünü varsayarsak, koleksiyonun tamam›n› görmek için 80.000 y›ldan fazla zaman gerekir. Kütüphanenin koleksiyonunu her gün çevrimiçi veya kütüphane içinde kullanan kiﬂi say›s› 16.000’den fazlad›r. Kütüphanede bulunan 50 kitap deposundan her gün ortalama 3000
kitap kullan›ma ç›kmaktad›r. Kitaplar depolardan 1997 y›l›nda
kurulmuﬂ bir rayl› sistemle en az 34 km’lik bir yolu dolaﬂarak
ortalama 20 dakikal›k bir süre içinde kullan›c›ya gelmektedir.
Depolarda yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik bir ekip çal›ﬂmaktad›r.
Her y›l; Britanya Kütüphanesi çevrimiçi katalo¤unda alt›
milyon arama yap›lmaktad›r, okuma odalar›n›n ziyaretçi say›s›
yaklaﬂ›k 400.000’dir. Dünyan›n dört bir yan›ndan gelen istekler
için y›lda milyonlarca kaynak sa¤layan kütüphane, dünyan›n en
büyük belge sa¤lama hizmetini yürütmektedir (British Library,
2017).

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi
(Cambridge University Library)
Birleﬂik Krall›k’taki Cambridge Üniversitesi’nin ana kütüphanesidir ve üniversitenin 114 kütüphanesinin en büyü¤üdür. 1416 y›l›nda hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Kütüphane üniversite içerisinde genellikle “Üniversite Kütüphanesi” olarak
an›l›r ve yaklaﬂ›k 8 milyon dokümana ev sahipli¤i yapar. Bodleian ve Britanya Kütüphanesi’nin aksine birçok kitap aç›k raf
sistemiyle muhafaza edilmektedir (Cambridge University Library, 2017).
Her y›l yasal derleme, sat›n alma ve ba¤›ﬂlar yoluyla kütüphaneye 100.000 materyal gelir. Merkez kütüphanede yaklaﬂ›k 8
milyon materyal (haritalar ve müzik notalar› dahil) bulunmaktad›r. 400’den fazla veri taban› aboneli¤i ile 20.000 e-dergiye
ulaﬂ›labilmektedir. Yaklaﬂ›k 380 personel çal›ﬂmaktad›r. Ayr›ca,
projeler kapsam›nda ço¤u yüksek lisans ve doktora ö¤rencisi
olan 65–70 personel çal›ﬂmaktad›r (Yasmin Faghihi, kiﬂisel görüﬂme, 03.07.2017 tarihli Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi ziyareti).
Kütüphane koleksiyonu, 1424 y›l›nda 122 ciltlik bir eser ve
1473'te 330 ciltlik bir eserle baﬂlam›ﬂt›r. 16. Yüzy›la ait yay›n
ba¤›ﬂlar› ile sat›n al›nan koleksiyonlar›n yan› s›ra 1710 y›l›nda
kütüphaneye “yasal derleme” statüsü verilmesi ile beraber koleksiyon büyümeye devam etmiﬂtir. Her hafta yaklaﬂ›k
800–1200 aras›nda yay›n (çevirimiçi ve dijital bas›lan eserlerin
birer kopyas› da dahil) derleme yoluyla kütüphaneye gelmektedir (Cambridge University Library, 2017).
Tüm bas›l› ve elektronik kaynaklar tek bir ara yüzde (iDiscover) aranabilmektedir (Cambridge LibGuide, 2017). Aç›k eriﬂime sunulan hizmetler, Dspace altyap›s› ve Apollo ara yüzü ile
sunulmaktad›r (University of Cambridge, Apollo, 2017). Katalogda bulunan de¤erli koleksiyonlar, objeler dahil olmak üzere
dijitalleﬂtirilerek web sitesinde ücretsiz eriﬂime aç›lm›ﬂt›r. Dijitalleﬂtirme süreci 2010 y›l›nda ba¤›ﬂ deste¤i ile baﬂlam›ﬂt›r. Projelerini genellikle fon sa¤lay›c› büyük kuruluﬂlardan yard›m alarak finanse etmektedirler (Cambridge Digital Library, 2017).

Oxford Üniversitesi Kütüphaneleri (University of
Oxford Libraries)
Üniversitenin kütüphaneleri Bodleian Kütüphaneleri, merkez kütüphane ise “Üniversite Kütüphanesi” olarak adland›r›lm›ﬂt›r ve ﬂube kütüphanelerin say›s› 30’dur. Üniversite Kütüphanesi Bodleian Kütüphanelerinin merkezidir ve 400 y›ld›r yasal derleme kütüphanesi niteli¤i taﬂ›maktad›r.
Koleksiyon tüm kütüphanelerle birlikte 12 milyonun üzerinde bas›l› eser, 80.000’in üzerinde e-makale/dergi içermektedir. Ayr›ca çeﬂitli konularda nadir eserler ve yazma eserler bu-
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lunmaktad›r (University of Oxford Libraries, 2017). Bodleian
Kütüphanelerini her y›l yaklaﬂ›k 65.000 kiﬂi ziyaret etmektedir
ve bunlar›n %40’› üniversite d›ﬂ›ndan gelen araﬂt›rmac›lard›r.
400’den fazla çal›ﬂan personel bulunmaktad›r (Digital Bodleian, 2017).
SOLO (Search Oxford Libraries Online), yaklaﬂ›k sekiz milyon bibliyografik kay›t ve 13 milyondan fazla materyal kayd› da
dahil olmak üzere, 100’den fazla Oxford kütüphanesi verilerine
eriﬂim sa¤layan ana arama motorudur. Format veya konum ne
olursa olsun, Oxford’un ana kütüphane bilgi kaynaklar›na h›zla
eriﬂmek için tek elden arama ve da¤›t›m sa¤lar. Bunlara ORA
(Oxford Üniversitesi Araﬂt›rma Arﬂivi), OxLIP + (800'den fazla e-kaynak veri taban›) ve OU E-dergileri (28.000’den fazla edergi) dahildir (University of Oxford Libraries, 2017).
Dikkati çeken baz› istatistiklere göre; dünyan›n herhangi bir
yerinden, her saniye kütüphanenin elektronik koleksiyonlar›na
eriﬂilir, her 14 saniyede bir kütüphanelerden biri ziyaret edilir,
her 21 saniyede bir kitaplardan biri ödünç al›n›r. Bodleian Kütüphaneleri yaklaﬂ›k yirmi y›ld›r kütüphane içeri¤ini dijital ortama aktarmaktad›r; 650.000’den fazla dijital obje eriﬂime aç›kt›r (Digital Bodleian, 2017).

Dublin Trinity Koleji Kütüphanesi (The Library of
Trinity College Dublin)
Kütüphanenin tarihi, kolejin 1592’deki kuruluﬂuna kadar
uzanmaktad›r ve ‹rlanda’daki en büyük kütüphanedir. Sahip oldu¤u 6 milyondan fazla bas›l› kaynak, el yazmalar›, haritalar ve
müzik eserleriyle, 400 y›ll›k akademik geliﬂimi içeren zengin bir
koleksiyon sunmaktad›r.
Kütüphane, 1801 y›l›ndan bu yana Yasal Derleme ayr›cal›¤›
ile Birleﬂik Krall›k ve ‹rlanda’da yay›nlanan materyallerin kopyalar›n› almaya devam etmektedir. Erken Bas›l› Yay›nlar ve
Özel Koleksiyonlar Bölümünde 1500 y›l› öncesine ait 500.000’e
yak›n nadir eser mevcuttur. 2013 y›l›ndan itibaren, Birleﬂik
Krall›k’ta yay›nlanan e-dergiler, e-kitaplar ve bas›l› olmayan di¤er yay›n türlerini de Derleme Yönetmeli¤i kapsam›nda hizmete sunmaktad›r.
Derleme ile gelen eserlerin yan›nda kütüphane bütçesinden
yararlan›larak da, üniversitenin belirledi¤i ö¤retim, ders geliﬂtirme ve araﬂt›rma programlar›na uygunluk, akademik kalite gibi kriterler dikkate al›narak materyaller sat›n al›nmaktad›r. Ö¤renci çeﬂitlili¤i ve kullan›c›lar›n e-formatlara olan ilgisinin artmas› sonucu optimal eriﬂilebilirlik amac›yla ve kullan›c› taleplerini karﬂ›layabilmek için sürekli güncelleme ve geliﬂme stratejisi ile çal›ﬂ›lmaktad›r.
Kütüphanenin TARA (aç›k eriﬂim) sistemi vard›r. Bu sistem
Trinity Kolej Dublin’deki araﬂt›rma ç›kt›lar›n› depolamak, ka-
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taloglamak, indekslemek, da¤›tmak ve korumak için tasarlanm›ﬂ kurumsal bir depodur. TARA, araﬂt›rma yay›nlar›, konferans yaz›lar›, kitaplar, kitap bölümleri, dergiler, elektronik tezler, çal›ﬂma ç›kt›lar›, teknik raporlar ve imgeler içerir. Özellikle k›s›tlanm›ﬂ olmad›kça, TARA’daki tüm materyaller aç›k eriﬂimdir (The Library of Trinity College Dublin, 2017) .

Edinburg Üniversitesi Kütüphanesi (The University
of Edinburgh Library)
Kuruluﬂu 1582’ye dayanan kütüphanedeki ilk katalog 2.400
adet eserden oluﬂarak 1638 y›l›nda haz›rlanm›ﬂt›r. Kütüphane
1827 y›l›na kadar Eski Kolej (Old College Building) binas›nda,
1967’den itibaren de günümüzde de kullan›lan 8 katl›, yaklaﬂ›k
28 dönümlük, 2.200 kiﬂilik kapasiteye sahip bir binada hizmet
vermektedir. Kütüphanede 3.5 milyondan fazla kitap, 19 bin
adet bas›l› süreli yay›n baﬂl›¤›, 85.000 kadar e-dergi ve 600.000
kadar e-kitap, 4 binden fazla DVD, 400 bin nadir eser bulunmaktad›r. Y›ll›k ziyaretçi say›s› 2 milyondur. Kütüphanenin y›ll›k bütçesi yaklaﬂ›k 10 milyon Pound’dur ve 150 personel çal›ﬂmaktad›r (The University of Edinburgh, 2017 ve Bryson L. kiﬂisel görüﬂme, 8 Haziran 2017).

Seul Ulusal Üniversitesi Kütüphanesi (Seoul National
University Library)
Güney Kore’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan
Seul Ulusal Üniversitesi (SNU) Kütüphanesi Kore’deki en
prestij sahibi kütüphanelerden biridir. 4.12 milyon kitap koleksiyonu, 37.000 akademik dergi ile araﬂt›rmalar› desteklemektedir. SNU Kütüphanesine ba¤l› 7 ﬂube ve 3354 kiﬂilik kapasiteye sahip 6 adet okuma salonu bulunmaktad›r. Koleksiyonlar
konular›na göre farkl› alanlarda hizmete sunulmaktad›r (Choi,
Myong-Soon, kiﬂisel görüﬂme, Nisan 2014 Seul Ulusal Üniversitesi Kütüphanesi ziyareti ve Seul National University Library
Guide, s. 2–7).

St. Petersburg Üniversitesi Bilim Kütüphanesi
(St. Petersburg University Scientific Library)
Kuruluﬂu 1890’l› y›llara dayanan kütüphane koleksiyonu temel bilimler ile üniversitede e¤itim verilen bilim dallar›n›n konular›na göre bölünmüﬂtür ve bas›l› olarak 6.8 milyon kopya ve
2 milyona yak›n baﬂl›k vard›r. Merkez Kütüphanesi ile birlikte
koleksiyon türlerine göre hizmet veren 21 konu kütüphanesi
bulunmaktad›r. Kullan›c› say›s› 40 bindir ve bunlardan 30 bini
ö¤rencidir. 82 binden fazla e-dergi ve 170 binden fazla elektronik kitaba eriﬂim sa¤lanmaktad›r. Slav ve Bat› Avrupa ile ilgili
yaklaﬂ›k 1000 adet el yazmas› ve 100 binden fazla nadir eser bulunmaktad›r. Kütüphanede 245 personel çal›ﬂmaktad›r (Saint
Petersburg University, 2017).
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St. Petesburg Politeknik Üniversitesi Kütüphanesi
(St. Petersburg Polytechnic University Library)
1902 y›l›nda üniversitenin kuruluﬂu ile birlikte hizmet
vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Yüzölçümü 3.000 metrekareden fazlad›r. Kütüphane, mühendislik bilimlerinin yan› s›ra tarih, hukuk, ekonomi, finans gibi beﬂeri bilimler alan›nda da zengin
kaynaklara sahiptir. 3.5 milyon bas›l›, 35.000 e-kaynak, yaklaﬂ›k 50 veritaban› bulunmaktad›r. Günlük kullan›c› say›s› yaklaﬂ›k 1000 kiﬂidir ve yaklaﬂ›k 500 kullan›c›ya bir kütüphane
görevlisi düﬂmektedir. 1030 kiﬂilik oturma kapasitesine sahip
olan okuma salonlar›n›n geniﬂleme planlar› yap›lmaktad›r. St.
Petesburg Politeknik Üniversitesi Kütüphanesi ve ayn› zamanda 300 Rus kütüphanesi, RUSLAN adl› kendi üniversiteleri taraf›ndan geliﬂtirilen bir otomasyon sistemini kullanmaktad›r. Kütüphane genel bütçesi 300 bin Euro ve yay›n
al›m bütçesi 200 bin Euro’dur (Natalia Sokolova, kiﬂisel görüﬂme, 22–24 Haziran 2015, St. Petersburg Politeknik Üniversitesi Kütüphanesi ziyareti).

Say›larla Dünya ve Türkiye Derleme/
Üniversite Kütüphaneleri
Dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkelerinde baﬂar›lar› ile tan›nan kütüphaneler ve ülkemizdeki en büyük baz› kamu üniversitelerinin
kütüphaneleri incelendi¤inde aradaki farklar aç›k olarak görülmektedir.
Öncelikle, üniversite kütüphanelerinin e¤itim, ö¤retim ve
araﬂt›rmaya destek verebilmesi için yeterli ve sürdürülebilir bir
bütçeye sahip olmas› gerekir. Kütüphane bütçesinin en büyük
k›sm›, bas›l› ve elektronik yay›n al›m› ve abonelikler için harcanmaktad›r. Ancak ne yaz›k ki ülkemizde üniversite kütüphanelerine ayr›lan bütçe oldukça yetersizdir. Üniversitelerin genel olarak toplam bütçelerinin ortalama %0.50’si (TTT Tablo 3) kütüphanelere ayr›lm›ﬂt›r. Bu oran üniversitelere göre farkl›l›klar göstermektedir (TTT Tablo 4). Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki kütüphane bütçelerinin üniversite bütçelerine oran› ise en az %3–4’dür (Çetinkaya, 2014).
“Bas›l› ve elektronik bilgi kaynaklar›, e¤itim, ö¤retim ve bilimsel araﬂt›rman›n vazgeçilmez unsurudur. Yeterli kütüphane
bütçesine sahip üniversiteler, araﬂt›rmalara, dolay›s›yla yeni bilgi üretimine gerekli katk›y› sa¤lamakta, üretti¤i bilgi endüstride uygulama alan› bularak üniversiteye ve ülkeye ekonomik
girdi oluﬂturmaktad›r. Üniversitelerin araﬂt›rma performans›,
yay›n üretimi, di¤er üniversiteler aras›ndaki yeri ve dünyadaki
görünürlü¤ü kütüphanelere ay›rd›klar› mali kaynak oran› ile
yak›ndan ilgilidir” (Çanak vd., 2014).
Türkiye’deki tüm devlet üniversitelerinin toplam yay›n
al›m bütçesinin 2017 verilerine göre 126.850.000 TL (TTT

TTT Tablo 3. Türkiye’de kütüphane yay›n al›mlar› bütçesinin üniversite

bütçelerine oran›.

Y›llar

Üniversite
bütçeleri

Kütüphane
bütçeleri

Kütüphane yay›n
al›m bütçelerinin
üniversite
bütçelerine oran›

2013

15.193.878.500

62.854.000

0.41

2014

16.900.127.000

77.700.500

0.46

2015

18.452.824.000

102.112.000

0.55

2016

23.544.658.000

109.838.000

0.47

2017

25.570.991.000

126.850.000

0.50

Kaynak: http://www.bumko.gov.tr/ ve http://www.resmigazete.gov.tr/

Tablo 3) oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, dünyan›n önde gelen kütüphaneleri ile aradaki fark›n ne kadar büyük oldu¤u TTT Tablo 5’de aç›kça görülmektedir; örne¤in, Britanya Kütüphanesi
bütçesi 6.747. 461.500 TL, Harvard Üniversite Kütüphanesi
bütçesi 611.888. 000 TL, Yale Üniversite Kütüphanesi bütçesi 454.326.840 TL, Oxford Üniversite Kütüphanesi bütçesi
209.845.030 TL, Cambridge Üniversite Kütüphanesi bütçesi
111.370.740 TL, Edinburg Üniversite Kütüphanesi bütçesi
50.167.000 TL’dir.
Kaliteli ﬂartlarda kütüphane hizmeti verebilmek ve hizmetlerin sürdürülebilirli¤i için önemli bir unsur olan insan kaynaklar› aç›s›ndan ülkemizin en büyükleri aras›nda yer alan üniversite kütüphanelerine bak›ld›¤›nda (TTT Tablo 6); en az 34, en
fazla 101 personel ile hizmetlerin yürütüldü¤ü görülmektedir.
Di¤er yandan, dünyan›n en büyük derleme/üniversite kütüphanesi olan baz› kütüphanelere bakt›¤›m›zda ise (TTT Tablo 5); en
az 84, en fazla 1600 personel ile hizmetlerin yürütüldü¤ü, kütüphane çal›ﬂma alan›na uygun disiplinlerde uzman olan personelin çal›ﬂt›r›ld›¤›, sadece nicelik de¤il niteli¤in de öne ç›kt›¤›
görülmektedir.

TTT Tablo 4. Türkiye’deki baz› üniversite kütüphanelerinin genel üniversite bütçesine oran›.
2017 y›l›
bütçesi
(TL)

2017 y›l›
yay›n al›mlar›
bütçesi (TL)

Yüzdelik
oran›

Hacettepe Üniversitesi

865.298.000

5.000.000

0.005778356127

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

480.207.000

5.800.000

0.012078124642

‹stanbul Teknik Üniversitesi

443.183.00

4.000.000

0.0090256169573

Bo¤aziçi Üniversitesi

255.020.000

5.000.000

0.0196063053878

‹stanbul Üniversitesi

1.171.378.000

5.000.000

0.0042684769562

Marmara Üniversitesi

547.274.000

3.500.000

0.0063953339643

Ankara Üniversitesi

886.445.000

5.000.000

0.0056405078713

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa//asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/
content/id/29234841
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TTT Tablo 5. Say›larla Dünya’dan baz› derleme/üniversite kütüphaneleri.

Kütüphane ad›

Bas›l›
koleksiyon

E-kaynak*

Personel

Kullan›c›
(Y›ll›k)**

Alman Milli Kütüphanesi1

29.704.071

3.482.361

633

Britanya Kütüphanesi2

150.000.000

10.000.000

Cambridge Üniversitesi3

8.000.000

Edinburg Üniversitesi4

Bütçe***

Bina (m2)****

188.279

52.300.000 €
(232.515.340 TL)

Leipzig: 64.200 m2
Frankfurt/Main 47.000 m2

1600

400.000

1.345.000.000 £
(6.747.461.500 TL)

112.000 m2

1.608,631

380

48.701

22.200.000 £
(111.370.740 TL)

-

3.519.000

685.000

150

-

10.000.000 £
(50.167.000 TL)

28.000 m2

Harvard Üniversitesi5

18.900.000

2.000.000

922

-

160.000.000 $
(611.888.000 TL)

-

Kore Ulusal Meclis Kütüphanesi6

4.257.246

4.250.739

317

885.421

41.767.000.000 KRW
(135.466.836 TL)

40.653 m2

“Lucian Blaga” Üniversite Kütüphanesi,
Cluj-Napoca, Romanya7

3.803.249

1.988.380

195

80.113

10.624.000 RON
(10.325.359 TL.)

Toplam oturma
kapasitesi 2.473

Oxford Üniversitesi8

12.000.000

1.146.681

546

65.000

41.829.296 £
(209.845.030 TL)

73.863 m2

St. Petersburg Üniversitesi Bilim Kütüphanesi9

8.800.000

250.000

245

40.000

-

-

St. Petersburg Politeknik Üniversitesi

3.500.000

35.000

84

1000 (günlük)

300.000 €
(1.333.740 TL)

3000 m2

Yale Üniversitesi11

15.000.000

-

550

-

118.800.000 $
(454.326.840 TL)

-

10

Kaynaklar: 1Susanne Oehlschläger, kiﬂisel iletiﬂim, A¤ustos, 2017. 2British Library (2017) ve Michael Erdman, kiﬂisel görüﬂme, 05.07.2017. 3Cambridge University Library (2017)
ve Yasmin Faghihi, kiﬂisel görüﬂme, 03.07.2017. 4The University of Edinburgh (2017). 5Harvard University (2017). 6Seul National University Library Guide (2014). 7Adina Fodor,
kiﬂisel görüﬂme 10 Ekim 2017. 8University of Oxford, Libraries (2017). 9Saint Petersburg University (2017). 10Natalia Sokolova, kiﬂisel görüﬂme, 22.06.2015. 11Yale University
Library (2017). *Yay›n türüne göre ayr› ayr› verilen dijital koleksiyon say›lar› standart oluﬂturabilmek için toplanm›ﬂt›r. **‹lgililer kullan›c› say›lar›n› kay›tl› üye ve otomatik sayaç
verilerine göre farkl› ﬂekillerde bildirmiﬂtir. ***Kurlar 27/10/2017 tarihli TCMB kurlar› kullan›larak belirlenmiﬂtir. ****Baz› kütüphaneler alan ölçüsü, baz›lar› ise oturma kapasitesi bildirmiﬂtir. - Sa¤lanamayan bilgiler.

Ayn› ﬂekilde ihtiyaca ve günün koﬂullar›na uygun kaliteli kütüphane hizmetlerinin yürütülebilmesi için çok önemli di¤er
bir unsur olan fiziksel alan aç›s›ndan ülkemizin en büyükleri
aras›ndaki TTT Tablo 6’da yer alan baz› kamu üniversite kütüp-

hanelerine bak›ld›¤›nda; ortalama 10.000–15.000 m2 alanlarda
hizmet verildi¤i görülmektedir. Oysa TTT Tablo 5’de yer alan
dünyan›n en büyük derleme/üniversite kütüphanelerinden
baz›lar› incelendi¤inde ise; 28.000–112.000 m2 alanlarda hiz-

TTT Tablo 6. Say›larla Türkiye’den baz› üniversite kütüphaneleri.
Bas›l›
koleksiyon

E-kaynak

Personel

Kay›tl› kullan›c›
(Y›ll›k)

Bütçe
(Yay›n al›m) TL

Bina (m2)

Ankara Üniversitesi

923.182

576.005

34

30.124

5.000.000

15.922 m2

Bo¤aziçi Üniversitesi

703.130

3.614.217

78

4.500

5.000.000

11.000 m2

Hacettepe Üniversitesi

190.144

3.160.328

77

41.197

6.361.492

11.866 m2*

‹stanbul Üniversitesi

1.032.282

4.659.478

60

43.374

5.000.000

10.000 m2

‹stanbul Teknik Üniversitesi

953.000**

Veritaban›: 215
E-Dergi: 63.000

101

31.700

5.500.000

10.000 m2

Marmara Üniversitesi

256.017

3.543.997

48

31.740

4.582.500

10.314 m2

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

748.534

534.579

65

34.620

5.800.000

12.280 m2

Üniversite/Kütüphane ad›

Kaynaklar: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baﬂkanlar›, kiﬂisel görüﬂme, Kas›m 2017. *Hacettepe Üniversitesi Beytepe 7426 m2, Sa¤l›k Bilimleri 3829 m2, Konservatuar
611 m2 olarak bildirilmiﬂ, tabloda yaklaﬂ›k toplam rakam verilmiﬂtir. **‹TÜ Kütüphanesi’nin bas›l› ve e-kitap say›s› birlikte verilmiﬂtir.
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met verildi¤i, ihtiyaç ve taleplere ba¤l› olarak geniﬂleme, büyüme çal›ﬂmalar›n›n planland›¤› ya da hayata geçirildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
TTT Tablo 5’de görüldü¤ü üzere, dünyan›n çeﬂitli bölgelerindeki önde gelen büyük derleme/üniversite kütüphanelerinde bas›l› koleksiyon say›s› en az 3.500.000, en fazla 150.000.000, e-kaynak say›s› en az 35.000, en fazla 10.000.000’dur. TTT Tablo 6’ya
göre; ülkemizin en büyükleri aras›nda yer alan üniversite kütüphanelerinde bas›l› koleksiyon say›s› en az 190.144, en fazla
1.032.282’dir. E-kaynak say›s› en az 576.005, en fazla 4.659.
478’dir. TTT Tablo 7’de görüldü¤ü gibi, ne yaz›k ki, ülkemizdeki tüm üniversite kütüphanelerinde var olan toplam koleksiyon
say›s›n›n, dünyan›n en büyükleri aras›nda yer alan bir tek üniversite kütüphanesi koleksiyon say›s›ndan bile az oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r (TTT Tablo 5).

Gelecekte Üniversite Kütüphaneleri
Kimi insanlar, kütüphanelerin misyonunun –de¤iﬂimin h›z›n›n yüksek olmas› nedeniyle– yeniden tan›mlanmas› gerekti¤ine inanmaktad›r. Kimileri ise daha da ileriye giderek, kütüphanelerin önümüzdeki yüzy›lda hiçbir yeri olmad›¤›n›,
tüm bilgilerin do¤rudan kaynaktan kullan›c›ya akaca¤›n› söylemektedirler. Oysa, kütüphaneciler de¤iﬂimle yüzleﬂen tek
meslek grubu de¤ildir. Temel olarak kütüphaneler kullan›c›lar›n›n, geçmiﬂte oldu¤u gibi ayn› rolü yerine getirmesi, ihtiyaç duyuldu¤unda bilgiye eriﬂimi ve nesiller boyu kuﬂaklar›n
kay›tlar›n›n korunmas› beklentisine cevap vermek zorunda
olacaklard›r. Kulan›c›lar›n kütüphanelerden beklentileri azalmaktan ziyâde artacakt›r. El yazmalar›ndan bas›l› kitaplara
geçiﬂin, okur yazarl›k ve dolay›s›yla kütüphanelerin de¤erinde
bir art›ﬂa neden olmas› gibi, a¤ tabanl› elektronik bilginin büyümesi kütüphanelerin rolünü önemsiz de¤il, bilâkis daha da
önemli hale getirecektir (Friend, 1998).
Ö¤renme araçlar› daha sofistike hale geldi¤inde ve ö¤renme kaynaklar› daha çeﬂitlendikçe, ‘ak›ll›’ kütüphanelere ihtiyaç artacakt›r (Demirhan, 2013). Ancak, “kütüphanelerin gelece¤i dijital kullan›c›lar›n bilgi gereksinimlerini baﬂar›l› bir
biçimde sa¤lamalar›yla yak›ndan ilgilidir. Aksi takdirde internet ve sosyal medya ile yetiﬂen ‘a¤ kuﬂa¤›’ ya da ‘dijital yerliler’, kütüphaneleri modas› geçmiﬂ kuruluﬂlar olarak görecek
ve bilgi gereksinimlerini karﬂ›lamak için baﬂka kuruluﬂlara ya
da ortamlara yöneleceklerdir. Dijital yerlilerin bilgi arama,
düzenleme ve bilgiye eriﬂim biçimleri birçok mesle¤i oldu¤u
gibi kütüphanecilik/bilgi yönetimi mesle¤ini de ﬂekillendirecektir. Bilgi profesyonellerinin sadece geleneksel bilgi düzenleme becerilerine sahip olmalar› yeterli de¤ildir. Bilgi profesyonelleri kendi örgütlerinde web tasar›mc›s›, bilgi mimar›, a¤
yöneticisi, kullan›labilirlik uzman› olarak görev yapabilecek

TTT Tablo 7. Türkiye’de üniversite kütüphaneleri ve kitap say›s›.
Y›l

Kütüphane say›s›

Kitap say›s›

2012

512

12.584.612

2013

533

13.408.159

2014

559

14.365.326

2015

555

15.256.746

2016

552

15.236.013

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24675

becerilere de sahip olmal›d›r. Bu becerinin ne kadar önemli
oldu¤unu Google ile Facebook’un misyonlar›n› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z zaman görmek mümkündür. Google’›n misyonu ‘dünyan›n bilgisini düzenlemektir.’ Oysa Facebook ‘dünyan›n insanlar›n› düzenlemeyi’ kendisine misyon olarak seçmiﬂtir”
(Tonta, 2009, s. 763–764).
Bu sebeple, 21. yüzy›l kütüphanecileri;
Yeni teknolojileri kullanarak çeﬂitli dijital web tabanl› projeler, giriﬂimler oluﬂturabilen,
Bilgiye eriﬂimi kolaylaﬂt›ran,
Sadece kitap depolayan de¤il, akademik çal›ﬂmay› destekleyen,
Tüm kullan›c›lar› ve paydaﬂlar› ile do¤ru iletiﬂim kurabilen,
Akademik/bilimsel iletiﬂimde hayati role sahip olan,
A¤ uzmanl›¤› ve bilgi dan›ﬂmanl›¤› yapan,
Dijital içeri¤i yönetebilen (s›n›fland›rma, meta data, Dublin
Core vb.),
Web tasar›m› yapabilen,
Tüm disiplinlerle uyum sa¤layabilen
özelliklere sahip olmal›d›rlar. Gorman’›n formüle etti¤i Beﬂ
Kütüphanecilik Kanunu’na göre, 21. yüzy›l geliﬂmeleri ile uyumlu kütüphaneler ise;
Tüm insanl›¤a hizmet eden,
Bilginin iletildi¤i tüm formlara sayg› gösteren, uyum sa¤layan,
Hizmeti geliﬂtirmek için teknolojiyi ak›ll›ca kullanan,
Bilgiye eriﬂimi ücretsiz sa¤layan,
Geçmiﬂi onurland›r›p gelece¤ini yeniden oluﬂturan kütüphanelerdir (Chutia, 2015).
Yukar›daki beﬂ kanun modern akademik kütüphaneleri
temsil eder. Kütüphanelerin, akademik iletiﬂim için var olan
yöntemleri, kullan›c›lar›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda kullanmas› gerekir. Teknoloji, tüm de¤iﬂikliklerin ana sürücüsü oldu¤undan, kütüphanecilerin teknolojiyi keﬂfedecekleri en iyi potansiyele ulaﬂmalar› gerekir ki kütüphane hizmetlerinin sunumunu geliﬂtirebilsinler (Chutia, 2015).
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Sonuç
Bilginin ve bilgiyi üreten kurumlar olarak üniversitelerin
önemini kabul ederek yat›r›m planlar›n› bu do¤rultuda yapan
devletlerin, üniversitelerin baﬂar›s›na katk›s› tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir (Söylet, 2010). Bu çal›ﬂmada da görüldü¤ü üzere, dünyan›n en iyileri aras›nda say›lan üniversiteler incelendi¤inde, bilgiye eriﬂimin birinci kayna¤› olan kütüphanelerinin zenginli¤i
ve niteli¤i ile de öne ç›kt›klar› görülmektedir. Bu bak›ﬂ aç›s›yla,
kütüphanelerin üniversitelerin kalite standard›nda belirleyici
oldu¤unu söylemek mümkündür.
Bu yüzden kütüphaneler, hedeflerine ulaﬂmaya yard›mc› olmak için neler yapabilece¤i konusunda stratejik ve cesur yaklaﬂ›mlarla, üniversitelerin karar süreçlerinin bir parças› olmal›/olmaya teﬂvik edilmelidir (Wilfinson, 2013).
Üniversite kütüphanelerinin toplumu bilgilendirmek ve
bilgi toplumu oluﬂumuna katk›da bulunmak amac›n›n yan› s›ra
bilimsel çal›ﬂmalar› desteklemek görevi oldu¤u da bir gerçektir.
“Dolay›s›yla bir üniversite kütüphanesinin temel kullan›c›lar›
olan ö¤renci ve akademisyenlerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verememesi, üniversite için önemli bir güç kayb›na neden
olmaktad›r. Nitekim bilgi kaynaklar›ndan yararlanma, verimli
bir bilimsel çal›ﬂma ve araﬂt›rma için temel ﬂartt›r. Bu ﬂart› yerine getiremeyen üniversitelerin, di¤er üniversiteler aras›nda
pasif bir konumda kalmas› ise kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla üniversitelerin, yeni çevre koﬂullar›nda art›k, ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin bilgi ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› için kütüphanelerin kalitesini de dikkate almalar›n›n zorunluluk oldu¤unu söylemek yerinde olacakt›r” (Y›ld›z, 2011).
Bilgiyi organize ederek bilimsel araﬂt›rmalar› destekleyen
kütüphaneler, araﬂt›rma materyallerini ileride kullanmak üzere
koruyan veri küratörleri olarak hareket etmelidirler. Ça¤›n “veri ya¤muru” ﬂartlar› ele al›nd›¤›nda kütüphanelerin örgütsel ve
küratörlük becerileri tart›ﬂmas›z elzem bir ihtiyaçt›r (Uribe ve
Macdonald 2009). Üniversite kütüphanelerinin rolü, yaln›zca
içeri¤e eriﬂim sa¤lamak de¤il, ayn› zamanda kullan›c›lar›n ö¤renmelerine, keﬂfetmelerine ve kendi fikirlerini geliﬂtirmesine
olanak tan›makt›r. Üniversite kütüphaneleri sadece yönetilen
koleksiyon içeri¤i ile de¤il, tüm bilgi evreniyle ilgilidir. Gelecekte, kütüphanelerin bu geniﬂ yaklaﬂ›m› kullan›c›lara daha fazla de¤er katacakt›r (Cheong, 2013).
Bütün bu gerekliliklerin kaliteli ve sürdürülebilir ﬂartlarda
sa¤lanabilmesi için, geliﬂmiﬂ tüm dünya ülkelerinde oldu¤u gibi, ülkemizde de üniversite kütüphanelerinin bilhassa yay›n
al›m bütçelerinin art›r›lmas›, kütüphane hizmetlerinin temelini
oluﬂturan personelin, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümlerinden mezun olan, alan›nda uzman, yeni teknolojileri
kullanabilen ve enformasyon ça¤›n›n geliﬂimine ayak uydurabilecek nitelikte kütüphaneciler olmas› kaç›n›lmazd›r.
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Ayr›ca, dünyada öne ç›kan baﬂar›l› üniversite kütüphanelerinde oldu¤u gibi, ülkemizdeki üniversite kütüphanelerinin
de günün ihtiyaçlar›na uygun koﬂullar sa¤lamak için binalar›na daha fazla önem vermeleri gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Kütüphane fiziksel alanlar› günümüzün yüksek beklentilerine sahip; modern, konforlu, emniyetli, teknoloji donan›ml›, ferah,
rahat ve merkezi olmal›d›r (Stokker, 2013). Kütüphane alan›n›n cazip ve kolay eriﬂilebilir olmas›, etkinliklerin görünürlü¤ü aç›s›ndan da önemli bir kalite unsurudur (Saharkhiz, Valizadeh ve Salamat, 2016). ‹yi tasarlanm›ﬂ alan, akademik bir
kütüphanenin sunabilece¤i en önemli hizmetlerden biridir.
Entelektüel verimlilik ve baﬂar›l› ö¤renme, bir araﬂt›rma üniversitesinin motorudur ve iyi tasarlanm›ﬂ kütüphane mekanlar› bu motoru beslerler (Mandel, 2013).
“Kütüphaneler bilimsel ve kültürel hayat›n vazgeçilmezi
olan bilgi hazineleridir” (Söylet, 2014). Bu sebepledir ki “toplumun yeni sosyal yap›s›na ve ihtiyac›na uygun olarak kütüphane, kütüphanecilik ve bilgi toplumuna ba¤l› bütün kavramlar›n yeni baﬂtan ele al›nmas› ve yeni politikalar oluﬂturulmas›”n›n ﬂart oldu¤u
aç›kt›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, 2017) .
1933–43 y›llar› aras›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤retim üyeli¤i görevi s›ras›nda Hukuk Fakültesi Kütüphanesi sisteminin kurulmas› ve geliﬂtirilmesi için bizzat çal›ﬂan Prof. Dr. Ernst E. Hirsch; “Kitapl›¤› olmayan üniversite,
cephaneli¤i bulunmayan bir k›ﬂlaya benzer” (Hirsch, 2000) cümlesi ile kütüphanelerin üniversiteler için vazgeçilmezli¤ini
vurgulam›ﬂt›r. Bu düﬂünceyi günümüze uyarlad›¤›m›zda da
cephane olarak tan›mlayabilece¤imiz kütüphanelerin gücüne
güç kat›lmas› ihtiyac› artarak devam etmektedir. Bu yüzden,
ülkemizde hizmet veren üniversite kütüphaneleri, temel unsurlar olan, bina, bütçe, koleksiyon, personel, teknoloji ve
kullan›c› hizmetleri aç›s›ndan desteklenmeli ve dünyadaki baﬂar›l› üniversite kütüphaneleri ile yar›ﬂ›r düzeye gelmelidir.
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