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            Ülkelerin bilimsel gelişmelerinde etkili olan çeşitli kurum ve kuruluşlar vardır. 

Bunlar devlet veya özel sektör bünyesinde örgütlenmektedir.  Bu kuruluşlar arasında 

üniversiteler en başta gelmektedir.  Üniversiteler eğitim-öğretim işlevleri yanında, 

yapılan bilimsel araştırmalarla da ülkenin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunan 

kuruluşlardır. Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmanın yerine getirilmesinde 

kütüphanelerin rolünü göz ardı etmek mümkün değildir. 

            Üniversite kütüphanelerinin işlevlerini ve eğitim süreci içindeki yerine 

değinmeden  önce Ülkemizdeki  yüksek öğretimin yapısına kısaca değinmek 

istiyorum. Türkiye`de yüksek öğretim Osmanlılarda  medrese öğretimiyle başlamıştır. 

Medrese yapısı 19.yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür. Bu tarihlerde Darülfünun`un 

kurulması medrese anlayışını değiştirmeye başlamış ve Cumhuriyetin 10.yılına kadar 

bu statüde devam etmiştir. Bu tarihten başlayarak ilk olarak Istanbul Üniversitesi 

kurulmuş ve bu yılda kabul edilen 4936 sayılı yasa ile üniversiteler özerk hale 

getirilmiştir. 1961 Anayasası ile üniversite özerkliği Anayasa güvencesi altına 

alınmıştır (Toplu:1992:30).  1960 yılında dört olan üniversite sayısı 1973 yılında 

17`ye, 1981 yılında`da 29`a yükseltilmiştir. 19 Ağustos 1982 tarihinde YÖK 

tarafından alınan ilke kararı sonucunda hizmetlerin tek merkezde toplanması 

amacıyla üniversitelerin bünyesinde Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlıkları 

kurulmuştur. (Tuncer:1982:70). Bu tarihten sonra üniversitelerin nicel artırılması 

konusunda yoğun çalışmalar yapılmış ancak bu artış sürecinde üniversitelerin eğitim-

öğretim ve bilimsel araştırmalardaki düzeyi hep göz ardı edilmiştir. Bugün 

üniversitelerin bir çoğunda, eğitim ve araştırmayı destekleyen yardımcı unsurların 

işlevselliğinden söz etmek ne yazıkki çok zordur.. En başında yeni kurulan 

üniversitelerin kimilerinde kütüphane ve dökümantasyon daire başkanlıkları ya 

sadece isim olarak bulunmakta yada buralarda meslek eğitimi almamış insanlar 

görevlendirilmektedir.  Bununla birlikte üniversitelerin  yeniden yapılanması 

konusunda devamlı çalışmalar yapılmış ve bunların eğitim ve araştırma seviyelerinin 

yükseltilmesi için düşünceler üretilmiştir. Ancak bunlar hep düşünce düzeyinde 

kalmış, düşünülenlerin pek azı uygulamaya konulabilmiştir.  Bu uygulama ülkenin 

bilim ve teknolojı politikasının olmamasından ya da tam olarak uygulanmamasından 

kaynaklanmaktadır. 

            Ülkemizin bilim politikasının oluşturulması ve mevcut durumun ortaya 
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konulmasına yönelik yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri 1983 yılında yayınlanan 

Türk bilim politikasıdır. Bu çalışmada üniversitelerin amacı şöyle belirtilmektedir. "Her 

üniversitenin amacı dünyadaki akademik standartlara eşdeğer bir eğitim programı ile 

ülke için gerekli insan gücünü yetiştirmektir"(TBP:1983:41). Bir üniversi-tenin bu 

amacı gerçekleştirebilmesi için belirli verilere sahip olması gerekir. Bunlar yetişmiş bir 

eğitici kadro, iyi planlanmış bir eğitim programı ve potansiyel öğrencilerdir. Bu 

üçlünün eğitim yapacağı bina, yardımcı araç gereç ile eğitim ve araştırmaları 

destekleyen etkin bir kütüphaneye gereksinim vardır. Üniversitelerimizde verilen 

eğitimi klasik çerçeveden kurtararak, ezberci bir eğitim sisteminden, araştırıcı sorun 

çözücü bir sistemin yerleştirilmesi işleyen kütüphanelerle mümkündür. 

            Üniversitelerde kütüphanenin önemi ve kütüphanesiz bir eğitim ve 

araştırmanın yapılamayacağı fikri daha 1900`lü yılların başında Chicago Üniversitesi 

Rektörü Harper tarafından "Kütüphane üniversitenin kalbidir" sözü ile çok güzel 

ortaya konulmuştur (Grider:1956-93).    Üniversitelerin eğitim ve araştırma işlevlerini 

yerine getirebilmesinin temelinde belirli bir bilgi birikimi yatmaktadır. Bunların 

gereksinim duydukları bilgi de ancak bünyelerinde oluşturulmuş kütüphaneler 

aracılığı ile sağlanabilir.     O halde üniversitenin gereksinim duyduğu bilgiyi elde 

edebilmesi, iyi örgütlenmiş, işleyen, eğitim ve öğretimi destekleyen kütüphanelerle 

mümkündür. Bu kütüphaneler,  basılı ve basılı olmayan her türlü bilgi kaynaklarını 

derleyip düzenleyerek hizmete sunmakta görevlidir. Kütüphanelerin görevlerini etkin 

olarak yerine getirebilmeleri için aşağıdaki koşulları taşımaları gerekir.             

            1. Hizmet amacına uygun bir derme, 

            2. Bu dermeyi organize ederek hizmete sunulmasını sağlayacak yetişmiş  

personel, 

            3. Hizmetlerin yürütülmesi için uygun bir bina, 

            4. Tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesini olanaklı kılan yeterli bir bütçe, 

            5. Verilen hizmetlerden yararlanacak, hizmetleri yönlendirecek bir kullanıcı 

kitlesi. 

            Üniversite kütüphanesinin etkin olarak hizmet verebilmesi ve eğitim ve 

araştırmayı destekleyebilmesi, bu sayılan unsurların hepsinin bir arada örgütlenmiş 

olması ve bunların eşgüdümüne bağlıdır. Üniversite kütüphanelerinin etkin hizmet 

verebilmesi için gerekli koşullar uluslararası boyutta ele alınmakta ve hizmetlerin 

etkinliği için standartlar da geliştirilmektedir. Bu konuda en etkili çalışmayı IFLA 

üniversite kütüphaneleri için oluşturduğu standartlarda, gelişmekte olan ülkelere 

yönelik olarak 1981 yılında ortaya atmıştır. 1983 yılında IFLA'nın oluşturduğu 

standartlar Unesco`nun katkılarıyla geliştirilmiştir. Bu standartlar 1990 yılında 

Türkçeye de çevrilmiştir. (Sefercioğlu:1990:29-32). IFLA üniversite kütütphaneleri 

standartları on ayrı başlık altında ele alınmıştır. Kütüphanelerin amaçlarından 

başlayarak hizmetler ve kaynaklar ile kütüphanelerarası işbirliğine kadar tüm 

konulara yer verilmiştir. Bu standartların ayrıntısına burada girmek istemiyorum. 
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Ancak DTCF kütüphanesi ele alınırken yeri geldikçe bunlara değinilecektir.     

            Genel olarak ele üniversite kütüphanelerine kısaca değindikten sonra şimdi 

DTCF kütüphanesini irdelemeye çalışalım. 

            DTCF bugün lisans üstü eğitim yapanlarla birlikte sekizbine yakın öğrenci ve 

600 kadar öğretim elemanı ve idari personelle birlikte yeni kurulan birçok 

üniversiteden daha fazla bir potansiyele sahiptir. Buna karşın, olanakları Ankara 

Üniversitesi bünyesinde hizmet veren bir alt birim olarak daha kısıtlıdır. 

            Bu kapasitedeki bir birimde eğitim-öğretim, araştırma ve diğer bilimsel 

etkinlikler sürdürülmeye çalışılmaktadır. Ancak tüm bu etkinlikleri etkili bir şekilde 

destekleyecek işlevsel bir kütüphanemiz ne yazık ki yoktur. Bunun nedenleri 

üzerinde durmak istemiyorum. Ancak olması gerekenleri vurgulamadan önce mevcut 

duruma kısaca değinmekte yarar var sanıyorum. 

            DTCF kuruluşundan merkez kütüphaneye kavuşuncaya kadar seminer 

kütüphaneleri olarak hizmet vermekte idi. Bu dağınık yapı, hem çağdaş 

kütüphanecilik anlayışına ters, hem de kaynak, insangücü ve emek savurganlığına 

neden olmaktaydı. Bu durumun ortadan kaldırılması ve Merkez bir kütüphane 

binasına kavuşması için iki ayrı rapor hazırlanmış, (Sefercioğlu:1969) ve 1969 yılında 

bu günkü bina yapılarak tüm seminer ve bölüm kütüphaneleri burada toplanmıştır. 

Altı kat olarak yapılan binanın  tümü uzun yıllar kütüphane hizmetlerinde etkili olarak 

kullanılmıştır.  

            Ancak Fakültenin hızlı ve plansız büyümesi, artan öğrenci sayısı sonucs 

mevcut fakülte binası eğitim ve öğretime yetersiz gelmeye başlamış ve kütüphane 

binasının belirli bölümleri değişik amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. Personel 

rejimindeki aksamalarda yetişmiş personelin daha iyi olanaklar sunan özel sektöre 

veya daha fazla ücret alabileceği başka kurumlara yönelmesi ve yerine yenilerinin 

alınamaması da kütüphane hizmetlerini olumsuz yönde etkileyen bir başka etken 

olmuştur. Türkiye`nin ekonomik sıkıntılarına bağlı olarak bütçenin kesilmesi de yeni 

kaynak alımını durdurmuştur.  

            DTCF Kütüphanesi bugün çoğunluğunu bağışların oluşturduğu ve 

işlevselliğinin tartışılacağı 400.000`e ulaşan bir dermeye sahiptir. Bunun 50.000 

tanesinin bibliyografik denetimi yapılmış, 95.000 adedinin de demirbaş kayıtları 

tamamlanmıştır. 

            Bir kütüphanenin dermesini geliştirmenin en etkili yolu olan satın alma ile 

sağlama 1977 yılından bu yana gerçekleştirilememektedir. Böylelikle dermenin 

güncelliğini koruması mümkün olamamaktadır. 

            Kütüphanede altısı yüksek okul mezunu, bunun iki tanesi kütüphanecilik 

eğitimi almış ve dokuzu da orta dereceli okul mezunu olarak 15 personelle hizmet 

verilmeye çalışılmaktadır. 
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            Bina yer darlığı nedeniyle kütüphanecilik hizmetleri dışında da kullanılmaya 

başlanmış ve iki kata kütüphane hizmetleri sıkıştırılmıştır. Kütüphaneye ayrılmış özel 

bir bütçede bulunmamaktadır. Bunlar yanında kütüphaneden etkin olarak hizmet 

bekleyen bir okur kitlesi de ne yazık ki yoktur.  

            Bilinen aksaklıkları tekrarlamak yerine ne yapmak gerekir onun üzerinde 

durmak daha yararlı olur sanıyorum. Buna geçmeden önce de son zamanlarda 

yapılan olumlu çabaları desteklediğimi ve devamının getirilmesini dilediğimi belirtmek 

istiyorum. Ne yapılması gerektiği konusunda daha önce yapılmış etkili çalışmaların 

olduğunu biliyoruz. Bunların en başında Kütüphanecilik Bölümünün hazırladığı 

yayınlanmamış çok ayrıntılı bir rapor gelmektedir. 

            DTCF kütüphanesinin istenilen düzeyde hizmet verebilmesi için daha önce 

değindiğim bir kütüphaneyi oluşturan beş unsur açısından ele alınmalı ve IFLA 

standatlarının gereklerinin yerine getirilmesine çalışılmalıdır. 

            Burada neler yapılması gerektiği konusuna yer verirken önceliğin Derme`ye 

verilmesinden yanayım. Çünkü işlevsel bir derme olmadan diğer koşullar yerine 

getirilse bile etkin bir hizmetten söz etmek güçtür. 

            Etkin bir hizmet için bir üniversite kütüphanesinin dermesi toplam öğretim 

gereksinmelerini desteklemeye ve araştırma proğramlarını kolaylaştırmaya yönelik 

olmalıdır. Bunun yanında derme okuma, danışma ve bibliyografik kaynaklar ve temel 

dergilerle birlikte öğrencilerin öğrenim ve tezleri sırasında başvuracakları başka 

kaynakları da içermelidir. 

            Bu özelliklere sahip dermenin bilgi kayıt ortamlarının bütün biçimlerini 

içermesi gerekir. Ayrıca gereksinimler doğrultusunda sürekli gözden geçirilerek 

geliştirilmelidir (Sefercioğlu:1990:31). Daha önce sözünü ettiğim IFLA, Üniversite 

Kütüphanelerinin dermeleri hakkında bu ölçütlerin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Bu ölçütler çerçevesinde bizim kütüphanemizin dermesinin durumu ortadadır. 

            Bir kütüphanenin etkin bir hizmet vermesi elbette sadece etkin bir derme ile 

mümkün değildir. Bir kütüphaneyi oluşturan diğer faktörlerle birlikte etkin bir yönetim 

ve örgütlenme anlayışına da bağlıdır. O halde ne yapmak gerekir: Ilk önce mevcut 

dermenin ele alınması ve kütüphanenin amaç ve işlevlerine uymayanlar ve çift nüsha 

olanların dermeden ayrılması gerekir.   Daha sonra dermenin analizi yapılarak 

ağırlıklı konular saptanmalı ve Fakültede eğitimi yapılan bilim dallarında yetersiz olan 

konular saptanmalıdır. Bu saptama sonunda etkin bir derme geliştirme politikası 

oluşturulmalıdır. Bu politikada kütüphane yönetimi ile ilgili bir kütüphane komisyonu 

yer almalıdır. Derme geliştirmede Fakültedeki öğretim elemanı kadrosunun 

gereksinimleri ve öğrencilerin eğitimlerini destekleyici eserlere öncelik verilmelidir. Bu 

kaynakların belirlenmesinde sadece kitaplarla sınırlı kalınmamalı, danışma 

kaynakları, süreli yayınlar ve gri yayınlar gibi basılı materyaller yanında, basılı 

olmayan ses ve görüntüye dayalı bilgi kayıt ortamları ile CD-ROM`lara da yer 

verilmelidir.    Bu derme oluşturulurken üniversitenin diğer kütüphaneleri ile işbirliği 
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içinde bulunulmalı ve ortaklaşa derme oluşturma politikasının geliştirilmesine gayret 

gösterilmelidir.     Oluşturulan politika sonucu geliştirilen dermenin bibliyografik 

denetimi sağlanarak mevcut gelişmelerin desteklenmesi ile oluşturulacak otomasyon 

çalışmaları sonucu bunlara bilgisayar aracılığı ile erişimi gerçekleştirilmelidir.  

            Etkin bir derme yönetimi sonucunda oluşturulacak derme ile verilecek etkin 

bir hizmet fakültenin eğitim-öğretim  ve bilimsel araştırma potansiyeleni geliştirecek 

ve daha üst seviyelerde yer almasını sağlayacaktır. 

            Derme politikasının yanında yeter sayıda yetişmiş personel,  Materyal 

sağlanması için etkin ve yeterli bir bütçe ve binadaki hizmeti engelleyen fiziki 

yetersizliğin ortadan kaldırılması da hizmetin etkinliğinde önemli rol oynayacaktır. 

            Daha etkin bir kütüphane anlayışı ile hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
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