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GİRİŞ 

Tezin konusu, Ankara üniversite kütüphanelerindeki halkla ilişkiler 

uygulamalarıdır. Bu çalışma, Ankara’da faaliyet gösteren üniversitelerin bünyesinde 

yer alan kütüphanelerin, kullanıcılarıyla diyalog temelli ilişki biçimini ne ölçüde 

sağlayabildiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Bir kütüphanenin başarı sağlayabilmesi için hizmet sunduğu toplumun maddi 

ve manevi desteğine gereksinimi vardır (Karadeniz, 2008: 82). Üniversite 

kütüphaneleri de kendi hedef kitleleri olan akademik topluluğun desteğini 

sağlayabilmek, aynı zamanda gerek kuruluş amaçlarını gerekse kullanıcılarının bilgi 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarladıkları hizmetleri tanıtabilmek için çeşitli 

yöntemler kullanmalıdırlar. Bu açıdan tez, üniversite kütüphanelerinin, akademik 

topluluğun dikkatini kütüphaneye yönlendirecek ve onların desteğini alacak ne tür 

çalışmalar yapıldığını ve yapılabileceğini ortaya koymak açısından önemlidir.   

Üniversite kütüphaneleri, hizmet verdikleri akademik topluluğun ayrılmaz bir 

parçası olabilmek için, halkla ilişkileri bir zorunluluk olarak kabul etmelidir 

(Karadeniz, 2008: 82). Ancak Türkiye’de üniversite kütüphaneleri verdikleri 

hizmetlerle ilgili tanıtma ve bilgilendirme görevlerini yeterince 

gerçekleştirememektedir. Bu nedenle üniversite kütüphanelerinin kullanıcıları olan 

akademisyenlerin, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin ve idari 

personelin gerek sunulan kütüphane hizmetlerine gerekse bu hizmetlere ilişkin arka 

planda gerçekleştirilen teknik işlemlere ilişkin bilgileri sınırlıdır. Üniversite 

kütüphanelerinin kullanıcılarıyla yeterli ve etkili bir iletişim kuramamaları kütüphane 

kaynaklarının yeterince kullanılamamasına, üst yönetimin kütüphanelere yeterince ilgi 
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göstermemesine, zaman zaman da kütüphane personeli ile kullanıcılar arasında iletişim 

kazaları yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu bakımdan üniversite kütüphanelerinin 

varoluş nedeni olan bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve kullanıcılarının başta 

bilimsel gereksinimleri olmak üzere her tür bilgi gereksiniminin karşılanması için 

ivedilikle önlemler alınması gerekmektedir. Üniversite kütüphaneleri halkla ilişkiler 

alanında geçerli olan kuram ve uygulamalardan yararlanarak, bağlı oldukları akademik 

topluluğun tüm bireylerini kütüphane hizmetlerinden yararlandırma yolunda çaba 

göstermelidir.  

Ancak Türkiye’de gerek bilgi ve belge yönetimi (kütüphanecilik)  bölümlerinde 

lisans düzeyinde verilen eğitim kapsamında, gerekse üniversite kütüphanelerindeki 

uygulamalarda halkla ilişkilere yeterince önem verilmediği gözlenmektedir. Bunun 

dışında üniversite kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilere mesleki süreçte 

halkla ilişkiler konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırıcı; belirli bir program 

dahilinde olan, geniş kapsamlı ve sürekli nitelikte hizmet içi eğitim programları da arzu 

edilen seviyede sunulmamaktadır. Dolayısıyla büyük oranda emek ve kaynak 

harcanarak oluşturulan dermelerin kullanıcılar tarafından daha verimli biçimde 

kullanılması, özellikle üniversitelerin birinci sınıfındaki öğrencilerde gözlemlenen 

kütüphane kaygısının azaltılması ve onlardaki kütüphane kullanma alışkanlığının 

beslenmesi, kütüphane ile üst yönetim arasındaki kurum içi iletişimin geliştirilmesi gibi 

konularda olumsuzluklar yaşanabilmektedir.  

Yöneticiler dahil, üniversite kütüphane personelinin halkla ilişkiler 

kapsamında gerçekleştirebilecekleri bazı girişimler bulunmaktadır. Kütüphaneler 

kullanıcıları olan akademik toplulukla sürekli olarak iletişim halinde olmalıdır. 
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Onlarla iyi ilişkiler kurmalı ve bu ilişkiyi geliştirmelidirler. Sosyal medyada, basılı 

yayın organlarında ya da dijital ortamlarda kütüphaneyi tanıtıcı etkinlikler 

gerçekleştirilmelidir. Kütüphane dermesinin çeşitlendirilmesi ve 

zenginleştirilmesine, akademik ya da mesleki projelere, insan kaynaklarının 

geliştirilmesine destek sağlayacak kişi ve kurumlarla görüşmeler yapmalı, kütüphane 

hakkında olumlu tavır takınmaları sağlanmalıdır. Ancak alanda yapılan akademik 

çalışmalar (Yılmaz, 1996a; Karadeniz, 2010) kütüphane yöneticilerinin genelde bu 

konuda yetersiz bilgiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

Bu tez çalışmasından beklenen bir diğer katkıysa kütüphane kurumu 

bağlamında, Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

alanlarına ilişkin ortak literatürün çeşitlendirilmesidir. Sözü edilen akademik 

alanların kesişiminde yer alan kütüphanelerde halkla ilişkiler konusunda 

gerçekleştirilen akademik çalışmalar son derece azdır. Durum böyleyken spesifik 

olarak üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkileri ele alan çalışmalara ise daha da az 

rastlanması şaşırtıcı değildir. Kayan (1996) yüksek lisans tezinde üniversite 

kütüphanelerinde halkla ilişkileri Türkiye çerçevesinde ele alırken, Çağlar (2006) 

Başkent Üniversitesi, Sönmez (2000) ise Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’ne 

odaklanmıştır. Öndoğan (2010) Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi’nde, halkla 

ilişkilerin müşteri memnuniyetine etkisini incelemiştir. Doğrudan bu konuda 

gerçekleştirilen son çalışma ise Akbaş’ın (2015) üniversite kütüphanelerinde sosyal 

medya politikalarını incelediği yüksek lisans tezidir. Bunun dışında Çağlar ve 

Yılmaz’ın (2007) konuya ilişkin bir makalesine ulaşılmıştır.  
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Halk kütüphanelerinde halkla ilişkilere ilişkin yüksek lisans tezi, doktora tezi 

ve makale gibi çalışmalar konuya ışık tutması açısından önemli diğer kaynaklardır 

(Akkaya, 2013a; Akman, 2009; Alaca, 2015; Fındık, 1985). Genel olarak bilgi ve 

belge yönetimi (kütüphanecilik) alanında halkla ilişkilerin önemi ve imaj üzerine çeşitli 

çalışmalar da bulunmaktadır (Ateş, 2016; Demirdağ, 2015;  Güssün, 2007;  Oktay, 

2000; Yılmaz, 1996a; Yılmaz, 1996b; Yılmaz, 1999). Halkla ilişkilerden ziyade 

kütüphane hizmetlerinin pazarlanmasına odaklanan araştırmalara da erişilmiştir (Al, 

2002; Armağan, 2005; Bozkurt, 2008; Çevik, 2015; Ergül, 2001; Kapucu, 2007; 

Karakaş, 1999a; Konya, 1990; Kutluoğlu, 2007; Soğuksu, 2005). Halkla ilişkiler ile 

pazarlama farklı kavramlar olsa da kütüphanelerde nitelikli hizmetlerin başlı başına 

halkla ilişkiler ögesi olarak değerlendirilmesi nedeniyle literatür kısmında bu 

çalışmalara da yer verilmesi uygun görülmüştür.  

Bu tez betimleyici bir çalışmadır. Betimleme, “olayların, varlıkların, 

kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan 

incelemelerdir. Bununla mevcut durumlar, koşullar, özellikler aynen ortaya konmaya 

çalışılır. Betimleme araştırmaları, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla 

ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı hedefler” 

(Kaptan, 1995: 143). Betimleme ile “araştırmada toplanan verilerin, araştırma 

problemine ilişkin olarak neleri söylediği ya da hangi sonuçları ortaya koyduğu” ön 

plana çıkmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 222). 

Tez kapsamındaki temel araştırma soruları şunlardır: Ankara’daki üniversite 

kütüphanelerinde, kütüphane hizmetleri kapsamında halkla ilişkilere gereksinim 

duyulmakta mıdır? Belirli bir plan dahilinde hazırlanmış, güncel bir halkla ilişkiler 
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politikası var mıdır? Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde gerçekleştirilen halkla 

ilişkiler çabaları hangi düzeydedir? Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde halkla 

ilişkiler açısından kısa, orta ve uzun vadede neler planlanmaktadır? Ankara’daki 

üniversite kütüphanelerinde sunulan hizmetlerin halkla ilişkiler ile ne tür bağlantısı 

vardır?  

Araştırma evreni olan Ankara’daki üniversite sayısı 08.03.2017 tarihi itibariyle 

16’dır. Araştırmanın kapsamı oluşturulurken üniversitelerin kuruluş yılları dayanak 

alınmıştır. Yeni kurulmuş üniversitelerin temel kütüphane unsurları tamamlanma 

aşaması halen sürdüğünden ve bu durum hizmetler açısından olumsuzluk yarattığından, 

Ankara’daki kuruluş tarihi itibariyle ilk on sırada yer alan üniversiteler araştırma 

kapsamına alınmıştır.  

Tablo 1. Ankara’daki Üniversiteler 
Sıra No Üniversitenin Adı Kuruluş Yılı 

1 Gazi Üniversitesi 1926 
2 Ankara Üniversitesi  1946 
3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1956 
4 Hacettepe Üniversitesi 1967 
5 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1984 
6 Başkent Üniversitesi 1994 
7 Atılım Üniversitesi 1996 
8 Çankaya Üniversitesi 1997 
9 Ufuk Üniversitesi 1999 

10 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2003 
11 TED Üniversitesi 2009 
12 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  2010 
13 Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2011 
14 Anka Teknoloji Üniversitesi 2013 
15 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  2013 
16 Yüksek İhtisas Üniversitesi 2013 

 

Bir üniversite kütüphanesi yöneticisinin en yetkili personel olarak, halkla 

ilişkiler çalışmaları hakkında görüş beyan edebilecek yeterliliğe sahip olduğu 
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düşünülmektedir. Bu bağlamda, belirlenen kütüphanelerin müdür ve kütüphane ve 

dokümantasyon daire başkanı pozisyonundaki yöneticileri ile görüşülmüştür (EK-1). 

Çalışmamızda veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır (EK-2). Görüşme sonucu elde edilen veriler, tezin bulgular bölümünde 

anonim olarak aktarılmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılmış, üniversite 

kütüphanelerinin web sayfaları ile sosyal medya ortamları incelenmiştir. Literatür 

taraması için Ankara, Atılım, Orta Doğu Teknik, Hacettepe ve Bilkent 

Üniversitelerindeki elektronik veritabanları ile basılı koleksiyonlar taranmıştır. Bilgi 

ve belge yönetimi alanında hizmet veren veritabanları olarak; Library and Information 

Science Abstract (LISA), Library, Information Science & Technology 

Abstracts (LISTA), Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) 

ve Library Literature and Information Science Index kullanılmıştır. Türkiye’de Bilgi 

ve Belge Yönetimi alanındaki akademik dergiler olan Türk Kütüphaneciliği ile Bilgi 

Dünyası’nda yer alan makaleler incelenmiştir.  

Bu tez çalışması giriş, iki temel kuramsal bölüm, değerlendirme bölümü, sonuç 

ve önerilerden oluşmaktadır. Birinci bölümde, halkla ilişkiler konusu kavramsal olarak 

ele alınmıştır. Halkla ilişkilerin tanımı, halkla ilişkilerin amacı, halkla ilişkilerin önemi, 

halkla ilişkilerde hedef kitle, uygulama alanları, kullanılan araç ve yöntemler, halkla 

ilişkiler ile ilgili temel yaklaşımlar bu bölümde ele alınmıştır. İkinci bölümde üniversite 

kütüphanesi kavramı ile üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler konusu ele 

alınmıştır. Üniversite ile kütüphane ilişkisi, üniversite kütüphanesinin tanımı, önemi, 

amacı ve işlevi, üniversite kütüphanelerinin yapısal özellikleri ve hizmetleri, üniversite 

kütüphanelerinde temel sorunlar, üniversite kütüphanelerinde hizmet politikası 
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konuları, üniversite kütüphanelerinde kullanıcı, üniversite kütüphanelerinde halkla 

ilişkiler süreci, kurumsal imajı, hizmet süreçlerinde halkla ilişkiler kullanılan araçlar 

web ve sosyal ağların kullanımı konularına değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise elde 

edilen bulgular alt başlıklar halinde değerlendirilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde 

ise bulguların değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar ifade edilmiş ve öneriler 

sunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                          

HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI 

1.1. Halkla İlişkilerin Tanımı 

Halkla ilişkiler iki kavramın bir araya gelmesinden oluşmaktadır: ‘halk’ ve 

‘ilişki’. Erdoğan’a göre (2006: 13) halk, “belli örgütlü yer ve zamanda yaşayan ortak 

özelliklere sahip insan topluğu”dur. Halk kavramı grup üyeleri arasında ortak amaç 

ve çıkar ilişkileri bulunan, aynı topluluğa ait olma duygusu taşıyan ve sürekliliği 

bulunan birden fazla insanın meydana getirdiği sosyal bütün (Bülbül, 2003: 2) olarak 

da tanımlanabilir. Ancak halk kavramı, kitle anlamındaki bireyler topluluğunu 

anlatmayıp, örgütün ilişkisinde tanımladığı somut birimlerdir (Erdoğan, 2006: 14). 

Dolayısıyla Asna’nın (1997: 208) da belirttiği gibi halkla ilişkiler kapsamında, iş 

yapılan gruplarla karşılıklı ilişkiler kurulmakta ve ilişkilerin geliştirilmesi için çaba 

gösterilmektedir.   

Erdoğan’a göre (2006: 16) ilişki kavramı, iki tarafı olan, amacı olan, geçici ya 

da sürekli olan, tekrarlanan, çeşitli yoğunluktaki duygu, düşünce, tutum ve inançları 

taşıyan bağdır. Dolayısıyla halkla ilişkiler,“halkın arasındaki rutin günlük ilişkiler 

olmayıp, profesyonelce hazırlanmış olan planlı biliş, bilinç ve ilişki yönetimidir” 

Erdoğan (2006: 16). Modern halkla ilişkilerin öncüsü kabul edilen Ivy Lee kamu ile 

kuruluşun karşılıklı ilişkilerinde uygun bir düzenin sağlanmasında uzlaşmaya vurgu 

yapmaktadır (aktaran Tellan, 2009: 19).  

İngilizce ‘public relations’, Fransızca ‘relation publiques’ olarak kullanılan 

kavram Türkçe ‘halkla ilişkiler’ olarak kullanılmaktadır. Literatür incelemesinden, 

herkesin üzerinde anlaştığı bir halkla ilişkiler tanımına rastlamanın oldukça güç 
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olduğu anlaşılmaktadır. Çadırcı (1977) halkla ilişkileri “halkın güven, sempati ve 

desteğini sağlamak ve ona en uygun biçimde davranmak için gerekli bilgiler” olarak 

tanımlamıştır. Tortop (1993) halkla ilişkileri “kamuoyunu etkileme ve ondan 

etkilenme süreci” olarak, Becerikli (2008: 15) ise “çatışmanın olmadığı, varolan 

sistemin, kamunun da rızası alınarak kendini sürdürmesi ve örgüt-kamu özelinin 

dışında aslında tüm toplumun ve makro sistemin kendini üretmesi için bir araç ve 

yönetim fonksiyonu” olarak tarif etmektedir. Asna’ya göre (1997: 214) ise “halkla 

ilişkiler, özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup 

geliştirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek 

tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürmesi 

yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır”. Halkla ilişkilerin çağdaş 

tanımını oluşturmak amacıyla Amerika Halkla İlişkiler Derneği (Public Relations 

Society of America-PRSA) Kasım 2011-Mart 2012 tarihleri arasında bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Bunun sonucuna göre halkla ilişkilerin modern tanımı şudur: 

“Halkla ilişkiler, örgütler ile onların halkları arasında karşılıklı yarar sağlayan, 

ilişkiler kuran bir stratejik iletişim sürecidir" (Amerikan Halkla İlişkiler Derneği, 

2017). 

Görüldüğü üzere halkla ilişkilerin ne olduğuna göre pek çok tanımlama 

yapılabilmektedir. Kazancı (2011: 71) bazen uygulamanın yöntem ve biçimlerinde 

ayrılık göze çarpsa da ya da bazen işleyişte farklı görüşlere yer verilse de günümüzde 

halkla ilişkilerin temel karakteri ve iskeletinin ortaya çıktığını belirtmektedir. 

Dolayısıyla Yalçın’ın (2007: 147) da belirttiği gibi halkla ilişkilerin “kurumla hedef 
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kitle arasındaki güvene dayalı, sürekli ve karşılıklı iletişimi geliştirme amacını güden 

yönetim sanatı” olduğu sonucuna varılabilir.   

Halkla ilişkiler bir iletişim süreci olup, var olan ilişki iki yönlüdür. Diğer bir 

deyişle karşılıklı iletişime dayalıdır. Halkla ilişkiler gerçekleri yansıtmalı, kuruluş, 

hedef kitlesine karşı inandırıcı olmalıdır. Halkla ilişkiler süreklilik gerektiren bir 

uzmanlık işidir. İyi bir halkla ilişkiler zamana ve sabırla çalışmaya bağlıdır. Bir 

kuruluştaki bütün çalışanlar halkla ilişkiler kapsamındaki uygulamalardan 

sorumludurlar. Halkla ilişkiler uygulamalarında mesleki etik kurallarına uyulmalıdır. 

Halkla ilişkilerde mesajlar yinelenerek, hedef kitlenin belleğine yerleşmesi sağlanır. 

Ayrıca halkla ilişkiler bütçesi uygun biçimde etkinliklere dağıtılmalıdır (Budak ve 

Budak, 2004: 315). 

1.2. Halkla İlişkilerin Amacı ve Önemi 

Halkla ilişkiler bir kurumun dışa açılan penceresidir. Bu nedenle hedeflenen 

amaç çok yönlü ve çeşitlidir (Bülbül, 2003: 59). Peltekoğlu’na göre (1993: 6) halkla 

ilişkilerin amacı karşılıklı anlayış kurmak ve sürdürmek, diğer bir deyişle kuruluşun 

hedef kitleleri tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Tortop’a göre (2003: 19) halkla 

ilişiler, bir kurumun sadece halk ile olan ilişkilerini değil, diğer kurum ve 

topluluklarla olan ilişkilerini de içermektedir. Dolayısıyla halkla ilişkiler iş verimini 

artırır ve kurumun gelişmesini sağlar.  

Halkla ilişkiler işletmelere de yarar sağlamaktadır. Tengilimoğlu ve Öztürk 

(2004: 50-51) bu yarar şöyle özetlemiştir. Eğer işletmenin kurum kimliği sağlamsa, 

o işletmenin üreteceği mal ve hizmetlere güven duyulur. İşletme, piyasasını ve 
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imajını güçlendirir, değerini yükseltir. İhtiyaç duydukları kredileri, gerek özel, gerek 

kamu kuruluşlarından daha kolay temin edebilirler. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan 

nitelikli personeli bulma konusunda avantaj sağlar.  

Halkla ilişkiler, izlenen politikaların kamuya benimsetilmesi, çalışmaların 

duyurulması, yönetime karşı olumlu algı oluşması, halk ile yönetim arasında işbirliği 

sağlanması işlevlerini de yerine getirir (Tortop, 1990: 6).   

1.3. Halkla İlişkilerde Hedef Belirleme 

Kuruluşların, kendi hedef gruplarıyla zorunlu olarak kurdukları iletişimi 

sağlayan yapının halkla ilişkiler uygulamaları olduğu söylenebilir. Bu noktadan yola 

çıkarak ‘halkla ilişkiler’ kavramında yer alan halkın, potansiyeli olan izleyiciler, 

dinleyiciler ve okuyucular ya da kurumun müşterileri, ürün ve hizmetlerin 

kullanıcıları kısaca kurum ile ilişkili herkes olduğu ileri sürülebilir. Okay ve Okay’a 

(2005: 182) göre müşteriler, çalışanlar, sendikalar, yerel toplum, araştırma 

kuruluşları, politika üreten birimler, hükümet birimleri, uluslararası kuruluşlar, 

medya, kanaat liderleri, baskı grupları, hissedarlar, finans basını, bankalar, enstitüler, 

borsa brokerları, ticaret yapanlar ya da halkın bütünü halkla ilişkilerde hedef kitle 

olarak ele alınabilir.  

Halkla ilişkilerde tek bir hedef yoktur. Asna (1997: 233-234) “halkla 

ilişkilerciler önce hedefi belirlemeli sonra onu tanımalıdır” demektedir. Hedef halkın 

içinde bir grup, sınırlı bir kitle bazen de gerçekten tüm halk olabilir. Tanıtılacak 

konulara göre hedeflerin değişmesi doğaldır. Sonuç olarak her konu, değişik bir 

hedefi ve değişik bir halkla ilişkiler programını ortaya çıkaracaktır.  
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1.4. Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları ve Kullanılan Yöntemler 

Erdoğan’a göre (2006: 224-230) halkla ilişkiler alanında yapılan temel işler 

şunlardır: Araştırma, imaj yaratma, danışmanlık yapma, personelle iyi ilişkiler 

kurma, fon ya da yardım toplama, medya ilişkilerini yönetme, tanıtım, sorun 

yönetimi, kriz yönetimi. Görüldüğü üzere, halkla ilişkiler çok geniş ve kapsamlı bir 

alanda faaliyet göstemektedir. Kazancı (2011: 79) halkla ilişkilerin iletişim 

fakültelerine aidiyetini, olayın bir iletişim olayı olmasıyla açıklamaktadır. Ancak 

başta işletme ve yönetim bilimleri fakülteleri olmak üzere sosyal bilimler ve siyasal 

bilim eğitimi veren okullarda bu konunun işlenmesinin büyük bir eksikliği 

gidereceğini, çünkü halkla ilişkilerin birçok alana hizmet eden bir teknikler toplamı 

olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla halkla ilişkiler disiplinler arası bir uygulama 

olması needeniyle farklı alanlara hizmet eder.  

Herkes için farklı anlamlara gelen internet ortamı, halkla ilişkilerciler için de 

bir iletişim ortamıdır. İnternet, stratejik iletişim planlamalarının en önemli olgusu 

haline gelmiştir. Toplumsal hayata etki eden bütün değişimler, halkla ilişkilerin ilgi 

alanına girmektedir. Dünyada halkla ilişkilercilerin büyük bir bölümü artık iletişim 

teknolojileri alanında uzmanlaşmıştır (Kadıbeşegil, 2001:  141-143).  

En sık kullanılan halkla ilişkiler araçları şunlardır (Kazancı, 2011: 353-371): 

İlan, afiş, pankart, televizyon, gazete, dergiler, radyo spotu, film, broşür,  mektup, 

görsel işitsel gösteri, dış cephe yazısı, rapor, bülten, seminer, sempozyum, konferans, 

panel, yüzyüze ilişki, telefonla görüşme, makale, medya turu, sergi,  yarışma, festival, 

fuar, web siteleri, sosyal medya uygulamaları. 
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1.5. Halkla İlişkiler İle İlgili Temel Yaklaşımlar 

Halkla ilişkiler alanında, ana akım ve eleştirel olmak üzere temelde iki 

yaklaşım görülmektedir. Varolan toplumsal düzeni meşrulaştırmayı ya da devam 

ettirmeyi hedefleyen yaklaşım ve kuramlar ana akım kuramlar olarak; var olan 

sistemi eleştirel bir biçimde inceleyen çalışmalar ise eleştirel kuramlar olarak ele 

alınmaktadır (Yaylagül, 2008: 23). Bu doğrultuda Becerikli (2008: 12), halkla 

ilişkilere yönelik örgüt merkezli tanımlama çabalarının çoğunda egemen ideolojinin 

bakış açısıyla ilişkili olarak, disiplinin kendi meşrutiyetini sağlamak için ‘iyi niyetli’, 

‘karşılıklı anlayışı geliştirmek’ için varolduğuna dair kimsenin reddedemiyeceği bir 

olumluluğun varolduğunu belirtmektedir. Bunun karşısında ise yine halkla ilişkilerin 

toplum üzerindeki etkilerini incelemeye yönelmiş ve halkla ilişkileri kitle iletişim 

araçları ile halkı ikna etmeye yönelik iletişim çabalarının bir kategorisi veya 

çıkarlarını geliştirmek isteyenlerin özel lobi çalışmaları olarak gören yaklaşımlar da 

bulunmaktadır (Becerikli, 2008: 13). Halkla ilişkilerin toplumsal rolü incelendiğinde 

pragmatik, tarafsız, muhafazakar, radikal, idealist ve eleştirel olmak üzere altı 

paradigma olduğu halkla ilişkiler teorisyenlerinin kendi benimsedikleri 

paradigmalara göre tanım geliştirdikleri ifade edilmektedir (Özkan, 2009: 13). 

Dolayısıyla teori ve uygulamada halkla ilişkilerin rolü ile ilgili önvarsayımların veya 

dünya görülerinin farklılaşması nedeniyle araştırmacılar halkla ilişkiler kavramına 

ilişkin pekçok tanım geliştirmişlerdir. 

1.5.1. Mükemmellik Kuramı 

1985 yılında, merkezi Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin San Francisco 

şehrinde bulunan Uluslararası İş İletişimcileri Birliği (International Association of 
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Business Communicators-IABC) halkla ilişkiler alanındaki tarihin en büyük 

araştırmasını üstlenmiştir. Projeyi James E. Grunig yönetmiştir. Proje ‘kurumsal 

hedeflere ulaşılmasında halkla ilişkiler nasıl ve neden etkilidir?’ sorusuna yanıt 

aramıştır (Özkan, 2009: 23). Araştırma sonrası oluşturulan mükemmellik teorisi, bir 

halkla ilişkiler biriminin nasıl yapılanması ve nasıl çalışması gerektiğinin kurallarını 

belirlemiştir. 

Mükemmellik teorisine göre halkla ilişkiler, bir kuruluşa, toplumsal ve politik 

çevresiyle etkileşimde bulunması amacıyla destek veren tek yönetim işlevidir. 

Çevredeki hedef kitleler, kurumun amaçlarına ulaşabilme becerisini etkiler, ayrıca 

hedef kitleler kendi amaçlarına ulaşmak için kurumun kendilerine yardım etmesini 

de beklerler. Mükemmellik teorisine göre mükemmel halkla ilişkiler yönetiminin 

sahip olması gereken özellikleri şunlardır (Tunçel, 2011: 153-154):  

 İletişim değeri: Üst yönetim, halkla ilişkiler ve iletişimin değerini anlamalıdır.  

 Stratejik kurumsal işlevlere katkı: Halkla ilişkiler, bir kurumun stratejik 

planlarının bir parçasıdır.  

 Yönetim rolü: Halkla ilişkilerde iki temel rol vardır; teknisyen ve yönetici. 

Teknisyen sadece uygulamaya dönük operasyonel günlük işlerle meşgulken, 

yönetici planlama ve karar verme gibi daha stratejik işlerle ilgilidir. 

 Halkla ilişkilerin iki yönlü simetrik modeli: İki yönlü simetrik modeli 

uygulayan kurumlar daha etkilidirler. 

 İdeal modeli uygulayacak potansiyel: Bir halkla ilişkiler biriminin iki yönlü 

simetrik modeli ve yöneticilik rolünü kullanabilmesi için birimde çalışanların 

stratejik yönetim ve araştırma becerisi gibi bazı becerilere sahip olması gerekir.  
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 Pozitif bir enerji olarak eylemcilik: Eylemcilik paydaşların kurumun değişim 

ihtiyacında olduğunu belirtmeleri, bunun iletişimini yapmalarıdır.  

Uygulayıcılar kurumun paydaşlarının ne istediklerini bilirlerse planlama 

süreçlerinde onların ihtiyaçlarını daha iyi temsil edebilirler. 

 Kurum kültürü ve örgütsel yapı: Kurum kültürü katılımcı olmalı ve çalışanları 

karar alabilmek için yetkilendirmelidir.  

 Bir güç olarak farklılık: Kurumların farklı paydaşları olduğu için halkla 

ilişkiler birimleri, farklı cinsiyet ve etnik kökende çalışanlardan oluşursa daha 

güçlü olurlar. Mükemmel halkla ilişkiler birimi, daha etkili kurumların 

oluşumuna destek verir. 

1.5.2. İlişkisel Halkla İlişkiler Yaklaşımı 

1920’li yıllara kadar halkla ilişkilerin tanımında ‘iyi niyet oluşturmak ve bunu 

sürdürülebilir hale getirmek için iletişimi kullanmak’ öne çıkmaktadır. 1940’lı 

yıllarda pek çok halkla ilişkiler tanımı yapılmıştır. Bu tanımlarda, toplumsal davranış 

için bir rehberlik, toplumsal ve politik mühendislik, iyi niyet geliştiriciliği, kamuoyu 

oluşturma, motive edicilik, ikna kavramları yer almıştır. 1950’ler ile 1960’larda, 

rehber, katalizatör, aydınlatıcı, yorumlayıcı ve şeytanın avukatı gibi temalar 

kullanılmıştır (Hutton, 1999:  200). Akar (2010: 207) bu tarihten sonraki çalışmalarda 

ilişki kavramına ve ilişki yönetimine yer verilmediğine vurgu yapmaktadır. İlişki 

kavramına ve ilişki yönetimine yöneliş Ferguson tarafından gerçekleştirel bir 

çalışmadan sonra başlamıştır. Ferguson bu çalışmasında ilişkilerin, halkla ilişkiler 

araştırmaları için merkezi önemde olduğunu belirtmiştir (aktaran Mishra, 2007: 26). 
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Özdemir ve Aktaş Yamaoğlu’na göre (2010: 5) “halkla ilişkilerin ilişkisel 

yaklaşımı, literatürde egemen paradigma olan Gruning ve Hunt’ın iki yönlü simetrik 

iletişim modelinin geçerliliğini ve açıklayıcılığını tartışmaya açan, farklı bakış 

açılarından beslenen, simetrik modelin teori-pratik arasındaki uyumsuzluğunu 

gidermeye çalışarak bu modeli geliştiren bir perspektiftir”. İlişkisel yaklaşımın özünü 

Ledingham (2009: 117) şu şekilde ifade etmiştir: Halkla ilişkiler uygulamalarında 

istenilen sonuçların elde edilmesinde uygun terim, kamuyla ilişkilerdir. Etkili bir 

halkla ilişkilere sahip kurum, kamuyla ilişkiler hedefine ulaşabilir. İlişkisel yaklaşım 

halkla ilişkilerin örgütsel işlevini tanımlamakta, bu işlev içinde iletişimin rolünü 

belirginleştirmekte, örgütsel amaçlara ulaşmada halkla ilişkilerin katkısını ortaya 

koymaktadır (Ledingham, 2009:  118).  

Halkla ilişkileri ilişki yönetimi olarak ele alan yaklaşıma göre iletişim, kurum 

ile hedef kitlesi arasında ilişki kurulmasında kullanılan bir araçtır. İlişki yönetimi 

açısından, halkla ilişkiler uygulamalarının başarısı, kurum ile hedef kitlesi arasında 

kurulacak olan karşılıklı ilişkilerin niteliğine bağlıdır. Gerçekleştirilen halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin sonuçları, ilişkilerin niteliğine bağlıdır (Akar, 2010: 213). Özdemir ve 

Aktaş Yamaoğlu’na göre (2010: 8). “ilişki yönetiminin bir paradigma olarak ortaya 

çıkışı, halkla ilişkilerin örgütsel yapı içerisindeki ve toplumdaki değeri ve 

fonksiyonu, örgütsel olduğu kadar toplumsal fayda da yaratma sorumluluğu ile 

ilgilidir”. Ledingham (2001: 286-288) ilişkisel yaklaşımın halkla ilişkiler uygulaması 

için bir paradigma olarak ortaya çıkmasını sağlayan gelişmeleri sıralamıştır. 

Bunlardan ilki ilişkilerin merkezi rolünün anlaşılmasıdır. Diğeri halkla ilişkilerin bir 

yönetim fonksiyonu olarak yeniden kavramsallaştırılmasıdır. Üçüncüsü örgüt ile 
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kamu ilişkisinin ölçüm stratejilerinin, bileşenlerinin ve türlerinin ortaya çıkması, 

dolayısıyla örgüt-kamu ilişkilerinin kamu tutum, algı, bilgi ve davranışlarına 

bağlanmasıdır. Son olarak örgüt ile kamu ilişkisi modellerinin geliştirilmesidir. Bu 

gelişmeler sonucunda örgüt ile kamu ilişkilerinin geliştirilmesinde halkla ilişkilerin 

çok önemli olduğu vurgulanmaya başlanmıştır. Halkla ilişkilerin temel işlevinin bu 

ilişkilerin geliştirilmesiyle belirlendiği ifade edilmeye başlanmıştır. Örgüt-kamu 

ilişkilerinin kapsamlı bir biçimde irdelenmesi gerektiği ileri sürülmüştür (Özdemir ve 

Yamaoğlu, 2010: 9). 

Ledingham’a göre (2009: 117) ilişki yönetimi, örgüt ile kamuları arasındaki 

çıkarların örgüt-kamu ilişkisi yönetimi aracılığıyla dengelenmesine dayanır.  

Örgütlerin ilişki geliştirmelerinin nedenleri ise genellikle çevreden gelen değişim 

yönündeki baskılardır (Özdemir ve Yamaoğlu, 2010: 10). 

İlişkisel yaklaşım içinde diyalog kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü 

Özdemir ve Aktaş Yamaoğlu’nun (2010: 9) da belirttiği gibi “ideal örgüt-kamu 

kategorisi ilişkisi, ilişkiye katılan her iki tarafın da karşılıklı olarak fayda sağladığı 

durumda ortaya çıkmaktadır”.  

Bu çalışma halkla ilişkiler bağlamında üniversite kütüphanelerini merkeze 

alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Kütüphanecilik kuramının özü kayıtlı bilgi ve 

bilginin bireyle ilişkisidir. Türü ne olursa olsun tüm kütüphanelerin temel felsefesi 

ve varoluş nedeni toplumun bilgi ile ilişkisini kurabilmektir. Üniversite kütüphaneleri 

de kullanıcılarının (okuyucu) bilgi ile bağlantı kurmasını hedefler. Diğer bir deyişle 

üniversite kütüphaneleri varlıklarını kullanıcılarına borçludur. Kullanıcı bu açıdan 

hayati öneme sahiptir. İlişki yönetimi perspektifinden bakıldığında üniversite 
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kütüphanesi ile kullanıcıları arasında kurulacak olan karşılıklı ilişkilerin niteliği, 

üniversite kütüphanesinin varoluşunu gerçekleştirme ve sürdürme başarısında hayati 

derecede önemlidir. Dolayısıyla bu ilişkilerin niteliklerini yükseltmek ancak halkla 

ilişkiler faaliyetleri ile mümkün olabilecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM                                                                                             

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER 

 

2.1. Üniversite-Kütüphane İlişkisi ve Üniversite Kütüphanesinin Tanımı 

Üniversite kavramı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. Madde’sinde 

şu şekilde tanımlanmıştır: “Üniversite bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine 

sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yaymyapan; fakülte, 

enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yüksek öğretim 

kurumudur” (Yükseköğretim Kanunu, 1981: 2). Üniversitelerin temel görevleri 

eğitim ve araştırma yapmaktır. Üniversiteler, bilimsel bilgiyi geliştirmek; kalifiye 

eleman yetiştirmek; özgür düşünceli, araştıran bireyler yetişmesini sağlamak; 

toplumun ortak kültür ve standardını yükseltmek amaçlarıyla çalışmalar yaparlar 

(Çakın, 1983: 61). 

Üniversiteler faaliyetlerini sürdürürken bilgiye gereksinim duyar ve bu 

bilgilere dayalı olarak işlevlerini yerine getirir (Atılgan, 2008: 451). Bu bağlamda 

üniversitenin yayın üretme, araştırma sonuçlarını yorumlama, öğrencilere araştırma 

yapma alışkanlığı kazandırma gibi işlevlerin gerçekleştirmesi, iyi yönetilen bir 

üniversite kütüphanesine bağlıdır (Alkan, 1997: 235). Bu durum bilgi kaynaklarının 

bir plan ve program doğrultusunda sağlandığı, düzenlendiği ve hizmete sunulduğu bir 

kütüphane kurumunu gündeme getirmektedir. Çakın (1983: 62), “eğitim ve araştırma 

gibi oldukça önemli işlevleri bulunan üniversitelerin başarısının kütüphane 

hizmetlerindeki başarı ile özdeş olduğu” belirtmektedir. Dolayısıyla bu işlevlerin 

karşılanması için üniversitenin güçlü bir kütüphaneye sahip olması gerektiği ortaya 
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çıkmaktadır (Alkan, 1997: 233). Smith (1993: 10) “Bilimsel enformasyon bir kaostur; 

bundan dolayı araştırma kütüphanecisi düzeni sağlamakla yükümlüdür. Denetim 

kaçınılmazdır” demektedir. Üniversiteler, gerçeğin araştırılmasıyla, bilginin 

genişletilmesiyle, toplumsal sorunların çözümlenmesiyle, aklın ve eğitimin 

zenginleştirilmesiyle ilgili kurumlar olduklarından, üniversitelerin belirtilen bu 

işlevleri etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesinde, kütüphaneye olan talepleri en 

belirleyici öge durumundadır (Toplu, 1992: 23). Üniversitenin o güne kadar üretilmiş 

bilgileri toplayıp koruyabilecek ve bunu üniversite toplumunun yararına sunabilecek 

tek birim ise kütüphanedir (Alkan, 1997: 235). Dolayısıyla üniversite kütüphaneleri, 

öğretim üyelerinin, öğrencilerinin kısaca kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini 

karşılamakla yükümlüdür (Atılgan, 2008: 451). 

Baysal (1991: 13) üniversite kütüphanelerini “üniversite içinde öğretim, 

üniversite içinde ve yakın çevresinde bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını 

desteklemek, her gün gelişip ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen dünya biliminin 

son verilerini tam olarak izlemek ve yararlanmaya sunmakla görevli kütüphaneler” 

olarak tanımlamıştır. Kütüphane olmaksızın üniversitenin ne araştırma işlevini 

gerçekleştirebilmesi ne diğer asıl işlevlerini yürütebilmesi ne de ülkenin hedeflenen 

gelişimi için gerekli nitelikli insangücünü yetiştirebilmesi mümkündür (Alkan, 1997: 

235-236). Bu açıklamalar ışığında bir üniversite kütüphanesi; bağlı olduğu kurumun 

öğretim ve araştırma politikasına uygun olarak yazılı, basılı veya 

elektronik formattaki bilimsel yayınları seçmek, sağlamak, çözümlemek, 

değerlendirmek, düzenlemek, depolamak ve bunlara eriştirerek kullanılmasını 

mümkün kılmak üzere kurulmuş akademik bilgi merkezi olarak tanımlanabilir.   
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2.2. Üniversite Kütüphanelerinin Önemi, Amacı ve İşlevi 

Üniversite kütüphanelerinin temel işlevi bilimsel araştırmaları desteklemektir 

(Akbaş ve Fenerci, 2016: 204). Dolayısıyla üniversitelerin bilgi eksenli hedefleri 

vardır. Çakın (1983:  61), toplumun gereksinim duyduğu alanlarda yüksek düzeyde 

nitelikli eleman yetiştirerek toplumun bilgi seviyesini geliştirmeyi,  öğrencilerinin 

entelektüel birikimini ve kültürünü arttırmayı, toplumun ortak kültür mirasını 

geliştirmeyi üniversitelerin bilgi eksenli hedefleri olarak değerlendirmektedir.  

Üniversitelerin üstlendikleri işlevleri etkili ve verimli bir biçimde yerine 

getirebilmeleri ancak profesyonel kütüphaneler ile bilgi hizmetleri kurmakla 

mümkündür. Hatta Kurulgan ve Temizel (2007: 460) “önceleri üniversitenin ‘kalbi’ 

olarak nitelendirilen kütüphanelerin, günümüz bilgi toplumunda üniversitenin 

düşünsel işlevlerini yerine getiren önemli bir organı, bir başka deyişle ‘beyni’ 

konumuna ulaştığını” söylerek bir üniversite sistemi içindeki kütüphanenin ne denli 

yaşamsal olduğunu vurgulamıştır. Üniversite kütüphaneleri, tüm akademik 

birimlerinin bilgi gereksinimini karşılamayı hedefler. Bu bağlamda her tür ortamdaki 

kaydedilmiş bilgiye eriştirme işlevini yerine getirirler. Bundan dolayı üniversite 

kütüphanesi, bünyesinde bulunduğu üniversite için vazgeçilmezdir.  Akkaya’ya göre 

(2013b: 602), üniversite kütüphaneleri yeni kurulan üniversiteler için çok daha 

önemlidir. Çünkü kütüphane, yeni bir üniversitenin akademiye kanıtlamasını 

sağlamanın en etkin araçlarından biridir. Üniversite için prestij unsuru olan iyi bir 

kütüphane aynı zamanda üniversitenin kendi geleneğinin ve kurumsal yapısının 

oluşmasına da doğrudan katkı vermektedir.   
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2.3. Üniversite Kütüphanelerinin Yapısal Özellikleri ve Hizmetleri 

Geleneksel olarak bir üniversite kütüphanesi bina, personel, bütçe, kullanıcı 

ve derme (koleksiyon) unsurlarından oluşmaktadır. Bu unsurlardan her biri ayrı 

öneme sahip olup, birisinin eksik olması durumunda kütüphane organizasyonundan 

söz etmek mümkün olamamaktadır (Kurulgan ve Temizel, 2007: 46). 

Üniversite amaçlarına uygun bina, personel ve dermeyi oluşturmak ancak 

yeterli bir bütçenin varlığı ile sağlanabilmektedir. Bundan dolayı bütçe, kütüphane 

hizmetlerine verilen önemi ve bu hizmetlerin niteliğini belirleyen temel bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Kurulgan ve Temizel, 2007: 461). 

Bir kütüphane için diğer önemli şart tüm kütüphane unsurlarına kabukluk 

edecek fiziksel bir ortamdır. Kullanıcıların beklentilerini karşılamaya yönelik fiziksel 

ortam şartları oluşturulmadan kütüphane ortamından ve kütüphane hizmetlerinden 

kullanıcıların tam olarak memnun olması beklenemez. Bu nedenle bir kütüphane 

binası ve içerisinde tüm kütüphane hizmetlerinin, amaca uygun bir şekilde 

verilebileceği uygun bir ortam oluşturmak gerekmektedir. Bunun için kütüphane 

binası, henüz planlama aşamasında hizmete uygun bir biçimde tasarlanmalıdır. 

Fiziksel planlama aşamasında, kütüphane hizmet amaçlarına uygun bir planlama 

yapılmazsa, fiziksel ortamla ilgili ileride telafisi çok zor olabilecek sonuçlar ortaya 

çıkabilir. Hizmet amaçlarına ve kullanıcı beklentilerine göre inşa edilmeyen 

kütüphane binaları kullanıcılar arasında memnuniyetsizliklere neden olmaktadır 

(Çevik, 2015: 117). Kütüphane binasının görkemli olmaktan ziyade esnek, değişen 

gereksinimlere karşılık verebilir, genişleyen koleksiyonu kapsayacak büyüklükte 

olması, kullanıcı gereksinimlerini karşılaması önem taşır. Modüler sistemle 
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tasarlanan binalar üniversite kütüphanelerinin hizmet anlayışına daha uygundur 

(Çelik ve Uçak, 1993: 118-119). 

Üniversite kütüphaneleri için en önemli girdi dermeye eklenen yeni 

yayınlardır. Yayınlar geleneksel olarak satın alma, bağış ve değişim olmak üzere üç 

biçimde sağlanır (Çelik, 1997: 86). Üniversite kütüphanesinin dermesi, hizmet 

verilen kullanıcı grubunun özelliğine göre şekillenir (Atılgan, 2012: 9). Bir üniversite 

kütüphanesi dermesinin ilgili bölümlerin gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte 

olması önemlidir.  

Üniversite kütüphaneleri için nitelikli personel son derece önemlidir. 

Kütüphane personelinin niteliği bilgi hizmetlerinde temel belirleyici öğe 

durumundadır. Dolayısıyla öğrenci başına düşen kütüphaneci sayısı ve yardımcı 

personel sayısı önemli göstergelerdir (Çelik, 1999: 301). Gereksinimlere karşılık 

verebilecek üniversite kütüphanecisinin mesleğe hakim, gelişmelere çabuk uyum 

sağlayabilen, toplumsal ilişkilerde başarılı, araştırma tekniklerini bilen, teknolojiye 

uyumlu ve geniş kültür birikimine sahip olması gerekmektedir (Çelik ve Uçak, 1993: 

116-117). 

Üniversite kütüphanesi hizmet verdiği öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer 

araştırmacılardan oluşan akademik topluluk kullanıcı olarak adlandırılmaktadır. 

Kullanıcılar doğru ve hızlı bir biçimde en güncel bilgilere ulaşmak istemektedirler. 

Kütüphaneler farklı kullanıcı gruplarına sahip oldukları için hizmetlerini de farklı 

gereksinimlere göre oluşturmak ve sunmak zorundadır. Bu nedenle üniversite 

kütüphanelerinin kendi kullanıcılarını tanımak ve buna uygun hizmetler geliştirmek 

için çaba harcamalarını gerektirmektedir (Yükseköğretim Kurulu, 2014: 17). Odabaş 
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(2012: 90) son yıllarda sürdürülen pekçok araştırmada, kullanıcılarda elektronik 

kaynak kullanımının yoğunlaşmasının etkisiyle kütüphaneyi fiziksel olarak 

kullananların oranında hızlı bir düşüş olduğunu ifade etmektedir. Akademik 

kütüphaneleri fiziksel olarak ziyaret edenlerin önemli bir kısmı, kütüphaneyi 

derslerine hazırlanmak ve sessiz ortamdan yararlanma için tercih etmektedir. Odabaş 

(2012: 91), bu durumun kütüphanecilik için bir tehdit gibi gözükmesine rağmen aynı 

zamanda ağ merkezli hizmetler gibi bazı fırsatları da beraberinde getirdiğini 

belirtmektedir.   

Üniversite kütüphanelerinde, diğer kütüphane türlerinde de olduğu gibi üç 

temel hizmet alanı bulunmaktadır. Bunlar yönetimsel, teknik ve kullanıcı hizmetleri 

olup yönetimsel hizmetler; bütçeleme ve koordinasyon gibi yönetim ile ilgili 

hizmetlerdir (Atılgan, 2012: 11). 

Teknik hizmetler; sağlama, taşınır kayıt kontrol, kataloglama, süreli yayınlar 

ve cilt atölyesinden oluşmaktadır. Sağlama biriminde bilgi kaynaklarını, satın alma 

ya da bağış yoluyla elde etme ve kullanıcıların bilgi gereksinimleri doğrultusunda 

derme geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Sağlama birimi tarafından 

kütüphaneye alınan kaynakların faturalama, kontrol ve demirbaş kayıt işlemleri 

taşınır kayıt kontrol biriminde yapılmaktadır. Bilgi kaynaklarının niteleme işlemleri 

kataloglama birimi tarafından otomasyon programı kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Dermede bulunan tüm kaynaklara sınıflama numarası, yazar 

numarası ve yayın yılı bilgisindan oluşan bir yer numarası verilerek raflara 

yerleştirilmektedir. Süreli yayınlar birimi basılı ya da elektronik dergilerin abonelik 
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ve izleme işlemlerini yapmakta, elektronik kaynak ve veri tabanı işlemlerini 

yürütmektedir (Karpuz, 2008: 230-237).  

Okuyucu hizmetleri; referans, ödünç verme, kütüphaneler arası işbirliği 

birimlerinden oluşmaktadır. Referans birimi, bilgi erişim sorularını 

cevaplandırmaktadır. Aynı zamanda oryantasyon, kullanıcı eğitimi ya da  

‘kütüphaneciye sor’ (ask a librarian) olarak da adlandırılan web tabanlı bilgi 

hizmetleri sunmaktadır. Bu birimde güncel duyuru hizmeti, seçmeli duyuru hizmeti 

ve bibliyografik tarama hizmetleri de sunulmaktadır. Basılı bilgi kaynaklarının 

üniversite kütüphanesi dışında kullanılması ödünç verme biriminin görevidir. 

Kütüphaneler arası işbirliği birimi ise kütüphane koleksiyonunda bulunmayan 

yayınların diğer kütüphanelerden ödünç alması işlemlerini yapmaktadır (Karpuz, 

2008: 230-237).  

Türkiye’deki üniversite kütüphaneleri, bilgi teknolojilerini 1980’li yılların 

başından itibaren yoğun olarak kullanmaya başlamışlardır (Kurulgan, 2005: 53). 

Üniversite kütüphanesinin web sitesi kütüphane hizmetlerinin tanıtımı için etkili ve 

önemlidir. İyi bir kütüphane web sitesi, kullanıcıların hizmetlerden en etkin biçimde 

yararlanmasını sağlar. Ayrıca kütüphane hakkında iyi bir izlenim bırakır. Üniversite 

kütüphaneleri, kullanıcılarla iyi ilişki kurmak ve yeni nesil kullanıcılara daha iyi 

hizmet vermek üzere çeşitli sosyal medya araçlarını kullanmaktadırlar (Akbaş ve 

Fenerci, 2016: 204). 

2.4. Üniversite Kütüphanelerinde Temel Sorunlar 

Türkiye’de her üniversitenin bir kütüphanesi olsa da birçoğunun bütçe, 

personel ve kaynaklar açısından sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Üniversite 
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kütüphanelerinin birçoğu işlevlerini yerine getirecek yapıda değildir. Atılgan’a göre 

(2008: 456) bunun nedeni üniversite kütüphanelerinin kanun zoruyla kurulması ya da 

kuruluşun bağış gelen malzemenin bir yerde toplanması yolu ile tamamlanmasıdır. 

Atılgan (2008: 456) ayrıca üniversitelerin çoğunda üniversite eğitimi içinde 

kütüphanenin yeterince önemsenmediğini, üniversite kütüphanelerinin araştırma 

geliştirmenin bir parçası olarak görülmediğini, idari bir birim olarak algılandığını 

belirtmektedir.  

Yükseköğretim Kurulu’nun 2014 yılında yayınlamış olduğu raporda ise 

Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin sorunları şu şekilde sıralanmıştır: 

 
Kütüphane bina sorunları: Üniversiteler kurulurken kütüphanelere genellikle uygun 

olmayan mekanlar tahsis edilmektedir. Eski üniversitelerin çoğunda kütüphane binası 

yetersizdir  (Yükseköğretim Kurulu, 2014: 4). 

Personel sorunu:  Mesleki formasyona sahip olmayanlar kütüphaneye yönetici 

olarak atanmaktadır. Üniversite yönetimlerince kütüphaneler pasif görev yeri olarak 

algılamaktadır (Yükseköğretim Kurulu, 2014: 7). 

Bütçe Sorunu: Kütüphane bütçeleri düşük olup, yayın alma bütçesi üniversite toplam 

bütçesinin %0,04-%3,3 arasındadır (Yükseköğretim Kurulu, 2014: 10).  

Derme sorunu: Basılı bilgi kaynakların dijitalleştirilemsindesıkıntılar vardır. Yeni 

oluşturulan araştırma merkezleri ya da fakülte kütüphaneleri için merkez kütüphane 

dermeleri bölünmektedir. Ayrıca ihale süreçlerinedeniylekullanıcıların kitap talepleri 

zamanında karşılanamamaktadır (Yükseköğretim Kurulu, 2014: 13). 
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Kullanıcı sorunları: Öğrencilere üniversite öncesinde bilgi okuryazarlığı becerileri 

kazandırılamadığından, öğrencilerin kütüphane kullanıcısı olmalarında sıkıntılar 

yaşanmaktadır  (Yükseköğretim Kurulu, 2014: 17). 

Teknolojik altyapı sorunları: Birçok üniversite kütüphanesinin web sitesi 

yetersizdir. Aynı zamanda akıllı cihazlara uygun mobil uygulamalar 

geliştirilmemiştir (Yükseköğretim Kurulu, 2014: 21). 

Açık erişim: Artan maliyetler nedeniyle, bilimsel yayınlara sadece maddi olanakları 

iyi olan üniversitelerin kullanıcıları erişebilmektedir. Bu durum bilimsel iletişimin 

zayıflamasına neden olup, nitelikli bilginin üretilmesini de engellemektedir 

(Yükseköğretim Kurulu, 2014: 25). 

2.5. Üniversite Kütüphanelerinde Hizmet Politikası 

Kütüphane politikası; üniversitenin amaç ve işlevleri, öğretim üyelerinin ve 

öğrencilerin istek ve gereksinimleri ile dünyada bilgi hizmetleri ve teknolojisi 

alanında meydana gelen gelişmeler doğrultusunda, üniversite yöneticileri, öğretim 

üyeleri ve diğer kullanıcılarla kütüphaneciler tarafından oluşturulur ve bu alandaki 

değişimler izlenerek sık sık gözden geçirilir (Toplu, 1992: 24). Üniversite 

kütüphanelerinin, üzerine aldıkları görevi rasyonel bir biçimde yürütmeleri için ilk 

planda iyi organize edilmeleri, uygun bir bütçeye sahip bulunmaları gerekir (Üstün, 

1977: 229).  

Üniversite kütüphanelerinin belirtilen bu gelişmeleri yakından izleyebilmesi, 

hizmetleri çağdaş kütüphanecilik anlayışına göre örgütleyebilmesi için şu konulara 

büyük önem vermesi gerekmektedir (Toplu, 1992: 27);  
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 Üniversitenin amaç ve işlevleri sürekli gözden geçirilmeli, üniversitenin 

bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik çalışmaları yakından izlenmelidir. 

 Diğer üniversite kütüphanelerinin deneyimlerinden yararlanılmalıdır. 

 Üniversite kütüphanelerinde işletmecilik anlayışı geliştirilmelidir. Çünkü, 

kütüphanelerin büyük bir bölümü kullanıcıları günlük isteklerine karşılık 

vermenin ağır baskısı altında bulunduğundan, çoğu zaman gerçekçi bir 

gelişim çizgisi izleyememektedir. Kütüphaneciler, geçmiştekinden çok daha 

fazla bilimsel çalışmalara yönelik hizmet türleri geliştiremezlerse, 

kütüphanelerin bilimin ilerlemesine yapması gereken katkıyı, sağlamaları 

olanaklı olmayacaktır. 

 Kütüphaneci bilim dallan arasındaki gelişmeleri ve ilişkileri iyi kavramalı, 

araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 

 Bazı bilim dallarında meydana gelen yayın artışı diğer alanlara oranla daha 

fazla olduğundan, yayın seçiminde bu etken göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Bütün bu işlemleri yerine getirebilmek için de, üniversitelerde yönetici,  

araştırmacı, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile kütüphanecilerden oluşan bir 

komite oluşturulmalıdır. Komite, üniversitedeki bilim dallarına uygun olarak, 

mümkün olduğu kadar geniş şekilde temsil edilmeli, aynı zamanda üyelerin 

anlamlı katılımlarına izin verecek kadar küçük olmalıdır. Bunun temsili 

niteliğinin geniş olması, işlevselliğin artırılmasında önemli rol oynayabilir. 

Geniş bir üniversitede birçok konu ve bilim dalı vardır. Komitede küçük bir 

grubun yer alması çok az temsili nitelikte olması tehlikesini beraberinde 

getirir. 
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2.6. Üniversite Kütüphanelerinde Kullanıcı ve Ürün 

Geçmişte kütüphaneye bizzat gelerek, hem kütüphane kaynaklarından 

yararlanan hem de kendi kaynaklarını kütüphanede kullanan herkes okuyucu (reader) 

olarak nitelendirilmekteydi. Ancak bilgi kaynaklarının giderek çeşitlenmesi ve 

teknolojinin bilgi erişime önemli yansımaları kütüphane sınırlarını ortadan kaldırmış ve 

böylece tüm dünyada okuyucu kavramı yerini kullanıcı (user) kavramına bırakmıştır. 

Kullanıcı terimi 14 Kasım 1970’te, Paris'te gerçekleştirilen UNESCO Genel 

Konferansı'nda kabul edilen uluslararası bir terim olup, "kütüphane hizmetlerinden 

yararlanan kişi" olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım, 1978: 19). Kütüphaneyi kullananlar 

için Türkçe'de ‘kullanıcı’ terimi kullanılmasına karşın, yabancı dillerde aşağı yukarı aynı 

anlama gelen değişik terimler de kullanılmaktadır. Örneğin İngilizce'de reader, user, 

client, borrower, customer ve patron terimleri kullanılmaktadır.  

İşletme açısından ele alındığında, müşteri malı satın alan veya kullanan kişi veya 

kurumdur. Bu durum kütüphanecilik alanına uyarlandığında kütüphaneye gelen, 

kaynaklarından ve hizmetlerinden yararlananlar kütüphanenin gerçek kullanıcıları 

olarak adlandırılırken; kütüphanenin kullanıcısı olması muhtemel ancak henüz 

kullanmayan veya kullanamayanlar ise kütüphanenin potansiyel kullanıcıları olarak 

adlandırılır (Öndoğan, 2010: 91). Mevcut kullanıcı, kütüphanenin hedef aldığı grup 

olup, kütüphanenin kaynak ve hizmetlerini gerçekten kullananlardır. Potansiyel 

kullanıcı ise gerçekte kütüphaneden yararlanması gerektiği düşünülen ve beklenilen, 

fakat bu yönde bir eğilim gözlenmeyen grubu ifade eder. Üniversite kütüphanesindeki 

halkla ilişkilerin bir amacı mevcut kullanıcıların en üst düzeyde kütüphaneden 

yararlanmasına yardımcı olmak, onlarla iyi ilişkiler kurmak yoluyla destek ve 
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güvenlerini kazanmak; potansiyel kullanıcıların ise mevcut kullanıcılar arasında yer 

almasını sağlamaktır (Kayan, 1996: 82). 

Kütüphaneler, toplumların sahip oldukları bilgi kaynaklarının gelecek nesillere 

aktarılması için korunması; boş zamanların değerlendirilmesi, eğitim ve araştırma 

faaliyetleri için gerekli olan bilgilendirme işinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla 

kurulurlar. Bu nedenlerden en az birinin geçerli olduğu bir ortamda, kütüphane 

kurulabilir. Gereksinim, kütüphane kurulması için önkoşul olmakla birlikte yeterli 

değildir. Gereksinimin yanı sıra kütüphanenin kurulmasını sağlayacak maddî ve manevî 

düzeylerdeki destek de sağlanmalıdır (Çakın, Ersoy, Çelik, Duman, 1993: 222). Bu 

açıdan bakıldığında kullanıcı, kütüphane kurumunun varlığı için gerekli olan en önemli 

unsurdur.  

Bir kuruluş için hedef kitle, halkla ilişkiler faaliyetlerinin yöneldiği, kuruluşun 

etkilemeyi amaçladığı kitledir. Üniversite kütüphanelerinin hizmet vermeyi amaçladığı 

kullanıcı grupları, onun hedef kitlesini oluşturur. Dolayısıyla bir üniversite 

kütüphanesindeki halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitle, çalışmanın amacına göre 

öğretim elemanları, öğrenciler veya diğer personel olabilecektir. Bunun yanında, iş 

dünyası, hükümet, yerel yönetim, sponsorlar, medya, çeşitli sivil toplum örgütleri,  

bağımsız araştırmacılar, uluslararası araştırma toplulukları ve genel olarak tüm insanlar 

kütüphanenin kurum dışlı hedef kitlesini oluşturur (Kayan, 1996: 82). Bu grupların hepsi 

bir üniversite kütüphanesi için kullanıcı ya da potansiyel kullanıcı olup kütüphanenin 

temel kuruluş nedenidir ve kütüphane bu hedef kitleye en iyi şekilde hizmet vermek 

zorundadır. Bu bakımdan kütüphanecilikte halkla ilişkilerin ana hedef kitlesini 

kütüphanenin kullanıcıları oluşturmaktadır.  
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Üniversite kütüphanesinin hizmet vermeyi amaçladığı grupların ilgileri, 

istekleri, alanları ve gereksinimleri birbirlerinden farklıdır. Kullanıcının bilgi 

gereksiniminin karşılanmasında, hizmetlerin ve hizmetlere ilişkin politikaların 

biçimlendirilmesinde, kullanıcıların hizmetler konusunda bilinçlendirilmesinde söz 

konusu farklılıkların göz önünde bulundurulması ve ona göre hareket edilmesi 

gerekecektir. Temel uğraşları bilgi kaynaklan ile kullamcılanm buluşturmak olan 

üniversite kütüphaneleri, bunu yaparken kullanıcı gereksinimlarini bilmek ve tam olarak 

karşılamak zorundadırlar (Kayan, 1996: 94). Son dönemde kullanıcıların fiziksel 

formatlardan, elektronik formatlara geçişi tercih etmesi nedeniyle, üniversite 

kütüphaneleri bu değişimi ağlardan yararlanarak karşılamaya başlamıştır (Karakaş, 

1999b: 58). 

Kütüphane kurumu, çevreleriyle sürekli olarak ilişki ve etkileşimde bulunan, 

çevrelerinden enerji ya da hammadde alarak bunu bir çıktıya dönüştüren bir açık 

sistemdir (Alkan, 1992:  133). Kütüphane sisteminin girdisi olan ve çevreden alınan bilgi 

kaynakları, sistem tarafindan önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde işlenerek bilgi 

kaynaklarının kullanıma hazır hale getirildiği ödünç verme, müracaat hizmetleri ve 

benzeri kütüphane hizmetleri olarak çıktıya dönüşür (Çakın, 1991: 156-157). 

Sabuncuoğlu’na (1992: 12) göre açık sistem yaklaşımının doğal bir sonucu olan çevreyle 

ilişki kurma ve karşılıklı etkileşim aslında bir örgütün halkla ilişkileridir. Kayan (1996: 

79) bu ilişkiden yola çıkarak üniversite kütüphanesinin varlığını sürdürebilmek için 

değişen koşullara uyum sağlamak ve içinde bulunduğu çevreyle iki yönlü ve olumlu 

ilişkiler kurmak zorunda olduğunu, bunu gerçekleştirmek için ise üniversite 

kütüphanesinin çevresini tanımak ve kendini o çevreye tanıtmak için girişimlerde 
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bulunması gerektiğini ifade etmektedir. Bu çabalar üniversite kütüphanelerinin halkla 

ilişkilerini kapsamaktadır. Üniversite kütüphaneleri bir hizmet kuruluşudur.  Hizmetleri 

kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirmek, hizmetleri sunmak, hizmetler hakkında geri 

bildirim almak ve değerlendirmek için halkla ilişkiler çok önemli ve gereklidir. 

Kütüphaneler kullanıcıları tarafından anlaşılmama ya da yanlış anlaşılma gibi 

istenilmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engellemek için hedef kitleyi anlayıp, 

dinleyerek, onlara kendini anlatmalıdırlar. Bu ise halkla ilişkilerle mümkün 

olabilmektedir (Öndoğan, 2010: 92). Kütüphaneler özellikle öğrenciler ve 

akademisyenlerle yakın ilişki sağlamalıdır. Kütüphaneden elde edilen kötü izlenimi 

silmek güçtür (Emezi, 1972:  31). 

Kütüphane hizmetlerinde ürün, her türlü bilgi ve belge kaynağıdır. Bu 

kaynakların kütüphane kullanıcısının beklentilerine cevap vermesi gerekmektedir. 

Kullanıcının istek ve gereksinimları doğrultusunda sunulan hizmetler ancak başarılı 

sayılabilmekte ve hizmetler amacına ulaşabilmektedir. Bu yüzden kütüphaneye bilgi ve 

belge kaynakları sağlanırken, kütüphanenin kullanıcılarının talepleri mutlaka göz 

önünde bulundurulmalıdır. Kütüphane koleksiyonu, sunulan hizmetler ve programlar 

kütüphane ürünlerini temsil etmektedir (Bozkurt, 2008: 62). 

2.7. Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkilerin Tanımı, Önemi ve 

İşlevi 

Yılmaz’a (1996a: 80) göre halkla ilişkiler koruyucu ve iyileştirici bir sanat 

olarak değerlendirilmekte ve “hem kütüphanelerin mevcut olumlu durumunun 

sürdürülmesine hem de olumsuz, eksik yanlarının iyileştirilmesine yarayan bir beceri” 

şeklinde yorumlanmaktadır. Genel olarak “kütüphane halkla ilişkileri, kütüphanelerin 
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ve hizmetlerin tanıtılması, kaynakların mümkün olan en yüksek sayıdaki kullanıcı 

tarafından verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve kütüphane hizmetlerinin 

geliştirilmesi gibi amaçlara yönelik çabalardır” (Karadeniz, 2008: 30). Kütüphanede 

yapılan halkla ilişkiler temelde, kütüphane ile onu denetleyen kuruluşlar, personel, 

kütüphaneyi kullanan kişiler ve toplum arasındaki iletişim kanallarının açılması için 

yapılan çalışmalardır (Ateş, 2008: 103). Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler, 

üniversite kütüphanesinin, sahip olduğu bilgi kaynaklarını en verimli biçimde 

kullandırarak, bağlı olunan üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini en iyi biçimde 

desteklemek amacıyla, üniversitedeki akademik topluluk öncelikli olmak üzere, 

toplumun kütüphane ve sunulan hizmetlere ilişkin duygu, inanç ve görüşlerini olumlu 

yönde etkilemek için, bilgiyi ve genelde ücretsiz tanıtım yöntemleri kullanan bir 

iletişim yönetimi biçimi olarak tarif edilebilir. 

Kütüphaneler insanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak 

amacıyla kurulmuşlardır. Toplumun bilgi gereksimini bilgiyi sağlayarak, düzenleyerek 

ve gereksinim duyanlara ileterek karşılamaktadırlar (Çakın, Ersoy, Çelik, Duman, 

1993: 221). Bu açıdan temel görevi üniversitedeki eğitimi, öğretimi ve araştırmaları 

desteklemek olan üniversite kütüphaneleri, araştırmacılar ile bilgi arasında köprü 

konumunda olup, kullanıcılarla arasındaki ilişkileri iki tarafın yararına yürütmek 

zorundadır. Kullanıcıların kütüphaneye karşı güven, ilgi ve sempatilerinin sağlanması 

büyük önem taşımaktadır. Yaratılacak bu ilgi, güven ve sempati kütüphanenin ve 

dolayısıyla üniversitenin amaçlarına ulaşmasında katkı sağlamaktadır (Çağlar, 2006, 

xii). 
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Üniversite kütüphanelerinde gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışmalarının 

önemini ve işlevini birarada ele almak konunun anlaşılması için uygun olacaktır.  

Öncelikle konuya kütüphanelere yapılan yatırımlar açısından yaklaşacak olursak 

maliyet yarar dengesinin sağlanabilmesi için halkla ilişilerin önemli bir araç olduğu 

görülecektir. Çakın, Ersoy, Çelik ve Duman (1993: 221) “kütüphanelerin sermayesi 

düşünsel bir ürün olan bilgi, kazancı ise insanların bilgi gereksinmesinin 

karşılanmasıdır” demektedir. Kütüphanelerin başarısı, toplum tarafından sağlanan 

desteğe bağlıdır. Görüldüğü üzere kütüphaneler kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olsalar 

da sürekli yatırım gerektiren kurumlardır. Ergül (2001: 167) bu yatırımların boşa 

gitmemesini, kütüphanelerin sundukları hizmetlerini eksiksiz, yerinde ve zamanında, 

topluma yarar sağlayacak şekilde gerçekleştirmelerine bağlamaktadır. Diğer yandan 

bilgi hizmetleri sağlayan örgütler arasında da bir rekabetin söz olduğu söylenmektedir. 

Ergül (2001: 168) günümüz koşullarında, kütüphanelerin bu baskıdan 

etkilenmemesinin olanaksız olduğunu, kütüphanelerin bu rekabetçi ortamda pazarlarını 

kontrol altında tutmaları gerektiğini belirtmektedir.  Dolayısıyla üniversite 

kütüphaneleri, maliyeti giderek artan bilgi hizmetlerinden gelecekte de toplumsal yarar 

sağlanması, kaynakların yerinde kullanılması ve beklenen yararın elde edilebilmesi için 

kullanıcı kitlesinin yardım, destek ve görüşlerinden mutlaka yararlanmalıdır (Kayan, 1996: 

73). 

Savard’a göre (1996: 386) ise kütüphanelerde pazarlamaya olan ilgi artmaktadır. 

Çünkü kütüphane yöneticileri artık kendi işlemlerini rasyonel bir hale getirmeleri 

konusunda baskı altındadırlar. Ayrıca kütüphaneciler bir imaj sorunu olduğunu 

hissetmektedirler. İyi imajın da ancak iyi hizmetle sağlanabileceği açıktır. Kullanıcılar 
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kütüphaneye karşı olumlu, olumsuz, ilgisiz veya bilgisizlikten kaynaklanan değişik bazı 

tutumlar içerisinde olabilir. Halkla ilişkilerin düzenlenmesinde ve düzeltilmesinde 

kütüphanenin, halkın düşüncesinde nasıl yer aldığı ve bu izlenimin nedenlerinin tespiti 

iyi bir başlangıç teşkil eder (Fındık, 1985: 36-37).Wolfe’a göre (2005: 4) halkla ilişkiler 

kütüphanenin halkın gereksinimi ve algısında en üstte olmasına yardımcı olur. Ayrıca 

kütüphanenin savunduğu değerleri halka ifade etmenin en iyi yöntemidir.  

Üniversite kütüphanelerinin olumlu bir kurum imajı oluşturma, kullanıcılarını 

kütüphaneye çekebilme ve kütüphaneden memnun olarak ayrılmalarını sağlama 

noktasında yapacakları halkla ilişkiler çalışmaları; müşteri memnuniyeti yaratma ve 

sürdürme açısından oldukça önemlidir (Öndoğan, 2010: 2). Hangi tür kütüphane olursa 

olsun halkla ilişkiler kütüphane ile kullanıcı arasındaki iletişimi artırır ve potansiyel 

kullanıcıyı da kütüphaneden yararlanmaya ikna edebilir (Ateş, 2008: 103). Ayrıca iyi 

organize edilmiş bir halkla ilişkiler çalışması, kütüphaneyi geliştirecektir (Karadeniz, 

2008: 32).  

2.8. Üniversite Kütüphanelerde Halkla İlişkilerin Amaçları ve Kapsamı 

Guinchat ve Meneoe’ye (1990: 309) göre kütüphane halkla ilişkileri, 

kütüphaneyi ve hizmetleri tanıtmak, hizmetlerin kullanımını artırmak, bilgi 

kaynaklarının kullanımı hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, kullanıcılarla iyi ilişkiler 

kurmak; Usherwood’e (1974: 115) göre ise hizmetin iyi etkilerini geliştirmek, kötü 

etkilerini düzeltmek ve okuyucuların, müfettişlerin, okuyucu olmayanların ve öteki grup 

ve bireylerin davranış ve düşüncelerini kütüphane lehinde etkilemektir.  

Halk kütüphanelerinde halkla ilişkileri ele alan bir çalışmasında Fındık (1985: 

37), hizmet edilen toplumun tümüne hizmet götürmek olmasına rağmen, 
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kütüphanecilerin ve diğer ilgililerin en çok yakındıkları hususun toplumun 

çoğunluğunun kütüphaneyi kullanmaması olduğunu ifade etmektedir. Benzer biçimde 

üniversite kütüphanelerinin kullanıcılarının da kütüphane hizmetlerini tümünü 

bildiklerini ve tam olarak yararlanabildiklerini söylemek zordur. Bu nedenle bu bilgi 

eksikliğini gidermek üniversite kütüphanelerine düşmektedir. Çeşitli etkinliklerle 

insanları meraklandırarak kütüphaneye çekmek çok da zor değildir. En azından merak 

ettikleri için kütüphaneye uğrarlar. Ama işin asıl zor olan yanı onları kütüphaneye 

uğratmak değil, kütüphaneye bağlayarak devamlı kullanıcı olmalarını sağlamaktır 

(Yılmaz, 1996a: 91). Bu açıdan halkla ilişkiler, kütüphanenin çevresiyle ilişkilerinin 

düzenlenmesi, çevrenin bilgi ihtiyacının öğrenilmesi, kütüphane ile çevresi arasındaki 

bilgi akışının sağlanması, yeni bir imaj yaratılması, ilgili kitlelerin yardım ve desteğinin 

kazanılması, çeşitli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi gibi konularda, üniversite 

külüphanelerinin mutlaka dikkate alması ve yararlanması gereken bir alandır (Kayan, 

1996: 94).  

Üniversite kütüphaneleri, kullanıcılarının gereksinim ve beklentilerini tespit 

etmek ve onlara uygun hizmetler tasarlamak bunun yanı sıra kütüphaneyi tüm kullanıcı 

gruplarına tanıtmak, olumlu bir kurumsal imaja sahip olmak için halkla ilişkilerden 

yararlanırlar (Öndoğan, 2010: 185). Halkla ilişkilerin en önemli unsuru hizmettir. Bu 

yüzden hizmetlerin kullanıcıya duyurulması önemlidir (Karadeniz, 2008: 31). 

Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler, kullanıcının kütüphaneden memnun 

ayrılmasını sağlayacak tüm süreç ve uygulamaları içerir. Bu doğrultuda, kütüphane 

binasından oturma düzenine, kullanılan alan çeşitliliğinden sunulan donanımın 

yeterliliğine kadar her türlü fiziksel unsur halkla ilişkilerin bir parçasıdır. Bunun yanında 
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bilgi kaynaklarının ve yararlandırma hizmetlerinin çeşitliliği ile bu hizmetlerin kullanıcı 

beklentilerini karşılama düzeyleri de halkla ilişkilerin bir parçasıdır. Kütüphanenin 

fiziksel unsurları yanında, verdiği hizmetlerin de halkla ilişkiler çalışmalarının bir 

parçası olarak müşteri memnuniyetinde etkilidir. Görüldüğü üzere üniversite 

kütüphanelerindeki halkla ilişkiler çalışmaları, kütüphanedeki çalışmaların doğrudan ya 

da dolaylı olarak tamamını kapsamaktadır.   

2.9. Üniversite Kütüphanesinin Kurumsal İmajı ve Halkla İlişkiler 

Kurumsal imaj, insanların kurum hakkındaki düşüncelerinin toplamıdır. 

Olumlu bir kurumsal imaj, hedef kitlelerin o kurumu tanıması ve olumlu izlenimlere 

sahip olması ile mümkündür. Dolayısıyla kurum imajı kurumu ilgilendiren tüm ölçütler 

hesaba katılarak incelenmelidir (Demirdağ, 2015: 1). Kullanıcıların kütüphane 

kelimesini duyunca düşündükleri ise kütüphanenin imajıdır. Sunulan imaj kütüphanenin 

toplumsal duruşunu, mevkisini belirlemektedir (Karadeniz, 2008: 33). 

Üniversite kütüphaneleri kurumsal imaj için öncelikle kurumsal kimlik 

oluşturmak ve yönetmek zorundadırlar. Kütüphanelere ait kurumsal kimlik, görsel 

kimliği, kültürü, davranışı, stratejiyi ve iletişimi içerir. Üniversite kütüphaneleri, bütün 

bunları yapabilmek için, en iyi ve doğru ölçüm değerlendirme yöntemlerini seçmek ve 

uygulamak zorundadırlar (Keskin, Furat, Kaygısız, ve Oğuz, 2014: 106). 

Kütüphanelerdeki halkla iliskiler çalışmalarının sonucunda öncelikle kütüphane 

imajının düzeltilmesi beklenmelidir (Ateş, 2008: 103). Fakat kütüphanenin imajındaki 

asıl unsur başarılı hizmetlerdir (Demirdağ, 2015: 89-90).  

Ülkeler arasında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte, kütüphaneciler evrensel 

olarak toplumdaki imajlarından rahatsızdırlar. Kütüphaneciliğin meslek olarak 
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saygınlıgının düşük olmasının dikkat çekici iki nedeni vardır:  İlki kütüphanecilerin 

yaptığı işler yeterince bilinmemektedir. Diğeri ise bilgi kaynaklarının korunması söz 

konusu olduğunda kütüphanecilerin bilgiye erişimi kısıtlar gibi algılanmalarıdır. 

Kütüphaneciler, kendi faaliyetleri ile ilgili bu türden görüşleri ve algıları değiştirmek 

istiyorlarsa halkla ilişkilere önem vermelidirler (Ateş, 2008: 103). Bu açıdan üniversite 

kütüphanelerinin gerçekleştirecekleri halkla ilişkiler çalışmaları sadece üniversite 

kütüphanelerinin imajına değil genel olarak kütüphane kurumuna ilişkin de olumlu bir 

katkı sağlayabilir.  

Üniversite kütüphanesi iyi bir imaja sahipse üniversitenin de imajına katkı 

sağlar. Üniversitenin imajını önemseyen üniversitelerin kütüphaneye gerekli yatırımı 

yaptıkları görülmektedir (Odabaş ve Polat, 2011: 321). Kütüphanede imaj yaratmanın 

temel koşulu iyi hizmettir. İyi hizmet şart olmakla birlikte yeterli değildir. İyi hizmetin iyi 

halkla ilişkiler faaliyetleriyle desteklenmesi gerekir. Halkla ilişkiler çift taraflı yarar ve 

etkileşimi içerdiğine göre, iyi halkla ilişkiler de iyi hizmetin hizmetçisi olacaktır. Kütüphane 

personeli özellikle de hizmet alanlarında ya da kullanıcı ile yüzyüze olanların kılık 

kıyafetleri, iletişim becerileri mesleki bilgileri, çeşitli tutum ve davranışları kütüphane 

imajının olumlu ya da olumsuzluğunu doğrudan etkileyen hususlardır (Kayan, 1996: 88-

89).  

2.10. Üniversite Kütüphanelerinde İç Halkla İlişkiler ve Personelin 

Sorumlulukları 

İç halkla ilişkiler kurum içindeki personelin birbiriyle ilişkisini kapsamaktadır. 

Aitufe’e göre (1993:  44) iç halkla ilişkiler kurumun hem düzeninin hem de başarısının bir 
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göstergesi olup, iyi bir halkla ilişkiler, iyi bir iç ilişkiler sayesinde gelişmektedir. Bir kurum 

öncelikle kendi içinde halkla ilişkilerini ve diyaloglarını sağlamlaştırdığında, dış 

kullanıcılarına daha yararlı olacak ve verdiği hizmet kalitesini artıracaktır (Çağlar, 2006: 64). 

Kuruluşun halkla ilişkilerdeki başarısı, doğrudan kendi personeline yönelik uyguladığı iç 

halkla ilişkiler çalışmalarına bağlıdır. Kuruluş kendi personeline ulaşamaz, öncelikle kendi 

personeline kuruluşu tanıtmaz, sevdiremez, olumlu şekilde motive edemez ve iletişim 

kanallarım açık tutamaz ise, büyük olasılıkla kurum dışı hedef kitleler üzerinde de etkili 

olamayacaktır (Kayan, 1996: 80).  

Wolfe (2005: 13) halkla ilişkiler uygulaması planlayan bir kütüphanede, halkla 

ilişkiler için personel görevlendirilmesini, ancak bütün halkla ilişkiler çalışmalarının 

tek personel ile yürütülmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Büyük kütüphanelerde 

halkla ilişkiler uzmanının görev yapmasını öneren Wolfe (2005: 13) “ancak ideal olan 

her zaman diğer küçük bütçeli ve personel gereksinimini göz önünde bulundurmak 

zorunda olan kütüphaneler için pratik olmayabilir” demektedir. Kütüphanelerin halkla 

ilişkiler çalışmalannda sorumluluğun kime ait olduğu ve personelin bu çalışmalardaki 

rolünün ne olacağı son derece önemli kararlardır. Kütüphane halkla ilişkileri için 

seçilecek personelin hizmetler ve halkla ilişkiler konusunda bilgili ve istekli olmasına, 

gerekli becerilere sahip olmasına dikkat edilmelidir. Personele uygun ve serbest zaman 

yaratılmalıdır. Kütüphanede halkla ilişkiler konusunda görev verilecek personelin 

kütüphanenin en üst yöneticisine bağlı olarak çalışmasıavantajlı olacaktır. Diğer 

personel halkla ilişkiler faaliyetlerini desteklemelidir (Wolfe, 2005: 15). 

Halkla ilişkiler sadece danışma masası ile sınırlı olmayıp herkesin dahil olduğu 

bir plandır (Emezi, 1972:  30). Kütüphanede çalışan herkes kütüphane için bir yürüyen 
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reklam ponosu gibidir. İster iş ister kişisel zamanlarda, personelin eylemleri ya da 

sözleri kütüphaneyle ilişkilidir. Kullanıcılarla en çok etkileşime giren çalışanlar, 

kütüphanenin imajını kullanıcılara nasıl taşıyacakları konusunda en iyi bilince sahip 

olanlardan seçilmelidir (Krull, 2002: 18). Kütüphane yöneticileri bu konuda, duyarlı 

olmak ve çalışmaların gerektirdiği kadar personelin doğrudan, diğer personelin de 

dolaylı olarak, halkla ilişkiler uygulamalarına katılımını sağlamak zorundadırlar. 

Halkla ilişkiler programı hakkında bilgilendirilmemiş kütüphane personeli, kütüphane 

kullanıcılarıyla iletişimi sırasında davranışlarına dikkat etmedikçe ve halkla ilişkiler 

programı içerisindeki uygulamalarda kendisine düşen görevleri özveriyle yerine 

getirmedikçe beklenilen anlayışın ve iyi niyetin sağlanması zordur (Yılmaz, 1996a: 

91). 

2.11. Kütüphane Hizmet Süreçlerinde Halkla İlişkiler 

Amacı kütüphane materyallerini sağlamak ve kullanıma hazır hale getirmek 

olan teknik hizmetlerin yürütülmesi sırasında kullanıcıların bir kısmıyla ilişki kurmak 

gerekmektedir. Bir seçme işlemi kullanıcı kitlesinin özelliklerini, ilgi alanlarını ve 

gereksinimlerinin tesbitini zorunlu kılar. Onların katkı ve destelerinin de sağlanması 

gerekir. Bazı kütüphane materyalleri çok yeni bir alan veya çok özel bir konuyu 

içerebilmektedir. Yine bazı materyaller için kullanılacak sınıflama numarası ve konu 

başlığı konusunda tereddüte düşülebilmektedir. Bu ve buna benzer problemlerin 

çözümünde ilgili konuda çalışan ya da o konuya yakın öğretim elemanlarının yardımlan 

kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle öğretim elemanlarının kütüphanenin hedef kitleleri 

içinde en önemlileri olarak görülmesi ve onlarla ilişkilerin buna uygun bir yaklaşımla 

düzenlenmesi kaçınılmazdır (Kayan, 1996: 87-89). 
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Özellikle kullanıcı hizmetleri sürecinde, kullanıcılar ile personel sürekli yüz 

yüze iletişim gerçekleştirmektedir. Kullanıcı hizmetleri bu açıdan kütüphanenin vitrini 

gibidir. Temelde insan unsuruna dayak olarak yürütülen kullanıcı hizmetleri bir 

kütüphanedeki halkla ilişkiler faaliyetlerinin de odak noktası olduğu için, ilgili 

personelin mesleki yetkinlik yanında halkla ilişkiler konusunda da bilgili olması 

gerekecektir. Kütüphane personelinin hoşgörülü ve sabırlı olmaları, insan 

psikolojisinden anlamaları, kullanıcılarla aynı şekilde ilişkilere girebilmeleri de çok 

önemlidir. Çünkü ödünç verme birimine değişik yapılarda ve karakterlerde kullanıcılar 

gelebilmektedir (Çağlar, 2006: 72). Bunun yanı sıra ilk başvuru yerleri olmaları 

nedeniyle ve ilk izlenim buralarda oluşacağından kütüphane girişindeki kontrol 

görevlisi, yönetici sekreteri ya da santral görevlisi de büyük önem taşır. Bu görevlilerin 

görünümü, hitap biçimi, ses tonu, dinleme biçimi ve tüm diğer davranışları kullanıcının 

kütüphaneye ilişkin ilk yargılarını oluşturacaktır. Yine bu görevlilerin kütüphaneye 

ilişkin ilk bilgileri verecek kişiler olmaları bakımından, kullanıcının en az çaba, zaman 

ve emek harcayarak doğrudan ilgili birimle ilişki kurması, söz konusu görevlilerin 

vereceği tam doğru ve uygun bilgilere bağlı olacaktır (Kayan, 1996: 90). Kütüphane 

tabelaları, kataloglar, raf yönlendirmeleri, sergiler, personel ve öğrenciler için ilan tahtaları, 

duyuru panosu, istek ve şikayet kutusu, kullanıcı bilgilendirme masası ödünç verme 

hizmetleri ile ilişkili halkla ilişkiler araçları olarak düşünülebilir (Çağlar, 2006, ss.73-

75).  

Danışma hizmetleri birimi de ödünç verme biriminde olduğu gibi bire bir 

okuyucuyla iletişimin gerçekleştiği birimdir. Danışma kütüphanecisi de sabırlı, nazik olmalı, 

yardımsever olmalı ve kibirli davranışlardan kaçınmalıdır. Danışma kütüphanecisi 
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kullanıcısına yardımcı olabilmek için bütün danışma kaynaklarını ve bunların özelliklerini 

çok iyi bilmeli, kullanıcıdan herhangi bir soru geldiğinde ilgili kaynağa yönlendirebilmelidir 

(Çağlar, 2006: 79-80). 

2.12. Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler Amacıyla Kullanılan 

Araçlar 

Üniversite kütüphanelerinde gazete, dergi, broşür, el kitapları, afiş, pankart,el 

ilanları, yıllık rapor, mektup, bayram kartları, kartvizitler gibi araçları kullanmak halkla 

ilişkiler faaliyetleri için son derece etkili olmaktadır (Çağlar, 2006: 76). Öğrencilere tanıtıcı 

broşürler dağıtılabilir. Bu broşürün ilgi çekmesi ve okunması için, çekici, iyi organize 

edilmiş, kısa, özlü ve kütüphane özel dilinin kullanılmasıyla hazırlanması gerekir (Emezi, 

1972: 31). Üniversite kütüphanelerinin web sitesi, kütüphanenin ve hizmetlerinin tanıtımının 

yapılabileceği, kullanıcılarıyla iletişim kurabileceği, çeşitli hizmetlerini, duyurularını 

ulaştırabileceği, kaynaklar, hizmetler ve kullanım olanaklarına ilişkin çeşitli anketler 

yapabileceği ve istatistikler alabileceği/sunabileceği, yani katma değerler yaratmak suretiyle 

kütüphanenin imajın olumlu katkı sağlayabilecek bir ortamdır (Al, 2002: 4). İnternetin 

gelişmesi ve vazgeçilmez bir pazarlama aracı haline gelmesiyle giderek yaygınlaşan e-

bültenler iletişim ve halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmaktadır (Öndoğan, 2010: 98).  

Üniversite kütüphanelerinin kullanabileceği bazı stratejik iletişim yöntemleri 

bulunmaktadır. Medya ile ilişkiler önemlidir. Kütüphane adını medyada duyurarak 

kurum lehine bir kamuoyu yaratmaya çalışmalıdır. Kütüphaneler, hedef kitle ve sosyal 

paydaslarına mesajlar vermek için onların takip ettigi gazete, dergi, bülten, televizyon 

kanalı, radyo istasyonu gibi iletişim mecralarını iyi analiz etmeli ve bu mecralarda yer 
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almak amacıyla fırsatlar yaratmalıdır. Bu mecralar kanalıyla yapılacak planlı iletişim 

çalısmaları, kütüphanenin kullanıcısının zihninde yer etmesine yol açarak 

kullanıcılarda bilgi arayışlarında kütüphaneyi tercih etme davranışı geliştirebilir (Ateş, 

2008: 107-108). 

Kütüphanelerde konu yönetimi, belli bir ürün ya da yeni bir hizmet için henüz 

ürün ve hizmet piyasaya çıkmadan hedef kitle ve sosyal paydaşları, buna hazırlamak 

amacıyla kullanılabilir. Yapılacak çalışmalarla o ürün ya da hizmete gereksinim olduğu 

anlamında bir algılama oluşturulması hedeflenmelidir. Öncelikle ele alınacak konunun 

(kavramın) önemi, tarihi perspektif/güne uygunlugu, neden önemli olduğu, kamuoyu 

neden ilgilenmeli, ilgi çekici hale getirmek için ne yapılmalı, destekleyici 

unsurlarımızın neler oldugu tespit edilmelidir. Konuyla ilgili, ekonomik, kültürel ya da 

toplumsal degerlerin dikkate alınması, zamanlamanın uygun olması, fiziki kosulların 

yeterli olması, medyayı meşgul eden özel bir konu olmaması konu yönetiminde önem 

tasıyan noktalardır (Ateş, 2008: 108). 

Kütüphanelerin kriz ortamından korunması veya kriz durumundan çıkması 

etkili bir kurumsal yapıyı ve kurumsal gelişim süreci modeline bağlıdır. 

Kütüphanelerin çevresel etkenlere uyum sağlayamadığı durumlarda, kriz durumuna 

girmesi söz konusu olabilir. Kütüphanelerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından kriz 

dönemlerinde etkili bir yönetim anlayışı gereklidir. Kriz iletişimi yapılırken verilecek 

mesajlar çok iyi belirlenmeli, olayı aydınlatıcı, doğru ve güncel bilgi akışı 

sağlanmalıdır. Kriz, kontrol altına alındıktan sonra da iletişimi devam ettirilmeli; hatta 

krizi fırsata dönüstürmeye çalışılmalıdır (Ateş, 2008, ss.118-119). 
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Etkinlik yönetimi ile kastedilen yıllık stratejik iletisim planı kapsamında 

hazırlanacak etkinligin, hedeflenen kitleye uygun mekanlarla, uygun araçlarla iş ve 

iletişim hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için yönetim 

aşamaları dahilinde planlanması, uygulanması ve sonuçlarının ölçümlenmesidir. 

Amaç, hedef kitle ile bir araya gelmek ve orada kütüphane ile hedef kitlenin kütüphane 

algısında olumlu bir izlenim bırakmaktır (Ateş, 2008: 119). 

Kütüphanenin kurumsal kimligine uygun ve elverişli sponsorluk projelerine 

destek olunması, katma değer sağlayacaktır (Ateş, 2008: 120). Kütüphaneler, kriz 

döneminde, teknik donanım veya yazılım olarak yetersizlikleri aşmak adına, büyük 

firmalarla sponsorluk anlaşmaları yapılabilir veya sosyal sorumluluk alanında 

faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlarla bağlantıya geçerek bu eksiklerini giderebilir. 

Kütüphane veya çalışanları hakkında oluşan ani olumsuzlukları düzeltmek adına, 

medyayla bağlantı kurularak demeç verilebilir, çeşitli programlara konuk olunabilir 

veya kitle iletişim araçları kullanılarak düzeltmeler yapılabilir. Kanaat önderleri 

aracılığıyla hedef kitlelerine ulaşabilir, olumsuzlukları düzeltmek adına çeşitli 

girişimlerde bulunabilirler. Önemli olan amaçların tam olarak saptanması ve duruma 

uygun teknik ve yöntemlerin kullanılabilmesidir (Öndoğan, 2010: 132). Kütüphaneler, 

halkla ilişkiler için genellikle yeterli bütçeye sahip olmayan kurumlar olarak, 

sponsorluk tarzı pahalı çalışmalara çok fazla girişemezler. Ancak kullanıcılarıyla 

iletişimi kuvvetlendirmek adına yaptıkları çok sayıda hizmet, yayın ve faaliyette 

sponsorlardan yararlanabilirler. Bir eğitim ve hizmet kuruluşu olan üniversite 

kütüphanelerinin kendilerine sponsor bulmaları çok zor olmamakla birlikte istenilen 

düzeyde faydanın sağlanabilmesi de oldukça zordur. Promosyon ürünlerin üretiminde 
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olduğu gibi düzenlenen organizasyonlar veya gereksinim duyulan kaynak ve donanım 

ihtiyacının sağlanması için sponsorlar bulunabilir (Öndoğan, 2010: 134). 

Kütüphane ile ilgili bir projenin, kurumsal sosyal sorumluluk projesi olabilmesi 

için taşıması gereken bazı temel nitelikler süreklilik, sürdürülebilirlik ve 

ölçümlenebilirliktir(Ateş, 2008: 122). 

2.13. Üniversite Kütüphanelerinde Web ve Sosyal Ağların Kullanımı 

İnternet üniversite kütüphanesi için bir halkla ilişkiler aracıdır. Kütüphaneciler 

web sayfasıkonusunda dikkatli olmalıdırlar. Bilgilerin güncelliği büyük önem 

taşımaktadır. Web sayfasındaki bağlantılar, grafikler, kütüphane hizmetleri ve 

kaynaklana özen gösterilmelidir (Welch, 2005:  226). Kütüphanelerde tüm sosyal 

paydaşlarla hızlı ve etkin iletişim için kullanılan önemli bir araç olan sosyal medya;  

internet, blog, RSS, wiki, çevrimiçi sosyal ağlar ve web 2.0 ortamlarıdır (Ateş, 2008: 

123). Günümüz kullanıcıları bilgi kaynaklarına sosyal medya araçlarını kullanarak 

erişmeye ve paylaşmaya eğilimlidirler. Kullanıcılar kütüphaneye gitmeden, 

kütüphaneciden on-line olarak danışma hizmeti alabilmekte ve akıllı telefonlar 

aracılığıyla bu hizmettten mobil olarak yararlanabilmektedirler. Kütüphane tarafından 

oluşturulan bir blog ile duyurular yapılabilmekte ve yeni on-line kaynaklarla ilgili 

ipuçları sunulabilmektedir (Akbaş, 2015: 27-28). 

Peacemaker, Robinson ve Hursti, (2016: 4) kütüphanecilerin sosyal medya 

platformlarının önemi ve kullanımı açısından halkla ilişkiler uzmanlarıyla uyumlu 

olduğunu belirtmektedir. Kütüphaneciler bilgi sunumunda internetin sağladığı 

özgürlüklerden yararlanmaya devam etmektedirler. Günümüzde kütüphaneler sosyal 

medya araçlarının sunduğu iletişim ve etkileşim imkanını kullanmak suretiyle, 
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istedikleri bilgiye, zaman ve mekan sınırı olmaksızın erişebilen ve/veya erişmek 

isteyen kullanıcıları ile buluşma, onların istek, beklenti ve sorularını anlık olarak alma 

ve cevaplama, kütüphane hizmet ve faaliyetlerini tanıtma şansı bulmaktadırlar. 

Peacemaker, Robinson ve Hursti’ye göre  (2016: 4) özellikle iki alan, üniversite 

kütüphaneleri için sosyal medyayı etkin ve verimli bir şekilde yönetmenin anahtarıdır. 

İlki her soyal medya platformu için amaçları ve niyeti açık bir şekilde ifade eden ve en 

az yılda bir kez güncellenen içerik stratejileri oluşturmaktır. Hedeflere ulaşılmadığında, 

bir kanaldan iletişime devam edilip edilmeyeceğine nasıl karar verileceğini önceden 

belirlemek gerekmektedir. İkinci anahtar ise değerlendirmedir. Hedef belirleme ve 

değerlendirme döngüsü, kütüphanelere karar vermede güçlü bir temel oluşturur ve 

gelişen bir sosyal medya ortamında devamlı uyum sağlamaya, sonuçta kullanıcılar ile 

daha güçlü bağlantılar kurmaya imkan tanır. 

2.14. Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler Süreci 

Üniversite kütüphanelerinde yapılacak halkla ilişkiler uygulamasının aşamaları 

şunlardır:  Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme.  

Halkla ilişkiler süreci öncelikle üniversite kütüphanesinin halkla ilişkiler 

açısından amaçları ve hedefleri, kütüphaneciler ve uzman personel tarafından gözden 

geçirilmesiyle başlar. Çünkü halkla ilişkiler gereksinimler doğrultusunda oluşturulur 

(Aitufe, 1993:  40).  Bütün kütüphane süreçlerini ve hizmetleri irdelemek, iletişim 

gereksinimlerini değerlendirmek son derece önemlidir (Wolfe, 2005: 11). Araştırma 

aşamasında kullanıcıların gereksinimleri ve düşünceleri hakkında bilgi edinilir. 

(Karakaş, 1999a: 208). Çünkü Kayan’ın (1996: 94) da belirttiği gibi kütüphanecilik 
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insanlarla bilgi kaynaklan arasında verimli bir ilişkinin kurulmasını amaçladığına göre 

kütüphanelerin kullanıcılarını tanıması ve değerlendirmesi zorunludur.  

Araştırma, kütüphanenin içinde başlatılmalıdır. Çalışanlar kütüphaneyi nasıl 

görmektedirler? Kütüphanenin amaçlarını, hedeflerini, zayıf ve güçlü yönlerini 

biliyorlar mıdır? (Karadeniz, 2008: 35). Anketlerden pek çok şey öğrenilebilir ve bu 

doğrultuda kütüphane kendini geliştirebilir (Çağlar, 2006: 71). 

Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler uygulamalarının planlama aşaması 

son derece önemli olup, uygulamaların başarıya ulaşıp ulaşmaması bu aşamanın 

niteliğine bağlıdır. Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler sürecini başlatabilmek 

için halkla ilişkiler planı hazırlanır. Bu plan kütüphanenin iletişimle ulaşılabilecek 

hedeflerine, hangi araçlarla ulaşılacağını gösteren bir yol haritasıdır. Hedeflere 

ulaşmak için, hangi konuların ve ilgili mesajların, hangi hedef kitleye, hangi strateji 

çerçevesinde, hangi iletisim kanallarıyla, ne zaman (zaman planı) ve ne kadar maliyetle 

(bütçe) iletebileceğinin planıdır (Ateş, 2008: 129). Kütüphane, halkla ilişkiler ile hangi 

sonuçlara ulaşmak istediklerini önceden belirlemelidir. Kütüphanenin halkla ilişkiler 

çalışmalarının, hedefine ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili değerlendirme yapabilmesi için, iş 

hedeflerinin, ölçülebilir ve gerçekçi olması gereklidir. Üniversite halkla ilişkiler 

planının iletişim hedefleri stratejik değer yaratmak, kullanıcı gereksinimlerini 

belirlemek, memnuniyet arastırması ya da yeni hizmetlerin tanıtımı olarak sayılabilir. 

Kütüphanenin vermek istediği mesajı, sosyal paydaslar nezdinde dile getirilecek konu 

ve kavramların kodlanmasıyla oluşan, ölçülebilir, anlaşılır ve kısa iletidir. Mesajlar 

iletişim hedeflerimizle ilgilidir. Mesaj, yaratıcı, tutarlı, sürekli ve kodlanmış olmalıdır.  
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Kütüphane halkla ilişkiler uygulamaları iş ve iletişim hedefleriyle ilişkili, 

ölçülebilir ve zaman planına uygun planlanmalıdır. Basının değişen gündemi ve güncel 

gelişmeler kütüphanenin medya planında dikkat edilmesi gereken unsurladır. 

Kütüphanenin, hedef kitlesi üzerinde en çok hangi medyanın etkili olduğunu 

öğrenmesi, doğru ve faydalı bilgilerle basını desteklemesi ve gazetecilerle ilişkiler 

kurması gereklidir. 

Etkinlik bütçelerinin, önceden öngörülmesi ve başta belirlenen bütçeye uygun 

hale getirilmesi, bu aşamada kritik olarak önem taşımaktadır. Öngörülemeyen tüm 

harcamalar için bütçede her zaman bir bölüm ayrılmalıdır. 

Kütüphanenin planlama aşamasında belirlediği çeşili projeler uygulama 

aşamasında hayata geçirilir. Uygulanan halkla ilişkiler programının değerlendirmesini 

yapmak son derece önemlidir. Değerlendirme sonrası elde edilen bilgiler yeni planlara 

dayanak oluşturacaktır (Yılmaz, 1996a: 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                                            

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu bölümde, araştırma kapsamındaki üniversitelerin merkez kütüphane 

yöneticileriyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerde elde edilen bulgular 

analiz edilmiştir. Bulgular, ondört farklı temaya ayrılarak her biri ayrı başlık altında 

değerlendirilmiştir.  

3.1. Üniversite Kütüphane Yöneticilerinin Halkla İlişkiler Kavramını 

Algılayışı 

Bir kavramın algılanış biçiminin pratiği üzerinde de etkili olacağı 

varsayımından hareketle katılımcılara halkla ilişkilerden ne anladıkları sorulmuştur.  

Verilen yanıtlardan halkla ilişkilerin üniversite kütüphanelerinde verilen 

hizmetlerle yakından ilişkisi olduğuna dair bir bilincin mevcut olduğu anlaşılmaktadır.  

“…Tüm hizmetler halkla ilişkilerdir. Yani hizmetsel anlamda halkla ilişkileri, 

yaptığımız iş ile iç içe geçmiş gibi düşünüyorum…” (Fatma, Devlet Üniversitesi 

Kütüphanesi) ifadesi halkla ilişkilerin kütüphanede yapılan tüm işlerle ilişkili olarak 

görüldüğünü ortaya koymaktadır. Benzer biçimde, 

“…Kullanıcılarımızla olan iletişimi, ilişkileri toplayan bir merkez….” (Aslı, 

Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “…Yapılan tüm faaliyetlerin kullanıcılara daha iyi duyurulmasını sağlamak 

üzere, olması gereken bir hizmet alanı...” (Osman, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

biçimindeki ifadelerde halkla ilişkilerin kütüphanelerin temel kamuları arasında 

birincil yer alan kullanıcılarla bağının kurulduğu şeklinde yorumlanabilir.    
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Diğer yandan görüşmecilerin üniversite kütüphaneleri halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin kullanıcı ilişkileri yanında diğer potansiyellerine ilişkin de farkındalık 

sahibi oldukları da görülmektedir. Burada farkındalık yaratma, tanıtma ve duyurma 

özellikle ön plana çıkan kavramlardır:   

“…Halkla ilişkiler gerçekten, sizin hizmetlerinizin aynı zamanda kullanıcıya ve 

kamuya anlatabilmeniz için en önemli yol. Bu bağlamda hem farkındalık yaratmak hem 

de verdiğiniz hizmetlerin ve sunduğunuz hizmetlerin, sunmayı planladığınız yeni 

hizmetlerin tanıtımı ve etkili iletişim yaratabilmek için çok önemli bir yol olarak 

görüyorum…” (Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Yapılan duyurular, panolar, etkinler, tabelalar yönlendirmeler, ilk etapta 

bunlar giriyor. Daha sonra iletişim kuracağınız kanallar önemli....Tabii iletişim de çok 

önemli halkla ilişkilerde...” (Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“…Halkla ilişkiler kütüphanenin hem kampüs içerisinde hem de üniversite ya 

da nasıl diyelim her yerden reklamı demek, reklamı, pazarlanması kütüphanenin; 

duyurulması, etkinlikleriyle, konferanslarıyla. Aslında kütüphanenin varlığından 

farkındalığının yaratılması diye düşünüyorum…” (Bahar, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

Görüşmecilerin halkla ilişkiler ile iletişim arasındaki ilişkiye yaptıkları vurgu 

da dikkat çekicidir, burada önemli olan bir diğer nokta da iletişimin sadece kurumun 

kendisini kamuya anlatması olarak değil aynı zamanda onun talep, istek ve 

beklentilerini anlamanın da bir aracı olarak görülmesidir:  

“…Halkla ilişkiler kavramından, doğru iletişim kurma, kendi yaptıklarımızı 

doğru anlatabilme, kendimizi doğru tanımlamayı anlıyorum. Okuyucuya kendini 
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anlatma, okuyucunun beklentileri ne bunu doğru anlayabilme...”(Hatice, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Bununla birlikte bir görüşmecinin verdiği yanıt halkla ilişkilerin günümüzde 

hala sorunlu bir kavramı olan “halk” kavramının kütüphaneciler için de kafa karıştırıcı 

olmaya devam ettiğini göstermektedir:  

“…Halkla ilişkiler derken burada halk terimine bakmak lazım. Biz burada 

okuyucu ilişkileri olarak değerlendiriyoruz...”(Ezgi, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ancak burada kütüphanecilik alanında önemli bir kütüphane türü olan halk 

kütüphanelerinin de bu kafa karışıklığında payı olduğu öne sürülebilir. Bu savı 

destekleyen bir başka ifade de aşağıda sunulmuştur:  

“…Halk sözcüğü bana daha halk kütüphanelerine uygun bir yaklaşım gibi 

geliyor. Ama tabii ki her kütüphane hedef kitlesine kendi varlığını hissettirip onu çekme 

yönünde bir çaba içinde olmak durumunda…” (Derya, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“…Şimdi halkla ilişkiler, hem kendi öğrencimiz hem dışarıdan gelen 

kullanıcılarımız, ikisi de dahil buna...”(Nisan, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

denilerek halkla ilişkilerin dış kullanıcıları da kapsaması gerektiği belirtilmiştir.  

Verilen yanıtlar üniversite kütüphanesi yöneticilerinin halkla ilişkilere ilişkin 

tam bir tanım yapamasalar dahi dahi gündelik pratiklerinden halkla ilişkilerin ne 

olduğuna ve halkla ilişkilere ilişkin tanım, yöntem ve araçlar konusunda genel olarak 

bilgili oldukları söylenebilir.  
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3.2. Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkilere Duyulan İhtiyaç 

Üniversite kütüphane yöneticilerinin halkla ilişkileri bir ihtiyaç olarak 

tanımlaması halkla ilişkiler pratiğini kütüphanenin temel iş yapış biçimleriyle 

ilişkilendirmeleri üzerinde doğrudan etkili olma potansiyeli taşımaktadır. Bu 

varsayımdan hareketle katılımcılara kütüphane hizmetleri kapsamında halkla ilişkilere 

ihtiyaç duyup duymadıkları, eğer ihtiyaç duyuyorlarsa bunun ardında yatan neden 

sorulmuştur. Araştırmaya katılan görüşmecilerin bir tanesi hariç tamamı kütüphane 

hizmetleri kapsamında halkla ilişkileri bir ihtiyaç olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. 

Bu gereksinimin ardında ise farklı motivasyonlar yer almaktadır. Bununla birlikte 

görüşmecilerin verdikleri yanıtlar ışığında üniversite kütüphanelerde halkla ilişkilere 

ilişkin duyulan ihtiyaç üç temel başlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilki kütüphane 

hizmetlerini duyurma ve bu hizmetlere ilişkin bir farkındalık yaratma ihtiyacı, ikincisi 

kütüphaneyi “üçüncü mekan” olarak konumlandırma ihtiyacı ve üçüncüsü de hedef 

kamularla ilişki geliştirme ihtiyacıdır.  

Halkla ilişkiler, katılımcılar tarafından en çok tanıtma ve farkındalık yaratma 

ihtiyacıyla ilişkilendirmiştir çünkü kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden 

yararlanabilmeleri için gelişmelerden zamanında ve doğru olarak haberdar edilmeleri 

önemlidir: 

 “…Duyurularımızı evet, aynı zamanda verilen hizmetleri tanıtmak amacıyla. 

Kütüphane hizmetlerinin duyurulması, nasıl yararlanacaklar kütüphaneden, kaç saat 

açık, mesela 24 saat açıyoruz kütüphanemiz, bunları bir şekilde duyurmamız 

gerekiyor…”  (Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 
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“…Eğer halkla ilişkilerimiz kuvvetli olmazsa farkındalık yaratamıyoruz. 

Örneğin biz bu duyurularla işte sosyal medya aracılığı ile sağladığımız kaynakları 

elektronik ya da basılı bir şekilde o insanlara haberdar edemezsek doğal olarak bunlar 

farkında olmadıkları için birçok ihtiyaç sahibine ulaşmayacak ve bizim aslında 

hedeflediğimiz, işsel anlamdaki hedefimize bizi yaklaştırmayacak…” (Fatma, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“…Hizmetlerin pazarlanması olarak görüyorum ben, kullanıcı ile olan 

ilişkileri...” (Ezgi, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Kütüphanelerin halkla ilişkilere ihtiyaç duyduğu alanlardan bir diğeri ise 

kütüphaneyi  “3. Mekan” olarak konumlandırmaktır. 3. mekan kavramı kütüphanenin 

bir yaşam merkezi olabilmesine gönderme yapmaktadır. Artık kütüphane sadece kitap 

okunan bir mekan değil sosyal bir yaşam alanıdır. Diğer bir deyişle bilgi, belge, bina, 

personel, teknolojik ekipmanvb kısıtlı kaynaklardan oluşan bir üniversite kütüphanesi 

sisteminin varlık nedeni bünyesinde bulundurduğu ya da aracılık yaptığı bilgi ile ona 

gereksinim duyan kullanıcıları bir araya getirebilme, buluşturabilme becerisidir. Bu 

kaynaklar ile onlara gereksinim duyan kullanıcılar arasında bir köprü görevi gören 

kütüphane kurumunun bilinirliliğini sağlayan bir işleve sahip olduğu için halkla 

ilişkilere gereksinim duyulmaktadır. Kütüphanelerin kültürel buluşma ve sosyal 

bütünleşme işlevi üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkilerin önemini artırmakta ve 

halkla ilişkilere gereksinim duyulmasına neden olmaktadır:  

“…Artık eski kütüphane mantığı kalmadı. Kütüphane bir yaşam merkezi haline 

gelmeye başladı. Kütüphaneyi artık hani her şeyiyle, sadece okuma değil etkinliklerle 
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konferanslarla, eğlencelerle yeri geldiğinde hani değişik etkinliklerle de kütüphaneye 

çekmek kullanıcıyı artık onlar çok önemli…” (Bahar, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“…ilk defa burada trio canlı müzik yapıldı. Geçen sene bir piyano resitali 

verildi. Daha böyle sanatı kütüphanenin içine sokmaya çalışıyoruz. 2 tane workshop 

yaptık, biri fotoğraf workshopı, öğrenciler çok ilgilendi. Bir de moda tasarımı 

bölümüyle defilemsi bir şey yapacağız, kütüphane içinde…. Bu tarz farklı şeyler 

yapmayı planlıyoruz.”(Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üçüncü mekân kavramı, ev, iş ve okul yaşamının dışında bir mekanı 

tanımlamaktadır. Üçüncü mekân günlük yaşam rutini dışında, farklı ihtiyaçların 

karşılandığı, arkadaşlık ve dostlukların kurulduğu, hobilerin gerçekleştirildiği, sade 

ama konforlu birortamdır.  Artık dünyada kütüphaneler, birer bilgi merkezi olmanın 

yanı sıra iletişim kurma ve sosyalleşme merkezi olarak da üçüncü mekankapsamında 

öne çıkmaya başlamıştır. Üniversite kütüphaneleri de kendi kullanıcıları olan 

akademisyenler ve öğrenciler için ev ile eğitim yaşamlarının dışında bir üçüncü yaşam 

alanı sunmaktadır. Bu bağlamda üniversite kütüphaneleri sahip oldukları bilgi 

kaynaklarının yanı sıra artık sunduğu sosyalleşme olanakları ile de akademik yaşamın 

merkezinde yer almaya başlamıştır.  

Kullanıcılarla ilişki kurma kütüphanecilik pratiğinin en önemli bileşenlerinden 

birisidir. Okuyucu ya da kullanıcı hizmetleri adı verilen; kütüphane dışına ödünç 

verme, kısa süreli ödünç verme (rezerv), danışma (referans), kültürel etkinlikler, 

kullanıcı eğitimleri (oryantasyon), duyuru ve tanıtım etkinlikleri gibi hizmetlerin odağı, 

doğrudan kullanıcılarla ilişki kurmaya ilişkindir ve katılımcılar halkla ilişkileri 

kullanıcılarla ilişki kurma ihtiyacıyla da ilişkilendirmişlerdir:  
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“Tüm kullanıcı hizmetlerini düşünüyorum, eğitimler, yaptığımız duyurular, 

onun dışında verdiğimiz aslında açık erişim hizmetleri, açık ders materyalleri…. Ona 

sunulan halkla ilişkiler, bir tarafta yönetim biz, kütüphane bir tarafta da hizmet 

sunduğumuz kişiler. Aslında sürekli de iç içeyiz bu durumda. Karşılıklı… Tüm 

hizmetlerimiz bizim aslında birer halkla ilişkiler parçası gibi..” (Fatma, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Yani üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler dediğimizde işte ilk etapta, 

yapılan duyurula…Halkla ilişkiler dendiğinde bunlar geliyor direkt aklımıza. 

Kullanıcılarla yaptığımız görüşmeler olsun, ödünç verme birimindeki arkadaşlarımız 

olsun, referans birimindeki arkadaşlarımız..” (Zeynep, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

Halkla ilişkilere duyulan ihtiyaçlarının aynı zamanda kütüphane hizmet 

süreçlerinin doğal bir yansıması olarak ele ele alınması kütüphanecilerin halkla 

ilişkileri etkili iletişim becerileriyle de ilişkilendirilmesine neden olmaktadır.  

Üniversite kütüphanelerinde verilen hizmetlerin daha nitelikli sağlanması konusunda 

kütüphanecilerin iletişim becerilerine atıf yapılmıştır. Bu bağlamda aynı iletişim 

becerilerine duyulan ihtiyaç halkla ilişkilere ilişkin ihtiyaçla ilişkilendirilmektedir: 

“…Verdiğimiz hizmetleri daha sağlıklı yürütebilmek açısından bu alanda iyi 

bir iletişim becerisine sahip olmak gerektiğini düşünüyorum.” (Nisan, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ayrıca her ne kadar literatürde akademik bilgi merkezleri olarak kütüphanelerin 

bir üniversite sisteminin omurgasını oluşturduğu söylense de üniversitelerde 

kütüphanelerin işlevi, görev ve yetkiler konusunda zaman zaman bir karmaşa yaşadığı 
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ifade edilmiştir. Dolayısıyla üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkilerin, özellikle 

kütüphane iş ve işlemlerinin netleştirilmesine ve üniversite içerisindeki idari süreçlerin 

iyileştirilmesine yönelik katkılar sağlayabileceği dile getirilmekte, bu açıdan da halkla 

ilişkilere gereksinim duyulmaktadır. Üniversite kurumunun amaçlarına yönelik olarak 

hizmetlerini sürdüren üniversite kütüphaneleri üst yönetim birimlerine bağlıdırlar. 

Üniversite kütüphaneleri gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler çalışmaları ile sadece 

kullanıcılarına değil üst yöneticiler ile de ilişki geliştirirler. Öncelikle halkla ilişkiler 

çalışmaları ile üst yönetim ile kütüphane arasında doğru bilgi akışını gerçekleşir. Diğer 

yandan üst yönetimin beklentileri belirlenip, bir bütün olarak kütüphanenin bu 

beklentileri karşılaması sağlanabilir. Bu şekilde üniversite kütüphanesi, üst yönetimde 

olumlu bir algı yaratabilir ve hizmet ve projeleri için gerekli kaynak ve desteği 

sağlayabilir.  

3.3. Üniversitelerin Halkla İlişkiler Pratikleri İçinde Kütüphanelerin Yeri 

Üniversitenin bütünleşik kurumsal halkla ilişkiler pratiğine dayanan bir 

kütüphane halkla ilişkileri şüphesiz çok daha başarılı olacaktır. Bu nedenle 

görüşmecilere araştırma kapsamındaki kütüphanelerin bağlı oldukları üniversitelerde, 

genel bir halkla ilişkiler politikası ve halkla ilişkiler uygulamaları için ayrı birimin olup 

olmadığı, ayrıca bu birimlerin kütüphane için girişimlerde bulunup bulunmadığı 

sorulmuştur. Bir görüşmecinin dışında tümü, üniversitede halkla ilişkiler ile ilişkili 

çalışmaları yürüten bir birim olduğunu, üniversitelerde halkla ilişkiler ya da kurumsal 

iletişim adı altındaki bu birimlere ilişkin belirli yönergelerin var olduğunu 

belirtmişlerdir. Bazı üniversitelerde bu birimlerin kütüphaneler ile eşgüdüm halinde 
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çalıştıkları, kütüphanelerin de halihazırda bu birimlerden yararlandıkları 

anlaşılmaktadır:  

“...Her yıl bu öğrenciler için birtakım materyaller hazırlıyorlar. Bizden de 

kütüphane ile ilgili birtakım bilgiler istiyorlar...” (Fatma, Devlet Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“...Duyuruların içeriğini biz hazırlıyoruz, üniversite içinde yapılacak 

duyurular onlar tarafından yapılıyor...” (Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Biz bir etkinlik yaptığımızda, birşeyleri basına duyurmak istediğimizde 

Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile birlikte çalışmak durumunda oluyoruz...” (Derya, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üniversite halkla ilişkiler birimlerinin doğrudan kütüphaneye katkı verdiklerini 

ifade eden görüşmeci olduğu gibi, dolaylı olarak da kütüphaneye katkı verdiklerini 

ifade eden görüşmecilerde olmuştur: 

“…Kütüphanede düzenlenen film gösterimleri ile ilgili orada görevli bir uzman 

var, o film önerilerinde bulunuyor. Ayrıca sosyal medya hesapları ile ilgili iletişim 

halindeler. Kütüphane ile ilgili şikayet ve istekler halkla ilişkiler birimine de iletiliyor. 

Birim kontrol ediyor...”(Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “...İl dışından tanıtım amaçlı, üniversitemizi gezmek için çok öğrenciler 

geliyor. Orada halkla ilişkiler mutlaka kütüphaneyi de gezdiriyor. Dolayısıyla aslında 

girişimde de bulunmuş oluyor...”(Nisan, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ancak kütüphane için hiçbir girişimde bulunmayan üniversite halkla ilişkiler 

birimi de olduğu bir görüşmeci tarafından belirtilmiştir. 
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Görüldüğü üzere Ankara’daki üniversitelerin çoğunluğunda halkla ilişkiler 

üzerine görev yapan bir birim bulunmaktadır. Ancak bu birimin görev ve 

sorumlulukları daha çok rektörlük faaliyetleri ile sınırlıdır. Kütüphaneler ise üniversite 

çapında ya da üniversite dışında bir duyuru ya da tanıtım gerçekleştirmek istediklerinde 

bu birimlerle iletişime geçmektedirler. Ayrıca rektörlük tarafından belirlenen logo, 

amblem gibi araçlar kullanılabilmektedir. Bu birimler zaman zaman kütüphaneler ile 

işbirliği yapmakta ancak kütüphane adına kütüphane hizmet ve amaçlarına yönelik 

halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirmemektedirler.  

3.4. Üniversite Kütüphanelerinin Halkla İlişkiler Planı 

Halkla ilişkiler uygulamaları tesadüfe bırakılamayacak kadar önemli olup, 

belirli bir plan dahilinde yürütülmelidir. Hazırlanan planlar personel ile paylaşılmalıdır. 

Halkla ilişkilerin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek her kademedeki personelin desteği 

ile mümkündür. Bu açıdan Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde güncel ve yazılı 

bir halkla ilişkiler planının olup olmadığı ve varsa, personelin bilgilendirilip 

bilgilendirilmediği belirlenmeye çalışılmıştır.  

İki görüşmeci bu konuda olumlu bildirimde bulunmuştur:  

“...Politika metni şeklinde değil ama o birimin görev, yetki, sorumlulukları ve 

ne yapması gerektiği tanımlanmış halde...” (Osman, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “...Sosyal medya politikamız var. Onun dışında Kurumsal İletişim Birimimizin 

süreç yönetimi var. Orada bütün detay var...” (Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Bir görüşmeci ayrı bir birim olmasa da kütüphanedeki okuyucu ve referans 

birimlerinin iş tanımlarının halkla ilişkiler ile ilgili olduğunu belirtmiş, aynı zamanda 
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yazılı olmasa da halkla ilişkilere ilişkin bir kurum kültürü oluşturulmuş olduğunu 

hissettirmiştir:  

“...Benim halkla ilişkiler politikam ‘Kullanıcı her zaman haklıdır.’ Çalışanlar 

da bunu bilir. Bizim odağımızda kullanıcı memnuniyeti yer alır...” (Hatice, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Geri kalan görüşmeciler güncel ve yazılı bir halkla ilişkiler planı ya da 

politikasının olmadığını ifade etmişlerdir. Görüldüğü üzere Ankara’daki üniversite 

kütüphanelerinde belirli bir plan dahilinde hazırlanmış güncel bir halkla ilişkiler 

politikası bulunmamaktadır. Sadece bir üniversite kütüphanesinde sosyal medya 

faaliyetlerine ilişkin bir yönerge hazırlamıştır.  

3.5. Üniversite Kütüphanelerindeki Halkla İlişkilerin Hedefleri 

Konusunda Personelin Bilgilendirilmesi 

Bu başlık altında, görüşmecilerden kütüphanelerinde halkla ilişkiler plan ve 

politikalarını çalışanlarla paylaşılıp paylaşmadıkları ve çalışanların kütüphanenin 

halkla ilişkiler hedefleri hakkında ne kadar bilgilendirdikleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Kütüphane yöneticilerinin görüşleri farklılık göstermiş olup, iki görüşmeci 

personelinin kütüphanenin halkla ilişkiler hedefleri konusunda bilgili olduğunu 

belirtmiştir. 

Personelinin kütüphanenin halkla ilişkiler hedefleri konusunda bilgili 

olmadığını ifade eden görüşe göre, halkla ilişkiler ve hedefleri konusunda farkındalık 

için deneyim gerekmektedir:  
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 “...Yeni mezunlar. Onun için çok farkında değiller. Yeni mezun oldukları için 

ama. Çok tecrübesizler ve farkındalıkları olmadığını düşünüyorum…” (Bahar, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Personelin kütüphanenin halkla ilişkiler hedefleri konusunda doğrudan olmasa 

da genel olarak bilgi sahip olduğunu ifade eden görüşlerde olmuştur: 

“...Özel olarak konuşmuş değiliz. Ama “müşteri odaklı” bir yönetim yaklaşımı 

benim çok önemsediğim bir noktadır. Ve ilk çalışmaya başlayan tüm arkadaşlarıma ilk 

söylediğim sözlerden biridir, ‘biz müşteri odaklı bir yaklaşım içinde olmalıyız’ diye ...” 

(Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üniversite kütüphanelerinde kütüphaneciler ile beraber diğer alanlardan da 

personel görev yapmakta olup, konuyu mesleki bakış açısı ile ele 

alıp,“kütüphanecilerde” halkla ilişkilerin önemine ilişkin doğal bir farkındalık 

olduğunu düşünen görüşmeci de bulunmaktadır: 

“...Yani kütüphane çalışanları, kütüphanecilerde eğitimin bir parçası olarak 

böyle bir sağduyu da mevcut...”(Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Halkla ilişkileri kısmen bilen, sezinleyen ancak kütüphanenin halkla ilişkiler 

hedefleri konusunda çokda bilgi sahibi olmayan personelin olduğunu belirtmiştir bir 

görüşmecide: 

 “...Aslında birşeyler biliyor ama böyle hani bir soru sorulduğunda bir 

kalırsınız ya, hani cevap veremezsiniz, nedir ne değildir diye. Ben de öyle 

düşünüyorum, aslında personel bir şeyler yapıyor, ediyor ama adını tam halkla ilişkiler 

olarak nitelendirdiğini tam olarak söyleyemem...” (Nisan, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 
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Araştırma kapsamındaki üniversite kütüphanelerindeki görev yapan personelin 

çoğunluğunun, görev yaptıkları kütüphanenin halkla ilişkiler hedefleri konusunda 

bilgili olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun, belirli bir halkla ilişkiler politikasına 

sahip olmayan kütüphaneler için zaten doğal bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Ancak 

görüldüğü üzere yine de kimi görüşmeciler, personelin kütüphanenin halkla ilişkiler 

hedefleri konusunda bilgili olduklarını belirtmişlerdir. Bu sevindirici bir durumdur.  

3.6. Üniversite Kütüphanelerinin Hedef Grupları Belirleme 

Halkla ilişkilerin temelinin insan ilişkileri olduğunu düşünürsek, üniversite 

kütüphaneleri halkla ilişkiler uygulamalarında öncelikle hedef grupları belirlemeli ve 

bu grupların özelliklerini analiz etmelidir. Bu şekilde kütüphaneler mutlu bir çevre 

oluşturabilir ve mesajlarını doğru bir biçimde iletebilirler. Bu düşünceden hareketle 

araştırmamızda üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler açısından hedef grupların 

kimler olabileceği ortaya konulmak istenmiştir. Bu kapsamda üniversite kütüphane 

yöneticilerine halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında kimlere ulaşmaya çalıştıkları 

sorulmuştur. Paylaşılan görüşlere göre, hedef kitlenin ‘kütüphane kullanıcısı’ kavramı 

ile tanımlandığı görülmüştür: 

“...Bütün kütüphane kullanıcılarımıza diyelim. Hepsini kapsıyor...” (Zeynep, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Tüm kullanıcılarımız bizim müşterilerimiz...” (Ezgi, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“...Bütün kullanıcı tiplerine ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz…” (Ali, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 
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“...Aslında hepsi. Öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz, kütüphane ile ilgili hem 

dikkat edilmesi gereken kurallar, örneğin kendilerine çeşitli yollarla bildirilmeye 

ulaştırılmaya çalışılıyor, daha iyi kütüphane kullanıcı olmaları ve bazı kurallara dikkat 

etmeleri için....Dışarıdan gelen kullanıcılar için oryantasyon programları 

düzenleniyor. Akademisyenler için bilgilendirme gereken durumlarda duyurular yine 

bu birim tarafından yapılıyor...” (Osman, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üniversite kütüphanelerinde ilişki kurulmak istenen halkın kullanıcı olarak 

adlandırıldığı bir kez daha görülmüştür. Kullanıcı odaklı bu yaklaşım, kullanıcı 

gruplarının da tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda görüşmeciler lisans ve 

lisanüstü öğrencilerinin, akademisyenlerin ve dış kullanıcıların kullanıcı gruplarını 

oluşturduğunu belirtmişlerdir. Görüşmeciler tarafından belirtildiği üzere üst düzey 

yöneticiler ve idari personel de kullanıcı gruplarına dahildir: 

“...Hepsi. Üst düzey idarecilere her yıl kütüphane faaliyetleri ile ilgili tanıtım 

yapıyoruz. Akademisyenlere de yine her yıl ilgili oldukları bölüme göre sunum 

yapıyoruz. Tıp ya da diğer alanlardaki hocalara. Yeni başlayan personele eğitim 

veriyoruz. Öğrencilere zaten sürekli eğitim veriyoruz. Yıl içinde sürekli tanıtım 

yapıyoruz. 1 kişi bile istese yapıyoruz. Üniversitede ki idari personel de bizim hedef 

kitlemiz içinde...” (Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ayrıca kütüphanelerin toplumsal misyonları olduğu ve bu çerçevededış 

kullanıcılara da özen gösterildiği ifade edilmiştir: 

“..Tabii ki bizim toplumsal ve sosyal, kültürel rollerimiz de var 

sorumluluklarımız da var, en azından o bilincimiz de var. Onun için dış araştırmacılar 
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da tabii ki bizim hedef kitlemiz, ulaşmaya çalıştığımız kitle arasında...” (Fatma, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Hedef kitle olarak kullanıcı grupları arasında da iletişim amacına göre seçim 

yapılabilmektedir: 

“...Bilgilendirme yapmak istediğimiz hususun hedef kitlesine göre 

değişebiliyor...” (Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Yanıtlardan anlaşıldığı üzere bir üniversite kütüphanesinin kullanıcıları, halkla 

ilişkiler uygulamalarında o kütüphanenin hedef kitlesini de oluşturmaktadır. Dikkat 

çekici nokta ise yayıncılar, dağıtımcılar, sivil toplum kuruluşları, kütüphanecilik ile 

ilgili kamu kurumları gibi üniversite kütüphanelerinin üniversite dışındaki 

paydaşlarının hedef kitle olarak değerlendirilmemiş olmasıdır. Bundan, üniversite 

kütüphanelerinde üniversite dışı kütüphanecilik ekosistemine dahil olma çabalarının 

zayıf olduğu sonucu çıkarılabilir. Ayrıca üniversite kütüphanelerinde kullanıcı 

memnuniyetini sağlamanın en önemli öncelik olduğu, dolayısıyla üniversite 

kütüphanelerinde halkla ilişkiler çalışmalarının kütüphane kullanıcılarıyla ilgili bir 

mesele olarak düşünüldüğü anlaşılmaktadır.  

3.7. Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler Konusunda 

Sorumluluk Almış Olan Personelin Niteliği 

Literatürde halkla ilişkiler uzmanlarının çeşitli niteliklere sahip olması gerektiği 

belirtilmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda, Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde, 

halkla ilişkiler konusunda sorumluluk almış bir personel olup olmadığı ve varsa ne tür 

niteliğe sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Sadece üç kütüphane yöneticisi halkla ilişkiler niteliğine sahip işler konusunda 

personel görevlendirildiğini belirtmiştir. Diğer yöneticiler ise halkla ilişkileri yürüten 

bir personel olmadığını, halkla ilişkiler ile ilgili işlerin kütüphaneciler tarafından 

yürütüldüğü ifade etmişlerdir. Özellikle referans kütüphanecilerinin bir nevi halkla 

ilişkiler yaptıkları vurgulanmıştır: 

“...Kurumsal iletişim birimimiz var. Orada şu an 1 kişi, kütüphaneci, gözüküyor 

ama birimle ilintili 5 kişi var...”(Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Duyuruları yapan personelimiz var, sosyal medya personelimiz var, bir kişi, 

kütüphaneci...”(Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Okuyucu hizmetleri birimi. Kütüphaneciler. Referans birimi de 

kütüphaneci...” (Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Özetle Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler uzmanı 

bulunmamakta olup, halkla ilişkiler niteliğindeki çalışmalar genelde kütüphaneciler 

tarafından yürütülmektedir.  

Özellikle iletişim kurma becerisi ve teknolojik yeterlikler başta olmak üzere, 

işe yatkınlık, organizasyon becerisi, kütüphaneci olması ve yabancı dil bir personelin 

halkla ilişkiler ile ilgili hizmetlerde görevlendirilmesi için öne çıkan nitelikler olarak 

değerlendirilmiştir. Bilgisayar becerileri yüksek olan personel web sayfası hazırlama, 

dijital tasarım yapma, sosyal medya hesaplarını yönetme gibi işleri için seçilmektedir. 

Aynı zamanda kütüphane hizmetlerinin özellikle kullanıcılarla yoğun iletişim 

gerektirmesi nedeniyle iletişim becerileri yüksek personele yine halkla ilişkiler 

niteliğindeki çalışmalarda tercih edilmektedir. Ancak genelde bu çalışmalarda 

kütüphane personeli arasında bir işbölümü yapıldığı anlaşılmaktadır. İlginç olan bazı 
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durumlarda bir personelin diğer işleri becerememesi de bu alana transfer edilmesine 

neden olabilmektedir: 

“...Onun akabinde kim yapabilir aramızdan, buna kim daha yatkındır. O zaman 

o arkadaşımızın daha yatkın olduğunu düşünerek ona dedik ki yapar mısın, tabi ki 

yaparım....” (Fatma, Devlet ÜniversitesiKütüphanesi) 

“...İşe yatkınlık da çok önemli...” (Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “...görev dağılımında ilgi duyduğu için ona verildi. Web hizmetleri...” (Derya, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Bu arkadaşımız daha dışa dönük bir arkadaşımız. Organizasyon becerisi 

çok gelişmiş, insan ilişkilerinde çok iyi, sabırlı. Ona çok dikkat ediyoruz. Ses tonu çok 

iyi, diksiyonu çok iyi, prezantıbıl bir arkadaşımız...” (Ali, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

Bu personelin hangi iş ve işlemleri yürüttüğü konusunda görüşler de 

paylaşılmıştır. Sosyal medya ve web sayfası yönetimi öne çıkan iş alanı olmuştur. İlgili 

personel, web sayfası ile sosyal medya hesaplarının yönetimi gibi teknolojik işlerin 

yanı sıra kültürel etkinlik organizasyonu, kullanıcı eğitimleri ve kütüphane tanıtımları 

gibi işleri yürütmektedir: 

“...Hem bloğu yönetiyor, hem sosyal medya hesaplarını yönetiyor, bizim bir 

konferans salonumuz var, hem sergiler, etkinlikler yapılıyor. Bütün bu etkinlikleri 

yönetiyor…” (Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “...Sosyal medya hesaplarını yürütüyor, duyuruları yürütüyor, web sayfası da 

çok önemli halkla ilişkilerde...”(Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 
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“...Duyurular, oryantasyon (liselere kütüphane tanıtımı), yıllık faaliyet 

raporlarının genel toparlanması ve yönetim ile gözden geçirilmesi, üniversitenin 

tanıtım günlerinde kütüphane adına diğer birimlerle beraber görev alıyor. Sosyal 

medya hesapları yönetimi, web sayfası bilgi kontrolü ve düzenlemesi...” (Osman, 

Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Kütüphanelerde halkla ilişkiler niteliğinde gerçekleştirilen faaliyetlerin daha 

çok kütüphane faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarımı olduğu, bunu da sosyal medya 

hesapları, web sayfaları ve az da olsa resmi raporlama araçları ile gerçekleştirdikleri 

anlaşılmaktadır.  

Halkla ilişkilerin hedefine ulaşmasında bir kurumun bütün personeline görev 

düşmektedir. Diğer bir deyişle halkla ilişkilerde başarılı olabilmek bu konuda belirli 

bir düzeyde bilince sahip personel ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle Ankara’daki 

üniversite kütüphanelerinde görevli personelin halkla ilişkiler konusunda eğitim alıp 

almadıkları belirlenmeye çalışılmıştır.  Aynı zamanda yöneticilerin bu konudaki 

eğitimlere ne derece önem verdikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılan 

üniversite kütüphane yöneticilerinin çoğunluğu çeşitli hizmet içi eğitimler arasında 

personelin iletişim becerilerine ilişkin eğitimler de aldığını belirtmişlerdir. Bu konuda 

eğitim alınmadığı belirten görüşler de paylaşılmıştır Yine görüşmecilerin hemen 

hemen tümü personelin halkla ilişkiler konusunda mutlaka hizmet içi eğitim alması 

gerektiğini belirtmiştir: 

“...Kesinlikle. Kurumsal iletişim ya da halkla ilişkiler anlamında o eğitimin 

alınması sonucun daha etkili olmasını sağlayacaktır...”. (Osman, Devlet Üniversitesi 

Kütüphanesi) 
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“Kesinlikle. Bir kere halkla ilişkiler ile hem hizmetlerimizi haberdar edebiliriz 

hem daha olumlu bir iletişim kurarak kütüphaneye karşı istenilen bakış açısını 

oluşturabiliriz.”(Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Kesinlikle düşünüyorum...Halkla ilişkiler ve tanıtım evet mutlaka olmalı.” 

(Bahar, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Bir görüşmeci halkla ilişkiler konusunda hizmet içi eğitimin ikincil düzeyde 

önemli olduğunu iletmiştir: 

“...Belki bir gün ihtiyaç duyarsak o aşamaya da geliriz. Ama şu anda teknik 

konulara daha bi yoğunluk verme ihtiyacı duyduğumuz bir aşamadayız...” (Derya, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üniversite kütüphanelerinde görev yapan personel çeşitli hizmet içi eğitim 

etkinliklerine katılmıştır. Bu hizmet içi etkinliklerde iletişim becerileri ön plandadır. 

Ancak doğrudan halkla ilişkiler konusunda bir hizmet içi eğitime rastlanılmamıştır.  

Üniversite kütüphane yöneticilerinin tamamına yakını personele halkla ilişkiler 

konusunda hizmet içi eğitim sağlanması gerektiğini düşünmektedirler.  

3.8. Üniversite Kütüphanelerinde Kullanıcılarla İletişime Geçmek İçin 

Kullanılan Yöntemler 

Kullanıcılar kütüphanelerin varlık nedenidir. Bu açıdan temel hedef kitle olan 

kullanıcılarıyla kurdukları iletişim yöntemleri, kütüphane hizmetlerinin niteliğini de 

etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Çalışma/araştırma kapsamında Ankara’daki 

üniversite kütüphanelerinde kullanıcılar ile ilişki geliştirme sürecinde kullanılan 

yöntemler incelenmiştir.  
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Görüşmeciler en çok yüzyüze iletişimi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Yüzyüze iletişimin, kullanıcıları eğitme ve yönlendirmede avantaj sağladığı ve iletişim 

kazalarını en aza indirgendiği de ifade edilmiştir. Telefon ile iletişim de yüzyüze 

iletişimin bir başka versiyonu olarak ele alınabilir. Oryantasyonlar yine yüzyüze 

iletişim için etkili bir ortam sağlamaktadır. Yüzyüze iletişimin kütüphanelere çok geniş 

fırsatlar sunduğu anlaşılmaktadır: 

“...Biz hala sözlü iletişim, konuşma iletişimi şeklini tercih ediyoruz toplumun 

geneli olarak. Şunu şu kılavuza göre yapabilirsiniz çok kısa ve öz hazırlandı bu kılavuz, 

sadece ekran görüntüleri vs diye yönlendirme yapsak bile, lütfen birlikte bakalım 

birlikte yapalım, birlikte arayalım kültürümüz çok gelişmiş. O yüzden daha çok 

telefonla ve sözel, ben gelirim hiç üşenmem şeklinde, kullanıcılarımızın tercihi. 

Broşürlerimiz basılı olarak vardı. Fakat çok uzun zamandır güncellemedik...” (Fatma, 

Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Kütüphaneye geliyorlar, bankoya gelip yüzyüze iletişim kuruyorlar. Yüzyüze 

iletişimde de öğrencilerin henüz daha kütüphane farkındalığı çok fazla değil, onları 

konuşarak, ikna ederek sözel olarak onları biraz kütüphaneye ısındarmaya...” (Bahar, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Yüzyüze iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E-maillerde bazen 

iletişim kazaları oluyor. E mail yazarken birkaç defa okurum yanlış anlaşılma olmasın 

diye yazdıklarımı. Telefonla iletişimi çok yoğun kullanıyoruz. Üniversite içinde öğrenci 

işleri, sağlık kültür ve kütüphanenin de içinde olduğu Öğrenci Danışma hattı var. Basılı 

materyal yok...”(Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 
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 “...Oryantasyonla yüzyüze iletişim yapmış oluyoruz. Oryantasyonları özellikle 

biz hazırlık öğrencilerimize yapıyoruz. Onlar kampusümüze daha yeni gelmişler, 

üniversitenin olanaklarından, kütüphanenin olanaklarından nasıl faydalanacaklarını 

nasıl bilecekler bizim yaptığımız oryantasyon çalışması ile orda anlatıyoruz…” (Nisan, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Serviste bir arkadaşınız akademisyendir, kütüphaneye gelir, x kişisinin 

arkadaşıdır. Kütüphaneye o noktadan bir sempati duyar. Yüzyüzedir. Yemeğe 

gidersiniz, yemekte masada oturduğunuzda. Kütüphanede çalışıyorum dediğiniz 

noktada yine bir iletişimdir. Kütüphaneyi anlatma ve tanıtma faaliyetidir” (Aslı, 

Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üniversite kütüphanelerinde teknolojik platformlar üzerinden kurulan iletişim 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Duyurular için e-posta grupları kullanılmaktadır. 

Kütüphane eğitimleri kapsamında sonraki duyurularda kullanılmak üzere eğitime 

katılanların bilgilerinin derlendiği belirtilmiştir. Web sayfası ve e-posta dışında 

özellikle sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurulmaktadır:  

“...Genelde e-posta ve web sitesindeki duyurular yönüyle elektronik ortamda 

bilgilendirme oluyor...”(Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Duyuru iletişim grubumuz var. Mutlaka oraya atılır. Yeni alınanlar, yeni 

yapılacaklar, yapacağımız etkinlikler…” (Nisan, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Herhangi bir istekleri oluyor, makale istekleri oluyor, kitap istekleri oluyor, 

mail atıyorlar. Genel web sayfasına mail atıyorlar...”(Zeynep, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 
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“...Kullanıcıların o verilerini alıyoruz ki daha sonra hem eğitim 

değerlendirmesi hem devamında başka ne tür şeyler istiyorlar, iletişimde kalalım diye. 

O adreslere spesifik olarak mailler göndermeye devam ediyoruz.”(Ezgi, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Maillerle biz zaten duyuruları yapıyoruz, üniversite genelinde kütüphane ile 

ilgili şeyleri attığımız bir mail listemiz var. Ona çok alıştılar. “Kütüphane 

bilgilendirme” diye attığımızda, eğitim faaliyetlerimizi ona çok ilgi gösteriyorlar. Web 

sayfasında eğitim faaliyetlerimizi koyabiliyoruz, üniversitenin web sayfasına. 

Duyurularımızı atabiliyoruz. Bazı şeyleri de yazılı göndermeye çalışıyorum, 

fakültelere, birimlere. Dolaylı tanıtım. Ama basılı bir broşürümüz, basılı dergimiz, el 

ilanımız yok...”. (Aslı, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “...Yüzyüze, telefon, basılı materyaller ve elektronik araçların hepsi 

kullanılıyor. Yeni bir gelişme olacak whatsapp hattı kurulacak, izinleri alındı, bir ay 

içinde...” (Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Diğer yandan öğrencilerin, içinde bulundukları yaş grubu açısından görsel 

iletişime yatkın oldukları için kütüphanelerin de görsel iletişimi tercih ettikleri 

belirtilmiştir. Bu bağlamda video, poster gibi görseller hazırlandığı belirtilmiştir: 

“...Öğrencilerin görsel olarak iletişime daha yatkın olduklarını düşünüyoruz. 

Bu anlamda da küçük video çekimleri, kütüphane kuralları ile ilgili hatırlatma 

videoları, posterler, broşürler, el ilanları...”. (Osman, Devlet Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“Şimdi önümüzde Kütüphane Haftası var. Mutlaka afişlerimiz olur. Kapılara, 

duyuru panolarına mutlaka asılır...”.(Nisan, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 
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 “Onun dışında bizim posterlerimiz kendimiz yapıyoruz burada. Eğer bazen 

yayınevleri ile işbirliği yapacağımız bir şey ise yayınevi ile ortak hazırlayabiliyoruz. 

Ve bütün fakültelere bunu basılı asıyoruz...” (Ezgi, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde kullanıcı ile ilişkilerde en çok sözel 

yöntemlerin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Kütüphaneye bizzat gelen kullanıcılar ile 

yüzyüze konuşma ya da talepleri telefonla karşılama eğilimi vardır. Yüzyüze iletişimin 

ayrıca henüz kütüphane farkındalığı oluşmamış öğrencileri bilgilendirmek ve 

kütüphaneye olumlu bakmalarını sağlamak için yararlı olduğu ifade edilmektedir. 

Ayrıca yine kütüphane tanıtım etkinliği olan oryantasyonlar yüzyüze iletişim için 

uygun ortamlar sağlamaktadır. Basılı broşür hazırlamak güncelleme zorluğu nedeniyle 

pek tercih edilmemektedir. Zaman zaman afişler hazırlanmakta ve kapılara, panolara 

asılmaktadır. Duyuru ve bilgilendirmelerde e-posta, üniversite ya da kütüphane iletişim 

listeleri, blog, sosya medya hesapları gibi teknolojik olanaklardan da yoğun olarak 

yararlanılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin ilgisini çekecek türde küçük video 

çekimleri, kütüphane kuralları ile ilgili hatırlatma videoları hazırlanmaktadır. Yine 

üniversite kütüphaneleri sadece üniversite içine odaklanmış olduğu için medyaya 

yönelik basın bülteni hazırlama, haber oluşturma gibi yöntemlerle karşılaşılmamıştır.  

3.9. Üniversite Kütüphanelerinin İlişki Geliştirmekte Karşılaştığı Temel 

Sorunlar 

Çalışma kapsamında üniversite kütüphanelerinin hedef kitlesi olan 

kullanıcılarıyla ilişki geliştirme sürecinde karşılaştıkları sorunlar öğrenilmeye 

çalışılmıştır.   
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En önemli sorun öğrencilerin sahip olduğu kütüphane kültürünün, üniversite 

düzeyine göre ele alındığında oldukça zayıf kalıyor olmasıdır. Bir görüşmeci sadece 

öğrencilerde değil bir kısım akademisyende de kütüphane kültürünün zayıflığına vurgu 

yapmıştır: 

“...Mesela bizim en çok karşılaştığımız, kütüphane kurallarında. Kütüphanede 

sessiz olmalısın ki diğer çalışanları da rahatsız etmemelisin. Bu sıkıntı oluyor mesela. 

Yani ne kadar uyarsanız da yeni nesil öğrencilerin kütüphane kültürü çok 

zayıf...”(Nisan, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...En büyük problem kütüphane farkındalığı yok. Araştırma bilinci, farkındalık 

yok. Kütüphaneye ne için geleceğini bilmiyor daha çocuk.” (Bahar, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“…Öğrenciler üniversiteye kadar, kütüphane nedir bilmiyorlar, bize neleri 

soracaklarını bilmiyorlar. Lisans öğrencilerimizin büyük çoğunluğu taşradan geliyor 

ve kütüphane kullanma alışkanlıkları yok bir çoğunda. Bu hocaların bir kısmında da 

olabilir...” (Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Diğer önemli bir sorun ise kuşak çatışmasıdır. Bunun iletişimi olumsuz 

etkilediği ifade edilmiştir. Benzer biçimde kullanıcılar iletişim yöntemlerine farklı 

tepkiler verebilmektedir: 

“...Kuşak çatışması tabii oluyor, bazı arkadaşlarla kullanıcılar çatışabiliyor...” 

(Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“….kuşak farkı tabi. Zaman zaman kuşak farkı çatışmaları da 

yaşanıyor.”(Fatma, DevletÜniversitesi Kütüphanesi) 
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“…SMS ile doğum günü kutlama mesajları gönderiyoruz. ‘Çok mutlu oldum’ 

diye yanıt veren öğrencilerimiz olduğu gibi, ‘Gecenin bu saatinde mesaj mı 

gönderiyorsunuz’ diyen de olabiliyor tabii...” (Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Özellikle vakıf üniversitelerinde daha sık gözlenmediği belirtilen, gelir düzeyi 

yüksek öğrenciler ile zaman zaman iletişim zorluğu yaşandığı ifade edilmiştir. 

Anketlere ve eğitimlere ilgi göstermemek bir diğer olumsuz iletişim durumu olarak 

değerlendirilmiştir: 

“...Vakıf üniversiteleri biraz kamu üniversitelerinden farklı. Vakıf 

üniversitelerinde, özellikle öğrenci ayağında 2 tip öğrenci var. Bazı öğrenciler, 

gerçekten gelir düzeyi çok yüksek olduğu için üniversiteyi tamamen bir araç olarak 

görüyor. Onlara ulaşmakta bazen güçlük çekebiliyoruz. İletişim kısmında bazen 

kütüphaneci arkadaşlarımızı zorlayabiliyorlar...” (Ali, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“Bazen evet çok zorluyorlar, özellikle öğrenciler, şımarık öğrenciler çok 

zorluyorlar, burası işte para veriyor belki devlet üniversitesinde yaşanmıyor böyle 

sorunlar.” (Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “...Çok anketlere cevap vermek istemiyorlar, yoğunuz diyorlar. Bazen 

eğitimlere de katılmak istemiyor olabilirler...” (Ezgi, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Diğer yandan kütüphanenin kendi koşullarından kaynaklanan olumsuzluklara 

da değinilmiştir. Bu kapsamda en önemli sorunun yetersiz bütçe dolayısıyla hizmet 

süreçlerinde aksamalar yaşanması olduğu belirtilmiştir:  
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“...Bir kere bütçe önemli bir şey. Çünkü eğer siz kullanıcı ihtiyacını 

karşılayamıyorsanız tabi ki bir tepki ile karşılaşabiliyorsunuz...” (Fatma, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“…Bu konuda bütçe ayrılabilse çok daha etkili şeyler yapılabilir...” (Osman, 

Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Kütüphanenin kendi koşullarından kaynaklanan bir diğer sorun ise 

kütüphanenin fiziki yetersizlikleridir. Fiziki alan yetersizliği temel kütüphane 

hizmetlerinin sunumunu da olumsuz olarak etkilemektedir: 

“Yer problemi olabilir..” (Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Bazen kullanıcılar geliyor ben labtopumu nerde şarj edeceğim diyor. Aslında 

bu da problem. Binaların fiziksel yetersizlikleri bile bir problem yaratabiliyor 

aramızda. Çalışma salonunun yetersizliği problem yaratabiliyor. Eğer lavabolar kirli 

ise problem yaratabiliyor aramızda...” (Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Zaten bir rezerv bölümü bile yok şu anda kütüphanede. Ama olması lazım 

öğrenciyi hocalar kütüphaneyi teşvik etsin gelip kitap alsın ki, saatlik ödünç alsın gitsin 

geri gelsin ki alışkanlık… Ama öyle bir şey yok şu anda...” (Bahar, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

Son olarak personelin hem nicelik hem de nitelik açısından yetersizliği 

görüşmeciler tarafından önemli bir sorun olarak görülmektedir: 

“Az insanla çok iş başarabilmek adına yoğun bir tempo içinde, çok da halkla 

ilişkiler noktasına henüz gelemediğimizi vurgulamak isterim.” (Derya, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 
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“...En temel şey personel azlığı. Kullanıcı potansiyelimiz çok yüksek. Onlarla 

profesyonel anlamda bir ilişki kurmaya kalkmak, o bizi çok zorluyor. Hitap ettiğimiz 

ya da ulaşmaya çalıştığımız grup çok büyük bir grup. Buna yetmenin imkanı yok, yol 

ne olursa olsun...Bana göre mekânsal sorunumuz yok. Dil sorunumuz da yok. Zaten 

eğitim dilimiz Türkçe ve çok fazla yabancı kullanıcımız yok. Sayımızın azlığı ve ben 

tekrar söylüyorum kütüphaneci arkadaşlarımızın bu konuda yeteri kadar donanımlı 

olmamaları. Halkla ilişkiler ve iletişim becerilerinin çok yeterli olmaması. Yönetici 

olarak beni engelleyen tek şey bu noktada bu...” (Aslı, Devlet Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde, kullanıcılarla ilişki geliştirme 

süreçlerinde öne çıkan en önemli sorun kullanıcılarda kütüphane kültürünün ve  

farkındalığının az olmasıdır. Özellikle lisans öğrencilerinin, üniversite öncesinde 

kütüphane kurumu ile tanışmamış olmaları nedeniyle, kütüphane nedir, kütüphaneye 

ne için gelinir, kütüphanede nasıl davranılır konularında yeterince bilgi sahibi 

olmadıkları ifade edilmiştir. Dolayısıyla öğrenciler bir bilimsel araştırma kurumu olan 

üniversiteye zayıf bir kütüphane kültürü ile başlamaktadırlar. Bu durum kütüphaneciler 

için çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Kütüphaneciler çeşitli iletişim yöntemleri ile bu 

grupların kütüphane kurumu ile ilişki kurmasına gayret etmektedirler. Ancak 

kütüphanedeki fiziki mekanlarının genelde yetersiz oluşu, halkla ilişkiler için yeterli 

bütçe olmayışı, ulaşılmaya çalışılan grubun kalabalık olması, personelin ise hem 

nicelik hem de halkla ilişkiler bilgi ve becerileri bağlamında yetersiz kalması iletişim 

sorunlarına neden olmaktadır.  Zaman zaman özellikle vakıf üniversitelerinde gelir 

düzeyi çok yüksek olan öğrencilere ile de ilişki kurmada zorluklar yaşanabildiği 
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vurgulanmıştır. Ayrıca kimi zaman yapılan etkinliklere ya da ölçme değerlendirme 

anketlerine katılımda bir direnç ile karşılaşıldığı bildirilmiştir.  

3.10. Kullanıcılarla İletişimde Farklı Hedef Gruplara Yönelik Farklı 

Mecralar 

Çalışmamızda daha önce hedef grupların öneminden bahsedilmişti. Bu nedenle 

çalışma kapsamındaki üniversite kütüphanesi yöneticilerine halkla ilişkiler 

uygulamalarında hedef gruplara yönelik iletişimde farklı mecralar kullanıp 

kullanmadıkları sorulmuş ve elde edilen veriler yorumlanmıştır.  

Görüşmeciler hedef kitle olarak kullanıcıların genelde öğrenci ve akademisyen 

olarak ayrıldığını ve onlara uygun iletişim kanalları kullanıldığını belirtilmişlerdir: 

“Öğrenciler için facebook hesapları, instagram hesapları oluşturduk daha çok 

kullanabilirler diye. Fakültelerin kendi ayrı listeleri var, mesaj listeleri, yazı 

listeleri...” (Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Akademisyenler için kafeteryadaki bilgilendirme notları. Zaman zaman veri 

tabanları ile ilgili görüşlerini alıyoruz. Ya da bölümlere özgü kaynakları tanıtım için 

yazı yazıyoruz. Öğrencilere yönelik de eskiden ayda bir sinema günü yapıyorduk, o 

kaldı. Şimdi öğrenci temsilcileri ile zaman zaman küçük faaliyetler yapılıyor...” (Aslı, 

Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Sosyal medya daha çok öğrenciler için varolan bir alan. Akademisyenler ya 

da üniversitenin diğer paydaşları için genel duyuru yoluyla, e-posta ile iletişim 

kurmayı tercih ediyoruz…” (Osman, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Genç akademisyenler ile daha deneyimli akademisyenler için kullanılan 

yöntemler de farklılık göstermektedir: 
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“...Whatsapp üzerinden görüştüğüm akademisyenler var, genç grup. Daha 

olgun grup da e-postayı ya da telefonu tercih ediyorlar...” (Ali, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

Ayrıca gereksinim duyulduğunda e-postaların farklı kullanıcı gruplarına 

gönderilebilmesine olanak tanıyan sistemler kullanılmaktadır:  

“...Bizim arkadaşların attığı bir duyuru listesi var kütüphane listesi. Biz burada 

farklı grupları seçebiliyoruz...” (Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üst yönetim ile kullanılan iletişim dilinin öğrenciler için kullanılandan daha 

farklı olduğu da belirtilmiştir: 

“...Yönetimle daha formal resmi bir dil kullanıyoruz. Öğrenciler ile daha az 

resmi. Ama tabi ki saygı sınırları içerisinde...” (Bahar, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

Görüldüğü üzere üniversite kütüphanelerinde öğrenciler ile akademisyenlere 

yönelik farklı iletişim kanalları kullanılmaktadır. Akademisyenler ya da üniversitenin 

diğer paydaşları için genel duyuru listeleri ve e-posta aracılığı ile iletişim 

kurulmaktadır. Bir kütüphane yöneticisi akademisyenler için kafeteryaya bilgilendirme 

notları bırakıldığını belirtmiştir. Ayrıca bölümlere, bilgi kaynaklarının tanıtımı için 

resmi yazı yazılmaktadır. Bir kütüphane yöneticisi akademisyenlerle whatsapp 

üzerinden görüştüğünü, bu grubun genç bir grup olduğunu, daha ileri yaştaki 

akademisyenlerin e-posta ya da yüzyüze iletişimi tercih ettiklerini belirtmiştir. Sosyal 

medya hesapları genelde öğrencilere ulaşmak için kullanılmaktadır. Yine öğrenci 

kulüpleri de öğrencilere duyuru yapmak için kullanılmaktadır. Görsel ve basılı 

materyaller yine öğrenciler için hazırlanmaktadır. Duyuru listeleri her iki grup için de 
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kullanılmaktadır. Sadece iki kütüphane yöneticisi bir ayrım yapmadıklarını dile 

getirmiştir.  

3.11. Üniversite Kütüphanelerinde Kullanılan Bilişim Teknolojileri 

Bilişim teknolojilerindeki yenilikler üniversite kütüphanelerindeki hizmetlere 

çok hızlı bir biçimde uyarlanabilmektedir. Bu yeniliklerden halkla ilişkiler için de 

yararlanılıp yaralanılmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Görüşmecilere bilişim 

teknolojisi kavramından ne anladıkları ve kütüphanelerinde hangilerini kullandıkları 

sorulmuştur: 

 “...Kullanıcı odaklı web sitesi var. Sosyal medya uygulamaları var, e-mail 

var...”. (Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Kullanıcı odaklı web sitesi var, sosyal medya uygulamaları var, kiokslar ve 

iletişim ekranları var, chat odası var, whatsapp da gelecek, email var, kurum içi 

intranet var...”(Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Web sitemiz var, sosya medya uygulamaları var, email var, kioks yok kurum 

içi intranetimiz var, ‘Ask a librarian’ türü chat odaları yok…”(Zeynep, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Yeni bir tool çıkarsa almaya özen gösteriyoruz...”(Ezgi, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“...Web sitesi var, kurum içi intranet var, chat yok, sosyal medya 

uygulamalarımız var, e- mail var... Kütüphanenin ayrı sosyal medya hesapları yok, 

üniversitenin sosyal medya hesaplarını bütün gruplar kullanıyor...”(Nisan, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 
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 “...Web sitesi var. Chat odası yok. İletişim ekranları var. Sosyal medya 

uygulamaları var. E-mail var. Duyurular, toplantılar, kütüphane kullanımı ile ilgili 

genel kurallar...” (Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Kullanıcı odaklı web sitesi var, sosyal medya hesapları var, e-mailimiz var, 

chat odası var, kioks ve iletişim ekranı var...” (Aslı, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Yeni iletişim teknolojilerini genelde duyurular için kullanıyoruz. 

Kütüphanenin açılış kapanış duyuruları, yeni abonelik duyurusu, yeni hizmetler ile 

ilgili duyurular, sosyal medya üzerinden özel günler ile ilgili kutlamalar...” (Osman, 

Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Web sitesi var, bir intranetimiz vardı hala aktif mi emin değilim, çok da 

ihtiyaç duymuyoruz. Chat odası yok, e-mail uygulaması var, sosyal medya hesabı 

kütüphanenin yok ama üniversitenin genel var. Kioksu şu günlerde düşünüyoruz...” 

(Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Chat düşünüyorum, mutlaka olacak o. E-Mail açtık. Facebook, instagram 

var... Kapıda sistemle bağlantılı olarak kioks var. Duyurular, açılış kapanış saatleri. 

Kütüphane saatlerini özellikle sürekli ekrandan duyurmaya çalışıyoruz. Afişleri zaten 

her tarafa astık. Mesela o afişlerde QR kodlarını koyduk mesela…” (Bahar, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Yanıtların da gösterdiği gibi her kütüphanenin bir web sayfası ile kullanıcılarla 

iletişim kurulabilmesi amacıyla e-posta adresleri bulunmaktadır. Web sayfalarında ‘ask 

a librarian’ türü sohbet modülleri çok az kullanılmaktadır. Kütüphanelerin 

çoğunluğunda facebook, twitter ve whatsapp gibi sosyal medya hesapları etkin olarak 

kullanılmakta olup, genellikle bilgi kaynaklarına ilişkin duyurular yapılmaktadır. İki 
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kütüphane kendi sosyal medya hesapları olmasa da üniversitenin sosyal medya 

hesaplarını kullanmaktadır. Tam yaygın olmasa da bazı üniversite kütüphanelerinde 

kiosk bilgi ekranları üzerinden ve iletişim ekranlarından bilgilendirme yapılmaktadır. 

Hazırlanan afişlere QR kodlar yerleştirilmektedir. Kurum içi intranet kullanan 

kütüphane vardır. Yeni bir araç çıkarsa almaya özen gösterildiği belirtilmiştir.  

3.12. Üniversite Kütüphanelerinin Kullanıcılarına Mesaj İletmede 

Başarılı Olup Olmadıklarına İlişkin Değerlendirmeleri 

Ankara’daki üniversite kütüphanesi yöneticilerine, en önemli hedef grup olan 

kullanıcılarına mesajları iletmede başarılı olup olmadıklarına ilişkin kendi 

değerlendirmeleri alınmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda halkla ilişkiler uygulamaları 

sonucunda mesajlarınızı kullanıcılarınıza ulaştırabildiğinizi düşünüyor musunuz 

biçiminde bir soru sorulmuştur.  

Bir kısım görüşmeci, iletilen mesajların kullanıcılara ulaştığını 

düşünmektedirler. Bu tespit sadece öznel bir değerlendirme olup, sadece bir üniversite 

kütüphane yöneticisi gerçekleştirilen anketlerden yola çıkarak bu sonuca vardığını 

ifade etmiştir. Bir diğer yönetici ise öğrenciler ile yapılan yüzyüze görüşmelere 

dayanarak bu sonuca varmaktadır. Bir diğer görüşmecinin ifadesinden bu konuda 

çalışma yapılmadığı, tahmin üzerinden değerlendirme yapıldığı anlaşılmıştır: 

“...Gittiğini düşünüyoruz. Genel olarak iletişim iyi. Öğrencilerden gelen 

mailler cevaplanıyor...” (Hatice, Devlet ÜniversitesiKütüphanesi) 

“...Ankete baktığımız zaman binin üzerinde okuyucumuz bize geri dönmüş ve 

hepsi de feedback vermiş. Bütün hizmetlerden bilgililer. Taleplerini bize iletmişler. Bu 
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anlamda böyle bir kesim var bir yandan da hiç duymadım diyen bir kesim var...”(Ezgi, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Afişleri bankolara falan astık. Mesela soruyorum ben kütüphanenin 7/24 

açık olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum diyor mesela. Nerden gördün diyorum, afişi 

gördüm diyor mesela, birisi web sayfasından diyor, Yavaş yavaş...” (Bahar, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Gidiyor mutlaka ama yüzde ne kadar gidiyor o konu ile ilgili bir çalışmam 

yok. Ben ulaştığını düşünüyorum...” (Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Görüşmecilerin yine önemli bir bölümü de iletilen mesajların kısmen 

kullanıcılara ulaştığını belirtmiştir. Mesajların iletilse de yetersiz kaldığını düşünen 

görüşmeci de vardır. Bunun nedeni olarak da yoğun e-posta trafiği nedeniyle mesajları 

gözden kaçırma, özellikle akademisyenlerin ders yoğunluğu nedeniyle gelen 

duyuruları inceleyememeleri ya da kullanıcılara uygun iletişim kanalı kullanılmaması 

gibi sebepler ileri sürülmüştür:  

“...%100 diye hiçbir zaman düşünmüyorum. Ben akademisyenlerle dönüşüm 

yaptığımda da bunu algılayabiliyorum. Bazen çok mail trafiğinden atlanıyor. Bazen 

çok sık hatırlatıyorum. Ya da farklı iletişim kanallarını kullanarak tekrar 

hatırlatıyorum...” (Nisan, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “...İletiliyor ama, bazen yetersiz kaldığını düşünüyorum.” (Osman, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “...Gidiyor. Kesinlikle gidiyor ama onlar ne kadar ilgileniyor bazen bir eğitim 

yapıyorsunuz veritabanı eğitimi yapıyorsunuz bir bakıyorsunuz 4 kişi katılmış, 5 kişi 

katılmış, 10 kişi katılmış. Aslında daha fazla akademisyen katılabilir, onlar için yazar 
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çalıştayları yapıyoruz, o kadar duyuru yapıyorsunuz bütün kanalları kullanıyorsunuz 

gelmiyorlar onu da tabi şeye bağlıyoruz dersleri olabiliyor, yoğun olabiliyorlar ama 

Şubat tatilinde de yaptığımızda da öyle, bilmiyorum bütün kanallarımız kullandığımıza 

rağmen daha fazla şey olması gerekiyor, katılım işte toplantılara falan…Dersleri 

yoğun oluyor ama ulaştığına eminiz...” (Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ayrıca kullanıcıların kütüphane kültürünün zayıflığı burada da sorun olarak 

kendini göstermektedir:  

“... Yani e-postalarına bakmadıkları, ben kurumsal e-posta kullanmıyorum, 

niye bana gmail ya da hotmaile gelmiyor diyen bir kitleye gerçekten ulaşmak o kadar 

kolay değil. Kütüphane web sayfasından haberleri yok,  bakıyorsunuz ki yüksek lisans 

düzeyine gelmiş birisi bile “ben Google’da yapıyorum taramaları, pek ala aradığımı 

bulabiliyorum” diyebiliyorsa aralarından böyle kişiler çıkıyorsa, bizim işimiz 

gerçekten zor...”(Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ankara’daki üniversite kütüphanesi yöneticilerinin önemli bir bölümü, iletilen 

mesajların kullanıcılara kısmen de olsa ulaştığını düşünmektedirler. Mesajların 

ulaşmama nedeni olarak ise akademisyenlerin yoğunluk nedeniyle mesajlara yeterli 

ilgiliyi göstermemesi, kullanıcılardaki zayıf kütüphane kültürü ve uygun iletişim 

kanalının tercih edilmemesi gösterilmiştir. Bu konudaki değerlendirmelerin kesin 

verilere dayanmıyor oluşu, en büyük eksiklik olarak ileri sürülebilir. 

3.13. Üniversite Kütüphanelerinde Gerçekleştirilen Halkla İlişkiler 

Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

Halkla ilişkilerin en önemli aşamalarından biri de gerçekleştirilen halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin değerlendirildiği aşamadır. Sonuçların değerlendirilmesi, hedef 
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kitleye ulaştırdığımız mesajlara gösterilen besleyici tepkinin ölçülmesi ile sağlanır. 

Dolayısı ile sonuçları yorumlamak hem uygulamaların başarısını ortaya koymakta hem 

de yeni planlamalar için rehber olmaktadır. Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler 

çabalarının, sunulan hizmetlerle doğru orantılı olduğu daha önce belirtilmişti. Bu 

aşamada Ankara’daki üniversite kütüphanesi yöneticilerine kütüphanede verilen 

hizmetlerin kullanıcılara nasıl yansıdığı konusunda değerlendirme araştırmaları yapıp 

yapmadıkları sorulmuştur. Hem halkla ilişkiler ile ilgili geribildirim almak hem de 

kütüphane hizmetlerinin gereksinimi karşılayıp karşılamadığını anlayabilmek için 

çeşitli araştırmalar yapıldığı bildirilmiştir. Bu kapsamda en çok anket tekniği 

uygulanmaktadır:  

“...Anketlerimiz oluyor. İstatistik birimi değerlendiriyor sonuçları...” (Hatice, 

Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Küçük küçük anketler yapıyoruz. Görüş ve öneri kutuları var, onlara çok 

önem veriyoruz. Sosyal medyada...orayı takip ediyoruz....” (Ali, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“…Anketi maillerine tek tek gönderdik. Aşağıda ödünç verme bankosuna 

koyduk. Gelen tüm okuyuculara hem basılı hem elektronik olarak doldurmalarını 

özellikle rica ediyoruz...” (Ezgi, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Anket yolu ile geribildirim almaya çalışıyoruz...” (Osman, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

İki üniversite kütüphanesi yöneticisi düzenli olarak yıllık değerlendirme 

yapıldığını belirtmiştir: 
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“...Biz her sene bir değerlendirme anketi yapıyoruz... E-posta ile gönderiyoruz 

onları webe de koyuyoruz,  webden doldurmalarını da söylüyoruz, e-maille de istiyoruz 

anketleri. Ayrıca burada da öğrencilere dağıtıyoruz basılı olarak da dağıtıyoruz gelen 

öğrencilere, daha çok doldurtmak için anketi....” (Zeynep, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“...Yıllık anket yapıyoruz. Şikayet ve öneriler bana geliyor. Onları da geri 

dönüş olarak bakıyoruz mutlaka. Anketler web sayfasında. Bu sene üyelik 

hesaplarından gönderdik. Çok hızlı da dönüş oldu, çok ilgi gösterdiler...” (Aslı, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Özel bir konuda anket hazırlamayıp, üniversite kapsamında hazırlanan genel 

anketlerden yararlanan kütüphaneler de vardır: 

“...Bu öğrenci memnuniyet anketinde bütün birimler ile ilgili sorular var. 

Dolayısıyla kütüphanede bunun içerisinde. Biz o anketlerin değerlendirmesini 

alıyoruz..” (Nisan, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Burada biraz merkezi bir yaklaşım var. Genel bir değerlendirme yapılıyor, 

biz ayrıca yapmıyoruz...” (Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ankara’daki üniversite kütüphaneleri kullanıcılara sunulan hizmetlere ilişkin 

değerlendirme yapabilmek için büyük oranda anketlerden yararlanmaktadırlar. 

Anketlere elektronik ortamdan erişilebileceği gibi basılı olarak da dağıtılmaktadır. 

Üniversite kütüphanelerinin bir kısmı anketleri özel olarak tasarlamakta, bir kısmı ise 

üniversite genelinde kullanılan hazır anketlerdeki verilerden yararlanmaktadır. Ayrıca 

sosyal medyadaki yorumlar ile yüzyüze iletişim de kısmen değerlendirme için 

kullanılmaktadır.  
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3.14. Kütüphane Yöneticilerinin Halkla İlişkilere İlişkin Öz 

Değerlendirmeleri 

Araştırmanın bu kısmında, Ankara’daki üniversite kütüphane yöneticilerinin, 

gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışmalarının kütüphaneye katkısı konusundaki 

görüşleri sorulmuştur. Görüşmeciler halkla ilişkiler faaliyetleri sonucu kullanıcılarda 

kütüphaneye ilişkin bir farkındalık sağlandığını belirtmişlerdir. Ardından kütüphane ile 

kullanıcılar arasında iyi ilişkiler kurulduğunu bunun da iş planlarına olumlu etki ettiği 

belirtilmiştir. Halkla ilişkiler sayesinde kütüphanenin görünürlüğü artmaktadır.  

Görünürlülük aynı zamanda kullanıcıların kütüphaneyi tanıması ve daha çok 

kullanması anlamına gelmektedir: 

“...Farkındalık, olumlu ilişki aslında iyi ilişkiler kazandırıyor... Karşılıklı bir 

kere iletişiminiz çok kolay oluyor, fikir alışverişiniz ve iş geliştirme planınızı da bu iyi 

ilişkilerle daha iyi tespit ettiğiniz kullanıcı ilişkilerine göre 

düzenleyebiliyorsunuz...”.(Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Halkla ilişkiler bir kere bizim görünürlülüğümüzü arttırıyor diye 

düşünüyorum, farkındalık açısından...” (Ezgi, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Kütüphanenin çalışmaları hakkında kullanıcıların daha çok bilgi 

edinmelerini sağlıyor...”  (Osman, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Daha etkin kullanması yönünden yararlı olduğu…” (Derya, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üniversite kütüphanelerinin halkla ilişkiler çalışmalarının üniversite 

öğrencilerinin okuma alışkanlığına da bir katkı sağladığı vurgulanmıştır. Okuma 

alışkanlığı açısından halkla ilişkilerin önemli bir araç olduğu söylenebilir: 
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“...Sonra belki okuma alışkanlığı kazandırabilir miyiz bilmiyorum ama çok 

önemli. Tamam her şey medyasal ama artık biraz kitap okuma. Çocuklar farklı biraz, 

onlara biraz kitap okumayı sevdirebilir miyiz yani bu yeni gençliğe bilmiyorum. Üye 

sayımız artacak. Onu takip edeceğim öyle görünüyor...” (Bahar, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

Bir başka görüşe göre kütüphanenin ve verilen hizmetlerin daha iyi tanıtılması 

kullanıcı üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır: 

“...Halkla ilişkiler kütüphanemizin daha iyi tanınmasını sağlıyor bir kere. 

Kütüphanemizde verdiğimiz hizmetleri halkla ilişkiler yoluyla çok fazla tanıtma imkanı 

buluyoruz, duyurma imkanı buluyoruz. Bu da kullanıcılarımızın hoşuna gidiyor...” 

(Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Aynı doğrultuda, kütüphanelerin varlık nedeninin kullanıcı olduğu yeniden 

hatırlatılmış ve bir hizmet sunuluyorsa bunun kullanıcılara mutlaka duyurulması 

gerektiği, halkla ilişkiler ile bunun sağlandığı belirtilmiştir: 

“...Biz ne yaparsak, ne ediyorsak, kendi içimizde yapıyorsak hiçbir anlamı 

olmaz. Yaptığım, aldığım çalışmalar tamamen benim için değil, kullanıcılar için. 

Kullanıcı varsa kütüphane bir hizmet sunuyorsa yaptığım çalışmanın mutlaka 

duyurulmasında, bu iletişimin bu halkla ilişkilerin şart olduğu kesin...” (Nisan, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

Üniversite kütüphanelerinin daha iyi hizmetler sunabilmesi üst yönetimin bakış 

açısı ve desteğiyle yakından ilgilidir. Halkla ilişkiler aracılığı ile bu desteğin 

sağlanabileceği iddia edilmektedir: 
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“...Ben şuna inanıyorum, kütüphaneyi ne kadar çok insan kullanırsa, ne kadar 

çok talep olursa, bizim yönetimden taleplerimizi daha iyi bir platforma oturtmamızı 

sağlar. Güçlü kılar yönetime karşı. Bütçe istemede. Biz ne kadar tanıtırsak ne kadar 

ihtiyaç duyulduğunu hissettirirsek, ne kadar varlığımızın önemli olduğunu 

hissettirirsek yönetimde de kütüphaneyi çok güçlü kılıyor ve kütüphanelerin 

gelişmesine, büyümesine neden oluyor.” (Aslı, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

Bazı kütüphane yöneticileri halkla ilişkilerin hedef kitle üzerinde kütüphane 

kurumuna karşı farkındalığı artırdığını, bazı kütüphane yöneticileri de benzer biçimde 

halkla ilişkiler ile kütüphanenin görünürlülüğünün sağlandığını ifade etmektedir. Yine 

bazı kütüphane yöneticileri halkla ilişkilerin kütüphanenin hedef kitle tarafından daha 

iyi tanınmasını sağladığını belirtmektedirler. Halkla ilişkiler uygulamaları ile 

hizmetlerin duyurulması, hem kütüphanenin çalışmaları hem de hizmetler hakkında 

kullanıcıların daha çok bilgi edinmelerini ve dolayısıyla kütüphanenin daha etkin 

kullanması sağlanmaktadır. Bir kütüphane yöneticisi iş geliştirme planları için halkla 

ilişkilerden yararlanıldığını söylemiştir. Bir kütüphane yöneticisi halkla ilişkilerin 

kütüphaneyi üst yönetime karşı güçlü kıldığını dolayısıyla kütüphanelerin gelişmesine, 

büyümesine katkı sağladığını belirtmiştir. Bu açıdan akademik eğitim ve öğretime de 

katkı sağladığı söylenebilir. Halkla ilişkiler bilinçli kullanıcı yanında üye ve kullanıcı 

sayılarını da artmaktadır. En ilginç değerlendirmelerden biri de üniversite öncesi 

kütüphane kültürü oluşmamış öğrencilerde hem kütüphane kullanma hem de okuma 

alışkanlığı geliştirmeye katkı sağlayabileceği görüşüdür.   

Gerçekleştirilen hakla ilişkiler çabalarının yeterli bulunup bulunmadığına 

ilişkin yapılan öz değerlendirmelere göre Ankara’daki üniversite kütüphane 
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yöneticilerinin çoğu, kendi kütüphanelerinde gerçekleştirilen halkla ilişkiler çabalarını 

yetersiz bulmaktadırlar:  

“...Bence hiçbir alanda yapılan hiçbir şey yeterli değildir...” (Fatma, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Yeterli değil, daha iyileri yapılabilir mi evet...” (Osman, Devlet 

ÜniversitesiKütüphanesi) 

“  Yeterli diyemeyiz.”(Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Zamanımız olsa daha fazlasını yapmak isterim...” (Derya, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“…Bunlar başlangıç aşamasında diyebiliriz...” (Bahar, Vakıf 

ÜniversitesiKütüphanesi) 

“Değil, hiçbir zaman. Yeterli derseniz zaten sonuna gelmişsinizdir meslek 

hayatınızın.Yapılanlar hiçbir zaman yeteri olmaz” (Ali, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“Biz halkla ilişkilerin parametrelerine bakacak olursak tam olarak bunu 

uyguladığımızı düşünmüyorum açıkçası” (Ezgi, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Ankara’daki üniversite kütüphanesi yöneticileri gerek genel olarak personel 

azlığını gerekse halkla ilişkiler konusunda bilgi ve deneyimli personel eksiliğini en 

temel sorun olarak görmektedirler. Görüşülen üniversite kütüphanesi yöneticilerine 

göre bir diğer eksiklik ise halkla ilişkiler politikasının olmamasıdır. Bu politika 

eksikliği yöneticilerin halkla ilişkiler alanında plan ve program dahilinde hareket 

etmelerini engellemektedir. Kullanılan araç ve yöntemlerin açısından eksiklik 

olabileceği de belirtilmiştir: 
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“...Halkla ilişkiler alanındaki en büyük eksiğimiz bizim yeterli sayıda insan 

sayımızın olmaması…” (Fatma, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Bir kişi görevli şu anda halkla ilişkiler konusunda” (Zeynep, Vakıf 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Ekibi bir kişiden 2 tam zamanlıya çıkartabiliriz. Yeni dönemde öyle bir 

planımız var.” (Ali, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Biz personel olarak yetersiz kalıyor olabiliriz.2 kampüs olunca mecburen 

personelimiz bölünüyor ve biz vardiya usulü çalışıyoruz...” (Nisan, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

 “...Bu alanda personel eksiği var.” (Osman, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Yani çok dar bir kadroda kaldık. Ayrılanların yerini doldurmamız zaman 

aldı...” (Derya, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “Belki halkla ilişkiler politikası olabilir, kullanıcılarla iletişim açısından...” 

(Zeynep, Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Bir birim, politika olsa iyi olur...” (Hatice, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Genel bir kütüphane halkla ilişkiler politikası oluşturmaya gerek var mı 

dersek, var tabii. Bunu yazılı hale getirip web sayfamızda yayınlayabiliriz. Bu da bir 

eksiklik...” (Osman, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Bir kere halkla ilişkiler politikamızın olmaması, hedeflerimizin olmaması, 

planlı-programlı hareket etmememiz...” (Aslı, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

 “Farklı kanallar, infobord sayımızı arttırabiliriz.  Daha farklı sosyal medya 

araçlarını kullanabiliriz. Tanıtım videoları, daha kısa videolar çekebiliriz…” (Ali, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 
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Ayrıca özel bir halkla ilişkiler bütçesi olmayışı diğer bir eksiklik olarak 

vurgulanmıştır. Son olarak öğrenciyi kütüphaneye çekecek çeşitli etkinlikler ile daha 

farklı sosyal medya araçlarını kullanılmaması eksiklik olarak belirtilmiştir:  

“Bütçe yok, özel bir bütçesi” (Osman, Devlet Üniversitesi Kütüphanesi) 

“Bir kere öğrenciyi kütüphaneye çekecek faaliyetler yok şu anda.” (Bahar, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

Görüşülen üniversite kütüphane yöneticilerine halkla ilişkiler bağlamında 

geleceğe ilişkin neler planladıkları sorulmuştur. İki kütüphane yöneticisi geleceğe 

ilişkin özel bir plan olmadığını, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verebileceklerini ve 

mevcut iletişim etkinliklerine devam edeceklerini belirtmiştir. Diğer kütüphane 

yöneticileri personel, birim kurma, politika oluşturma gibi planlarını paylaşmışlardır: 

 “...Ekibi 2 kişiye çıkarmak. Etkinliklerimiz daha rasyonel hale getirmek 

istiyoruz. Daha farklı etkinlikler yapmak istiyoruz...” (Ali, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 

“...Bunu daha profesyonel yapmak için, biz şimdi el yordamıyla yapıyoruz, 

gelen talepleri karşılamak amacıyla yapıyoruz. Bütçe ayırma planımız var...” (Ezgi, 

Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Daha yapılandırılmış bir şeye dönüştürmek istiyorum bu halkla ilişkileri... 

En azından bunların yazılı bir politikası, yazılı bir şekli olması gerekli...” (Aslı, Devlet 

Üniversitesi Kütüphanesi) 

“...Bir kere bir birim kurulması lazım bununla ilgili. O birimi yönetecek bir 

personel olması lazım bir kere çok önemli kesinlikle.” (Bahar, Vakıf Üniversitesi 

Kütüphanesi) 
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Bir kütüphane yöneticisi halkla ilişkiler çalışmalarını daha profesyonel olarak 

yürütebilmek için bütçeyi artırmayı hedeflediği belirtmektedir. Halkla ilişkileri 

yürütecek personel sayısını artırmayı hedefleyen bir yönetici bulunmaktadır. Bir 

yönetici de halkla ilişkileri daha yapılandırılmış bir programa dönüştürmeyi 

düşünmektedir. Bunların dışında Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde halkla 

ilişkiler açısından geleceğe dönük belirli bir planlama gözükmektedir. Bunun yerine 

mevcut iletişim etkinliklerini devam ettirileceği belirtilmektedir.  
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma kapsamındaki üniversitelerin merkez kütüphane 

yöneticileri ile gerçekleştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda elde 

edilen bulgulara ilişkin sonuçlara yer verilmiş ve öneriler sunulmuştur.   

Araştırma kapsamında ortaya çıkan en temel sonuç şudur: Ankara’daki 

üniversite kütüphanelerinde, kütüphane hizmetleri kapsamında halkla ilişkilere 

gereksinim duyulmaktadırlar. Ancak belirli bir plan dahilinde hazırlanmış, güncel bir 

halkla ilişkiler politikası bulunmamaktadır. Kütüphane yöneticilerinin öz 

değerlendirmesine göre Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde gerçekleştirilen 

halkla ilişkiler çabaları yetersizdir ve halkla ilişkiler açısından geleceğe dönük belirli 

bir planlama gözükmektedir.  

Diğer sonuçlar şöyle özetlenebilir. Görüşme yapılan Ankara’daki üniversite 

kütüphanelerinde halkla ilişkiler, sunulan hizmetler ile yakından ilişkilidir. Diğer bir 

deyişle halkla ilişkiler kütüphane hizmetlerinin bir parçasıdır. Aynı zamanda halkla 

ilişkiler üniversite kütüphanelerinde verilen hizmetlerin kullanıcılara anlatılabilmesi 

için kullanılan bir yöntemdir. Görüşmecilere göre halkla ilişkiler hem kütüphane 

hizmetlerini anlatma hem de kullanıcının gereksinimlerini anlama çabasıdır. 

Kütüphanenin var olduğunun fark ettirilmesi için halkla ilişkiler son derece önemlidir. 

Halkla ilişkiler kavramı “kütüphane kullanıcısı ile ilişkiler” olarak görülmektedir. 

Görüşülen kütüphane yöneticileri halkla ilişkilere ilişkin tanım, yöntem ve araçlar 

konusunda genel olarak bilgilidirler. Ancak personelin sayıca az olup, halkla ilişkiler 

konusunda nitelik eksiliği vardır. Personel, görev yaptıkları kütüphanenin halkla 

ilişkiler hedefleri konusunda bilgili değildir. Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde 
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halkla ilişkiler uzmanı bulunmamaktadır. Halkla ilişkiler niteliğindeki çalışmalar 

genelde kütüphaneciler tarafından yürütülmektedir. Bir personelin sahip olduğu 

iletişim becerileri, teknolojik yeterlikler, organizasyon becerisi, yabancı dil gibi 

nitelikler ona halkla ilişkiler etkinliklerinde görev verilmesini etkilemektedir. Bu 

personel genelde web sayfası, sosyal medya hesaplarının yönetimi, kültürel etkinlik 

organizasyonu, kullanıcı eğitimleri ve kütüphane tanıtımları gibi iş ve işlemleri 

yürütmektedir.  

Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde düzenli bir biçimde olmasa da iletişim 

becerilerine ilişkin eğitimler alınmaktadır. Kütüphane yöneticileri ise personelin halkla 

ilişkiler konusunda mutlaka hizmet içi eğitim alması gerektiğini düşünmektedir. Halkla 

ilişkiler için kullanılan araç ve yöntemler çeşit olarak yeterli değildir.  

Üniversite kütüphanelerinde, kütüphane hizmetleri kapsamında halkla ilişkiler 

gereksinimini oluşturan çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bunlar; kütüphanenin varlığına 

ve sunulan hizmetlere ilişkin farkındalık sağlamak; kullanıcıları kütüphaneye çekmek 

ve hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla duyurular yapmak ve 

hizmetleri tanıtmak; kullanıcılarla olumlu ilişki kurmak ve bu doğrultuda personelin 

kullanıcılar ile yürütülen iletişim becerilerini geliştirmektir. Ayrıca üst yönetimde 

kütüphane iş ve işlemlerinin daha iyi anlaşılması ve netleştirilmesi için halkla ilişkilere 

gereksinim vardır.  

Üniversite kütüphaneleri, gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler faaliyetleri sonucu 

kullanıcılarında kütüphaneye ilişkin bir farkındalık sağlamaktadırlar. Kütüphanenin 

görünürlülüğü artmakta, kullanıcılar tarafından tanınmaları sağlanmaktadır. 
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Gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetleri kütüphanenin daha etkin kullanılması 

sağlamakta bu da üst yönetimin desteğini artırmaktadır.  

Görüşme yapılan Ankara’daki üniversitelerde, halkla ilişkiler faaliyetlerini 

merkezi olarak yürüten bir birim var olup bunların belirli yönergeleri mevcuttur. Bu 

birimlerin görev ve sorumlulukları daha çok rektörlük faaliyetleri ile sınırlıdır. Ancak 

zaman zaman kütüphaneler ile eşgüdüm halinde çalışmaktadır.  

Halkla ilişkiler uygulamalarında kütüphanelerin hedef kitlesini sadece iç 

kullanıcılar oluşturmakta, üniversite dışındaki kütüphanecilik paydaşları büyük 

çoğunlukça dikkate alınmamaktadır.  

Kullanıcı ile ilişkilerde en çok yüzyüze iletişim yöntemleri kullanılmaktadır. 

Teknolojik araçlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle duyurular e-posta ya da 

sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Basılı broşür hazırlamak 

güncelleme zorluğu nedeniyle pek tercih edilmese de afiş kullanılmaktadır.  

Görüşme yapılan Ankara’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin 

kütüphane kültürleri zayıftır. Bu durum üniversite kütüphanelerinin, hedef kitlesi olan 

kullanıcılarıyla ilişki geliştirme sürecinde sorun yaşamalarına neden olmaktadır. 

Ayrıca kütüphane fiziki mekanlarının yetersizliği,  halkla ilişkiler için yeterli bütçe 

sağlanamaması, kalabalık kullanıcı grubuna karşın personel sayısının yetersiz olması, 

kimi kullanıcıların kişisel tutumlarından doğan sorunlar, yine ilişki geliştirme 

sürecinde sorun yaşanmasına neden olmaktadır.  

Görüşülen üniversite kütüphanelerinde öğrenciler ile akademisyenlere yönelik 

farklı iletişim kanalları kullanılmaktadır. Akademisyenler ile e-posta, resmi yazı 

aracılığı ile iletişim kurulurken, öğrenciler için genelde sosyal medya kullanılmaktadır.  
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Üniversite kütüphanelerinin web sayfaları ile e-posta adresleri bulunmaktadır. 

Ancak çoğunun web sayfasında ‘ask a librarian’ türü sohbet modülleri yoktur. Sosyal 

medya etkin olarak kullanılmaktadır. Kiosk bilgi ekranların ve iletişim ekranları az da 

olsa kullanılmaktadır.  

Ankara’daki üniversite kütüphaneleri tarafından iletilen mesajlar 

kullanıcılarına ulaşmaktadır. Ancak kullanıcılar iş yoğunluğu, uygun iletişim kanalının 

tercih edilmemesi nedenlerinden dolayı mesajlara yeterli ilgiliyi gösterememektedirler. 

Mesajların doğru biçimde iletilmesi konusunda ölçme ve değerlendirme araştırmaları 

yapılmamaktadır. Ancak bunun dışında hem halkla ilişkiler ile ilgili geribildirim almak 

hem de kullanıcılara sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirme yapabilmek için büyük 

oranda anketlerden yararlanmaktadırlar. Anketlere elektronik ortamdan erişilebileceği 

gibi basılı olarak da dağıtılmaktadır. Üniversite kütüphanelerinin bir kısmı anketleri 

özel olarak tasarlamakta, bir kısmı ise üniversite genelinde kullanılan hazır 

anketlerdeki verilerden yararlanmaktadır. Ayrıca sosyal medyadaki yorumlar ile 

yüzyüze iletişim de kısmen değerlendirme için kullanılmaktadır.  

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre şu öneriler sıralanabilir: 

Ankara’daki üniversite kütüphaneleri,  belirli bir plan dahilinde hazırlanmış 

güncel halkla ilişkiler politikası hazırlayabilirler. Politika içeriğinde gereksinim 

analizleri, temel ilke ve hedefler, yıllık planlar, değerlendirme ve raporlamalar, 

görevlendirilecek personel, iş tanımları, hizmet içi eğitim, kullanılacak yöntem ve 

araçlar, bütçe, kullanıcı ilişkileri, sosyal medya kullanımı kuralları, arşivleme gibi 

içeriklere yer verilebilir. Kurumların halkla ilişkiler hedefleri personel ile 

paylaşılabilir. 
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Kütüphane personelinin bireysel olarak halkla ilişkilere yönelik çabalar 

sarfetmeleri yararlı olabilir. Ancak Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde halkla 

ilişkiler konusunda uzman personel istihdamı sağlanmalıdır. Halkla ilişkiler 

faaliyetlerini yürütecek personele aynı zamanda başka iş verilmemesi çalışmaların 

daha başarılı olmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca personelin halkla ilişkiler konusunda 

düzenli olarak hizmet içi eğitimlere katılımları sağlanabilir. 

Üniversitelerdeki halkla ilişkileri merkezi olarak yürüten birimler ile sürekli 

eşgüdüm sağlanabilir. Bu birimlerin kütüphane faaliyetleri ile de ilgili çalışma 

yürütmesi verimi artırabilir. 

Halkla ilişkiler uygulamaları kapsamında sadece iç kullanıcılara değil, 

üniversite dışındaki kütüphanecilik paydaşları da hedef kitle olarak değerlendirilebilir. 

Onlara yönelik de çalışmalar gerçekleştirilebilir. Kütüphane yöneticilerinin sivil 

toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel medya ile irtibat halinde olmaları ve de iyi 

ilişkiler geliştirmeleri katkı sağlayabilir. Basın ile doğrudan iletişim kurulabilmelidir. 

Güncel olaylara ilişkin koleksiyonda bulunan değerli bir eserin ya da yeni bir hizmetin 

basın ile paylaşılması gerek kullanıcılar gerekse üst yönetim nezdinde kütüphaneye 

ilişkin ilginin artmasına katkı sağlayabilir. 

Halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim amacıyla kullanılan araç ve yöntemler 

çeşitlendirilebilir. Kullanıcıların ilgisini çekecek konularda kültürel etkinlikler 

gerçekleştirilebilir.  

Kütüphane hizmetlerinin çeşitlendirilip niteliğinin artırılması kullanıcıların 

kütüphaneyi yeterli bulmasını sağlayabilir. Dolayısıyla bu durum halkla ilişkiler 

bağlamında da olumlu etki yapabilir. Öğrencilerin kütüphane kültürlerini güçlendirici 
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faaliyetler planlanabilir. Hedef gruplara uygun iletişim kanallarının hangileri 

olduğunun araştırılıp iletişim kanalının ona göre tercih edilmesi etki sağlayabilir. 

Halkla ilişkileri desteklemek amacıyla kütüphane fiziki mekanlarında gerekli 

düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ayrıca yönlendirme levhası, tabela ve 

işaretlerdeki eksikliklerin tamamlanması katkı sağlayabilir. 

Halkla ilişkiler için belirli bir bütçe ayrılmasının sağlanması gereklidir.  

Kütüphaneler hizmetlerinin kullanıcılara nasıl yansıdığı konusunda 

araştırmalar yapabilirler. Bu araştırmalarda personel görüşleri, yüzyüze iletişim 

sonucunda elde edilen veriler, kütüphane istatistikleri ve anketler kullanılabilir.  

Kütüphaneye ve içeriğe, mobil cihazlar üzerinden giriş yapabilmek büyük 

kolaylık sağlayabilir. Bu amaçla kullanıcının mobil cihazından danışma hizmeti 

alabildiği, ‘ask a librarian’ türü sohbet modüllerinin entegre edildiği, duyurulara ilişkin 

otomatik bildirimler gönderen mobil aplikasyonlar tasarlanıp, kullanılabilir. Bu 

aplikasyonlar aracılığı ile anketler gerçekleştirilebilir, istatistikler derlenebilir. 

Türkiye’de üniversite kütüphanelerinin merkezi bir mevzuatı yoktur. 

Üniversiteler isteğe bağlı olarak kütüphane yönetmeliği yayınlayabilir ya da yönerge 

hazırlayabilmektedirler. Bu bağlamda üniversite kütüphaneleri ile ilgili oluşturulacak 

her tür mevzuatta halkla ilişkiler konusunun mutlaka dahil edilmesi sağlanabilir. 
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EK-2 

GÖRÜŞME SORULARI 
 

 
1. “Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler” kavramından ne anlıyorsunuz? 

Tanımlayabilir misiniz?   
2. Kütüphane hizmetleri kapsamında halkla ilişkilere ihtiyaç duyuyor musunuz? 

Neden? 
3. Üniversitenizin genel bir halkla ilişkiler politikası ve bunu uygulayan ayrı bir birimi 

var mı? Varsa bu politika kütüphaneyi de kapsıyor mu? Üniversitenin halkla 
ilişkileri yürüten genel bir birim varsa bu birim kütüphane için de girişimlerde 
bulunuyor mu?  

4. Kütüphanenizin halkla ilişkiler politikası (güncel ve yazılı bir planı) var mı? Bu 
politika çalışanlarla paylaşılıyor mu? Çalışanlar halkla ilişkilerin hedefleri 
hakkında bilgili mi? 

5. Halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında kimlere ulaşmaya çalışıyorsunuz? 
(Öğrenciler, akademisyenler, üst düzey idareciler, kurum personeli, kütüphane 
personeli) 

6. Kütüphanede halkla ilişkilerle ilişkili işleri hangi personel yürütüyor? Bu görevi 
üstlenmesinin nedenleri nelerdir? Hangi görevleri yürütüyor?  

7. Kütüphane personeli halkla ilişkiler konusunda eğitim/hizmet içi eğitim aldı mı 
bugüne kadar? Aldıysa hangi spesifik konularda. Almadıysa alması gerektiğini 
düşünüyor musunuz?  

8. Şüphesiz kullanıcılar en önemli hedef grubunuz. Onlarla ilişki geliştirirken en çok 
ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? 

9. Kullanıcılarınızla ilişki geliştirmekte karşılaştığınız en temel sorunlar neler?  
10. Farklı gruplar için farklı mecralar kullanmaya dikkat ediyor musunuz?  
11. Bilişim teknolojileri kütüphane hizmetlerinin olmazsa olmaz araçları haline geldi. 

Bu kadar yaygın kullanılan bu yeni teknolojik araçlardan kütüphane hizmetleri 
dışında halkla ilişkiler için de yararlanıyor musunuz?  

12. Halkla ilişkiler uygulamaları sonucunda mesajlarınızı kullanıcılarınıza 
ulaştırabildiğinizi düşünüyor musunuz? Ulaşmadığını düşünüyorsanız bunun 
nedeni sizce neler olabilir.  

13. Kütüphanede verilen hizmetlerin kullanıcılarınıza nasıl yansıdığı konusunda 
değerlendirme araştırmaları yapıyor musunuz? Bu araştırmalarda hangi yöntemleri 
kullanıyorsunuz en çok. 

14. Kütüphanenizin gerçekleştirdiği halkla ilişkilere ilişkin genel görüşleriniz nelerdir? 
Halkla ilişkiler kütüphanenize ne kazandırıyor? Yapılanlar yeterli mi? Eksikleriniz 
neler?Geleceğe ilişkin neler planlıyorsunuz? 
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ÖZET 

Üniversite kütüphaneleri kuruluş amaçlarına ulaşmak ve kendi hedef kitleleri 

olan akademik topluluğun desteğini sağlayabilmek için çeşitli yöntemler 

kullanmaktadırlar. Bu tez Ankara’daki üniversite kütüphanelerinin halkla ilişkiler 

kullanımlarına odaklanmaktadır. Bu tez betimleyici bir çalışma olup, Ankara’daki 

kuruluş tarihi itibariyle ilk on sırada yer alan üniversiteler araştırma kapsamına 

alınmıştır. Belirlenen kütüphanelerdeki müdür ve kütüphane ve dokümantasyon daire 

başkanı pozisyonundaki yöneticilerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Tezin birinci bölümde, halkla ilişkiler farklı kuramsal yaklaşımlar göz önünde 

bulundurularak ele alınmıştır. İkinci bölümde üniversite kütüphanesi kavramı ile halkla 

ilişkiler bağı kurulmuştur. Üçüncü bölümde ise araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular alt başlıklar halinde sunulmuş ve değerlendirilme yapılmıştır. Sonuç ve 

öneriler bölümünde ise bulguların değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar ifade 

edilmiş ve öneriler sunulmuştur. Yapılan araştırma Ankara’daki üniversite 

kütüphanelerinde, kütüphane hizmetleri kapsamında halkla ilişkilere gereksinim 

duyulduğunu göstermiştir. Ancak Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde bir halkla 

ilişkiler pratiği ve bu pratiğe yön verecek bir halkla ilişkiler politikası 

bulunmamaktadır. Kütüphane yöneticilerinin öz değerlendirmesine göre, Ankara’daki 

üniversite kütüphanelerinde gerçekleştirilen halkla ilişkiler çabaları yeterli değildir. 

Aynı zamanda halkla ilişkiler açısından geleceğe yönelik bir vizyon da söz konusu 

değildir.  

Anahtar sözcükler: halkla ilişkiler, ilişkisel yaklaşım, üniversite kütüphaneleri, 

Ankara. 
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ABSTRACT 

University libraries use a variety of methods to achieve their founding goals 

and to support the academic community which is their target groups. This thesis focuses 

on the use of public relations in university libraries in Ankara. This thesis is a 

descriptive study and as of the date of establishment top ten universities in Ankara was 

included in the study. In-depth interviews were conducted with both the library 

managers and heads of departments in the libraries. Findings were analyzed using 

qualitative methods. In the first part of the thesis, public relations have been examined 

by considering different theoretical approaches. In the second chapter a correlation was 

established between the university library and public relations. In the third chapter, the 

findings are presented in sub-headings and evaluated. In the conclusions and 

recommendations section, the results obtained from the evaluation of the findings are 

expressed and suggestions are presented. Research has shown that university libraries 

in Ankara need public relations as part of library services. However, there is no public 

relations practice and public relations policy to guide this practice in university libraries 

in Ankara. According to the self-evaluation of the library administrators, public 

relations efforts in the university libraries in Ankara are not sufficient. At the same 

time, there is no future vision for public relations. 

Keywords: public relations, relational approach, university libraries, Ankara. 

 


