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Yurtiçi ve yurtdýþýnda ulusumuz ile ilgili tüm yayýnlarý derlemek ve bunlarý
toplu bir biçimde, belli aralýklarla bibliyografyalar aracýlýðýyla duyurmak gibi
zor ve kapsamlý bir görevi üstlenmiþ olan Milli Kütüphanemizin kuruluþunun
60. yýldönümünü kutlamanýn gururunu yaþýyoruz.

Kütüphaneler bilgiyle var olan, bilginin nitelik ve nicelik özelliklerine göre
geliþim-deðiþim gösteren kurumlardýr. Kütüphaneler, son onbeþ yýldýr
özellikleri, deðiþkenleri ve dinamikleri belirlenen “bilgi toplumu” kavramý ile
bilgi toplumunun bilgiye dayalý üretim, üretilen bilginin depolanmasý ve üretim
için yeni bilgi üretilmesi temel ilkeleriyle doðru orantýlý kurumlar olarak ön
plana çýkmýþtýr. Bunun yaný sýra “bilgi toplumu”nun yapý taþlarý olan biliþim
teknolojileri, kütüphanelerin hizmet ve politikalarýnda da deðiþimlere neden
olan önemli faktörler olarak göze çarpmaktadýr. Ancak bu hýzlý ve köklü
deðiþim, kütüphaneleri ve kütüphanecileri deðiþime iterek ulusal çapta tüm bilgi
merkezlerinde yeniden yapýlanma gerekliliðini de beraberinde getirmiþtir. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çaðdaþ uygarlýklar düzeyi olarak
gösterdiði hedefe ulaþmanýn olmazsa olmazlarýndan biri olan ulusal bilgi
birikimimizin korunarak ülke çapýnda yaygýnlaþmasý noktasýnda, Milli
Kütüphane’nin varlýðý, hizmetleri, hedefleri ve sorunlarý, üzerinde hassasiyetle
durulmasý gereken bir konudur. 

Üzülerek belirtmek isteriz ki; 

- Derleme kaçaðýnýn %30 - %50 olduðu,

- Meslektaþlarýmýzýn maddi ve manevi olarak gerekli karþýlýðý alamadýðý,

- Kütüphanecilik sorunlarýnýn yalnýzca kütüphaneciler arasýnda
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tartýþýldýðý,

- Okuma ve araþtýrma oranýnýn geliþmiþ ülkelerdekine göre düþük olduðu,

- Halk kütüphanelerinin, halk kütüphanelerine kayýtlý okuyucularýnýn ve
bu kütüphanelerdeki kaynak sayýlarýnýn yetersiz olduðu,

ülkemizde Milli Kütüphane’nin faaliyetlerini eleþtirmek oldukça kolay olsa
gerek. Ancak kütüphanecilik mesleðinin, kütüphanecilerin özverili gayretleri ile
ayakta durduðunu düþünecek olursak, Milli Kütüphane’nin kuruluþundan
bugüne gerçekleþtirmiþ olduðu aþamalar küçümsenmeyecek boyutlardadýr. Zira
Milli Kütüphane günümüzde;

- 39.000 m²lik modüler eklemelere olanak tanýyan binasý,

- 3 daire baþkanlýðý ve 17 þube müdürlüðü,

- Farklý büyüklükte ve kapasitedeki okuma ve araþtýrma salonlarý,

- Yaklaþýk 2,5 milyon (kitap, süreli yayýn ve kitap dýþý materyal) bilgi
kaynaðý, 

- Tecrübeli ve eðitimli personel ile;

bilimsel, kültürel ve sanatsal ürünlerin: derlenmesi, düzenlenmesi, korunmasý,
tanýtýlmasý ve hizmete sunulmasý görevlerini sürdürmektedir. Ancak tüm bu
hizmetler, içinde bulunduðumuz çaðýn geliþmiþlik düzeyi göz önüne alýndýðýnda
hedefleri büyük olan Türk Ulusu için asla yeterli görülemez. Milli Kütüphane de
dahil olmak üzere tüm bilgi merkezleri kullaným oranlarý ve teknolojik
olanaklarý çerçevesinde önem kazanan ve yeni görevler üstlenen, sürekli kendini
yenilemek ve geliþtirmek zorunda olan kurumlardýr. 

Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de Milli Kütüphane; binasýyla,
personeliyle, dermesiyle, kullanýcýsýyla ve hizmetleriyle ülkenin en geliþmiþ
bilgi merkezi olarak hizmet vermek ve ülkedeki diðer bilgi merkezlerine örnek
olmak durumundadýr. 

Kuruluþundan günümüze kadar Milli Kütüphane’nin geliþimi bizlerde olumlu ve
iyimser bir izlenim býrakýyor olmasýna raðmen, ulusumuzun bilgi ve kültür
birikimi dikkate alýndýðýnda, Milli Kütüphanemizi en üst düzeydeki milli
kütüphaneler ile kýyaslayarak bir deðerlendirme yapmak zorunluluðumuz
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yadsýnamaz. 1897 yýlýnda kurulan ve þu anda dünyanýn en geliþmiþ milli
kütüphanesi olan Amerikan Kongre Kütüphanesi’nin çeþitli türdeki 130
milyondan fazla bilgi kaynaðý ile kullanýcýlarýna hizmet verdiði düþünülecek
olursa, milli kütüphanelerin ülkelerin geliþmiþlik düzeyini yansýtmasýndaki rolü
ve etkinliði oldukça açýk bir þekilde görülmektedir. 

Ayrýca diðer tüm geliþmiþ
ülkelerdeki baþta milli
kütüphaneler olmak üzere
bilgi merkezlerinin
oldukça modern bir yapýda
hizmet vermesinin bir
rastlantý olmadýðý gerçeði
aklýmýza þu iki önermeyi
getirmektedir; 

- Geliþmiþ ülkeler modern
bilgi merkezlerine sahiptir.

- Modern bilgi
merkezlerine sahip ülkeler
geliþmiþtir.

Bu önermelerin her ikisi de
doðrudur. Ancak konuya neden-sonuç iliþkisi çerçevesinde yaklaþýldýðýnda;
ülkelerin politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel geliþmiþliklerinin
bilgiyi dolayýsýyla da bilgi merkezlerini yoðun bir biçimde kullanmalarý ve bilgi
alt yapýsýný oluþturmalarýyla doðrudan baðlantýlý olduðu görülmektedir. 

Þayet biz de ülkemizi alt yapýsý ve kurumlarýyla tüm dünyada söz sahibi yapmak
istiyorsak, bilgi kullanýmýný toplumun her kesimi için özendirmek, ülkenin
merkezinden en ücra noktasýna kadar bilgiyi, ulaþtýrmak ve bilgi merkezlerinin
varlýk nedenini vatandaþlarýmýza benimsetmek zorundayýz. 

Ulu Önder Atatürk’ün de büyük önem verdiði ve ulusumuzun diðer milletlerden
farklýlýðýný ortaya koyduðu ünlü özdeyiþinde belirttiði; “Türkiye
Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” ifadesiyle baðlantýlý olarak Milli
Kütüphane’nin bir diðer temel görevine deðinilecek olursa; Milli Kütüphane
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kültürel bir varlýk olan insanlarýn eðitiminde, bir toplumun kültürünün
oluþmasýnda, aktarýlmasýnda ve ilgili toplumun çaðdaþ bir nitelik kazanmasýnda
büyük pay sahibidir. Dolayýsýyla bu temel göreviyle Milli Kütüphane, eðitim ve
kültür hayatýnýn vazgeçilmez bir kurumu olma niteliðini de taþýmaktadýr. 

Özellikle sanayi ve bilgi
toplumu dönemlerinde üretim
biçimine baðlý olarak meydana
gelen ekonomik, politik,
teknolojik ve kültürel
dönüþüm, bilim dallarýnýn
geniþlemesine, uzmanlaþmanýn
ve yayýn sayýsýnýn artmasýna;
dolayýsýyla da bilgi üretiminin
çeþitlenmesine neden olmuþtur.
Bilgi artýþý, bilginin
depolandýðý ve halkýn tüm
kesimlerinin kullanýmýna
sunulduðu çeþitli türdeki
kütüphanelerin kaynak sayýsý
ve türü açýsýndan büyüyerek, geliþmesine ön ayak olmuþtur. Bilgi toplumunun
içinde bulunduðu ve bilgi çaðý olarak adlandýrýlan dönemde, bilgi toplumunu
oluþturan bireylerin bilgi gereksinimlerini karþýlayan bir baþka deyiþle,
bilgilenmesini saðlayan kurumlar olan kütüphanelerin rolü gözden
kaçýrýlmamalýdýr. Kütüphaneler bu görevlerinin yaný sýra, üretilen bilginin
paylaþýlmasýna da aracýlýk eden ve halkla sürekli etkileþim halinde bulunan
sosyal kurumlardýr. Çünkü bilgi toplumunda bilgi herkes için gereklidir. 

Günümüzde milli kütüphanelerin etki alanýný geniþleten en önemli unsurlarýn
baþýnda teknoloji gelmektedir. Özellikle bilgi ve iletiþim teknolojileri,
kütüphane hizmetlerinin daha büyük kitlelere ulaþtýrýlmasýný zaman ve
mekândan baðýmsýz olarak sürdürülebilmesini, kullanýcýlardan bilgi taleplerinin
daha etkin bir biçimde alýnabilmesini ve kendini daha çarpýcý bir þekilde
tanýtabilmesini saðlamaktadýr. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiþ
süreci, ulusal çapta bilginin depolanmasý ve kullanýmý sorumluluðunu üstlenmiþ
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olan Milli Kütüphanemize de birtakým ek görevler getirmektedir. Bunlar kýsaca:

• Kütüphaneler bir kavram deðiþikliðiyle karþý karþýya kalmýþlardýr. Bu
kavram deðiþikliði mekâný ve mesleði ifade eden bir deðiþikliktir. Önceki
dönemlerde yalnýzca araþtýrma kütüphaneleri için geçerli olan bu
deðiþiklik, bilgi toplumu içerisinde tüm kütüphane türleri için geçerli bir
durumdur. Bu kavram deðiþikliði içerisinde Milli Kütüphane kendisinin
ve diðer kütüphanelerin görev ve faaliyet alanlarýný yeniden
þekillendirmelidir.

• Tüm kütüphane türlerinde kullanýlmakta olan bilgi ve iletiþim
teknolojileri kütüphanelerin sadece kendi dermelerini kullanma
sýnýrlamasýndan kurtulmalarýný da beraberinde getirmiþtir. Daha önceden
de kütüphaneler arasýnda süregelen ödünç verme ve diðer iþbirliði
çalýþmalarý geniþlemiþ ve hýzlanmýþtýr. Kütüphaneler açýsýndan bu durum,
bireysel kalamama, sistemin bir parçasý olma zorunluluðunu getirmiþtir.
Kütüphaneler Milli Kütüphanenin eþgüdümünde kendi aralarýnda aðlar ve
konsorsiyumlar kurarak çeþitli oluþumlar içinde ortak projeler geliþtirmeli
ve sorunlarýný tartýþarak çözüm aramalýdýr.

• Kütüphane materyali de sürekli olarak artmakta ve çeþitlenmektedir.
Bu artýþ ve çeþitlenme kütüphanelerin hizmet politikalarýný da
etkilemekte, performans deðerlendirme, etkinlik ve verimlilik, toplam
kalite yönetimi, yönetim bilgi sistemleri, sistem analizi, halkla iliþkiler
gibi kavram ve uygulamalarýn kütüphanelerde daha etkin biçimde
kullanýlmasýný saðlamalýdýr.

• Milli Kütüphane’yi doðrudan ilgilendiren, ulusal bilgi birikimimizin
niceliði konusunda belirleyici olan Telif Haklarý Kanunu ve Derleme
Kanunu’nda yapýlacak yeni düzenlemelerde Milli Kütüphane aktif rol
oynamalýdýr. Böylelikle derleme kaçaklarý önlenmeli ve yayýncýlarýn
haklarý korunmalýdýr.

• Milli Kütüphane, temel kütüphane hizmetlerinin geliþtirilmesinde
üniversiteler, enstitüler ve diðer araþtýrma kurumlarýnýn yaný sýra sivil
toplum örgütleri ile de iþbirliðine yönelik giriþimlerde bulunulmalý,
mesleki derneklerin ve sivil toplum örgütlerinin hedef kitlelerinden, etki
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alanlarýndan da faydalanarak bilgi hizmetlerinin tanýtýlmasýnda ve
yaygýnlaþtýrýlmasýnda özendirici destekleyici faaliyetler yürütmelidir. 

• Kütüphanecilerin ve kullanýcýlarýn özellikle enformasyon
okuryazarlýðý konusunda hizmet içi eðitim ve kullanýcý eðitimi program
ve uygulamalarýna aðýrlýk vermelidir. 

• Kullanýcýlarýn bilgi gereksinimlerini yeterli düzeyde karþýlamak
amacýyla kütüphaneler, mevcut kaynaklarýnýn envanterini çýkarmalý ve
ulusal bibliyografik denetim çalýþmalarý için sorumlu bakanlýk, yayýncýlar,
üniversiteler ve diðer aracý kurumlar ile iþbirliði içerisinde olmalýdýr. 

• Hizmet verdiði ulusun tarihi ve kültürel dermesini elektronik ortama
aktararak ve bu kaynak ve kütüphane hizmetlerinin reklâm, basýn vb.
yollarla tanýtýlmasý ile tüm ulusun hizmetine sunmalýdýr. 

• Kütüphanelerin bilgi eriþim ve iletimi görevlerinin yaný sýra toplumun
kültürel yönden geliþimine de katkýsý olduðu göz ardý edilmeden bu
etkinliðin vurgulanmasý ve tanýtýmýnýn yapýlmasý gerekmektedir.

Milli kütüphaneler dýþýnda hiçbir bilgi merkezi türünün üstlenemeyeceði
boyuttaki bu görev ve sorumluluklar, milli kütüphaneleri ait olduklarý uluslarýn
en deðerli sosyal kurumlarýndan biri haline getirmiþtir. Milli kütüphaneler, bir
ulusun tüm bilimsel, kültürel ve sanatsal birikimlerini koruyan, organize eden,
nesilden nesile aktaran ve en önemlisi yurttaþlarýn kullanýmýna sunan en temel
kurumlardan biridir. Milli kütüphaneler bu sayede, yurttaþlarýn eðitiminde,
kültürel düzeylerinin yükselmesinde ve bilginin toplumsallaþmasýnda önemli bir
paya sahip olmaktadýr. Bu kurumlar, ulusun geliþmiþlik düzeyinin ve kültürel
çeþitliliðinin bir göstergesi olarak ait olduklarý ulus yaþadýkça varlýklarýný
sürdürecek ve önemlerini koruyacaktýr.

Bilgi toplumuna geçiþ sürecinde ülkemizde olduðu kadar geliþmiþ birçok ülkede
de kütüphaneler ve kütüphanecilerin yeniden yapýlanma sürecine uyum
sorunlarý yaþadýðý görülmektedir. Bu uyum sürecinde kütüphanelerde meydana
gelecek en önemli deðiþim; elektronik kitap ve dergilerin kullanýmýnýn artmasý
ile tam metin veri tabanlarýnýn yaygýnlaþmasý nedeniyle basýlý kaynaklarýn
zamanla ortadan kalkmasý, bilgi aðlarý aracýlýðýyla elektronik belge
aktarýmlarýnýn gerçekleþmesi sonucu kütüphanelerin dermeye dayalý hizmet ve
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politikalardan eriþime dayalý hizmet ve politikalara yönelmeleri biçiminde
gerçekleþebilir. Bilgi çaðý, teknolojinin gerekleri doðrultusunda þekillenen ve
onun kurallarý çerçevesinde kendini yenileme çabalarýnýn yoðunlaþtýðý bir
çaðdýr. Bu çað; teknolojisiyle, endüstrisiyle, gereksinimleriyle bilgiye dayalý
olarak sürekli geliþim içerisindedir. Baþta Milli Kütüphane olmak üzere tüm
kütüphaneler ve kütüphaneciler bu sürekli deðiþimin yaþandýðý toplum yapýsý
içerisinde yaþanan köklü ve hýzlý deðiþime ayak uydurarak etkinliklerini
sürdürmelidirler.         

Geçen 60 yýllýk süreç içerisinde, üstlendiði bu hayati sorumluluðu layýkýyla
yerine getirmek için çalýþan tüm özverili meslektaþlarýmýzý yürekten kutluyoruz. 
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