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rak Varllklarlnl sürdürecekler. Eğitim-öğretim Ve araştlrma

en üst
'aaliyetlerinin
düzeyde üniversitelerde yürütülmekte olduğu gerçeği, sanayileşme sürecini tamamlamlş ya da tamamlamakta olan bir çok ülkenin bu kUrUluşlara büyük ölçekli
yatlrımlar yapmaslna yol açmaKadlr. Küreselleşme sürecindeki dünyamızda
eğitim-öğretim Ve araştlrma faaliyetlerine en çok yatlrtm yapanlar ile bilgiyi üretime Ve hizmetlere en başarlll şekilde dönüştürebilen ülkelerin uluslararasl rekabette üstünlük kazanacağlnı söylemek şimdiden olasüdlr.
,1990'lı
ylllardan başlayarak ülkemizde de
Bilgi toplumuna yönelişin esintileri,

yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Henüz sanayileşme sürecini

ta-

mamlayamam|ş olmamtzdan öıürü, bir yandan "bu tarihsel açlğl kapamak" diğer

yandan da, bilgi toplumuna yöneIişin öngördüğü toplumsal yapllanmayl aynl

zaman arallğlnda gerçekleştirmek durumuyla karşı karşlyaylz (Türkiye'nin...
1s97: 23'). Bu bağlamda üniversilelerimize çok önemli görevler düşmektedir.
Çünkü üniversiteler bu iki sorunun bir arada çözümlenebilmesi için gereken,
özgür düşünceli, araştlrmacl ruhuna sahip, bilgili, yetenekli Ve üretken insan gücünü yetiştirerek Ve aynca, ekonomik yarara dönüştürülebilecek bilimsel Ve tek-

nolojik bilgiyi üreterek katktda bulunurlar, Üniversitelerin bu konulardaki etkinliklera de, ilgili alanlarda o güne değin edinilen bilgi birikimine tutarll ölçüde

erişimin sağlandüğl ortamlarda üretken olabilmekte Ve yararl! sonuçlar Vermektedir. Var olan bilgilere erişim sağlanmadan ne gerçek anlamda bir eğitim Ve

öğretim ortamlndan, ne de bilime Ve topluma katklsl olan araştlrmalardan sözedilebilir.
llk üniversiteleran oluşumundan başlayarak, üniversite yapllanması içinde her

zaman yer almlş olan kütüphaneler, özeIlikleri gereği gereksinim duyulan her
türlü bilgiyi, istemde bulunan herkese iletme konumunda Ve zorunluluğunda olan

başllca bilgi merkezleridir. Üniversite ile kütüphane araşlndaki İlişkinin özünde,
birinin bilgiye Ve dolayıslyla bilgi kaynaklanna olan bağlmIihğl, diğerinin ise bi|ginin sağlandlğl, düzenlendiğiVe kullanlma sunulduğu yer olmaslyatmaktadlr

Bilginin artlş hlzl günümüzde akll almaz boyutlara u|aşmlştlr.2. Dünya sa-

Vaşl'ndan bu yana, öncekİ dönemlerde gerçekleştirilenlerden çok daha fazla
27

lrfrı Çakın

Bllgl Diiryag ]üJü l(l)

2f

I

kitap yaylnlanmlştlr. Harvard Üniversitesi Kütüphanesi'nin, ilk bir milyon kitabınü

oluşturmasl için yaklaşlk 275 yıl gerektiği, son bir milyonunu oIuşturmaslnln ise
yalnızca beş yll aldlğl iİade edilmiştir (Bok 1995: 139). Bilgi m|ktanndaki bu artlştan uzmanlar bile yaklnlr hale gelmiştir. Uzmanlarln kendi alanlarlnda güncel
kalabilmeleri büyük çabalar gerektirmektedir. Araştlrma yapllan konuda nelerin
yapllmlş olduğunu bjlmemek, yapllmışı yeniden yapmak gibi gereksiz bir çabayı
da birlikte getirmektedir ki, bu da boşuna zaman, emek Ve para kaybl demektir.

Bu lüksü karşılayacak bir konUmda olmadığımız da açıktlr. Kaldl ki, günümüzde,
üniversitelerde görev yapan araştlrmacIlar için en büyük sorun, istenilen konuda
nelerin yaylnlanmlş olduğunu saptayabilmekten öteye geçerek, ak|l almaz boyutlan bulan bilgi ylğlnlndan nelerin seçılmesi gereKiğine ulaşm|ştır.

Günümüzün çağdaş üniversitelerinde, araştlrmacllann boş yere yitirdiği
zaman, amek ve para, bilgi merkezleri olarak adlandInlan kütüphanelerin araştlrma sürecinde etkinleştirilmesiyle önemli ölçüde azaltIlabilmektedir. Bu mer-

kezlerde görev yapan profesyonel kütüphaneciler taraİlndan gerçekleştirilen
yayın taramas|, güncel duyuru, seçmeli bilgi yayımı, dizln ve öz hazırlama, bibliyografya ve işbirliği çallşmalarl bu bağlamda üniversite yönetimleri taraf lndan

desteklenmeKe Ve uygulanan politikalarla özendirilmektedar. Böylelikle, gereksinim duyulan bilgi, araştlrmacllara "gereksinim duyulan anda, gereksinim du-

yulan kapsamda Ve elverdiğince ekonomik biçimde" ulaşlInlabilmektedir. Yaşanmakta olan değişimin neredeyse simgesi haline gelmiş olan bilgisayarlann
bu merkezlerde bilginin sağlanması, düzenlenmesi, depolanmasl, erişimi Ve iletiminde kullanllmasıyla, söz konusu hizmetlerde hız ve güvenİlirlik de önemli ölçüde arttlnlmlştIr-

Yükseköğretim sistemimizde 1933 reformuyla başlaylp devam eden yasal
düzenlemelerin özünde, yükseköğretimi yayglnlaşİlrmak, eğitim-öğretimin niteliğini yüksel,tmek Ve araŞtlrma yapmaya özendirmeye yönelik çağdaş yapllanmayl gerçekleşlirmek olmaslna karşln, yapllmlş olan değişiklikIerin hiç bi-

rinde akademik çallşmalann VerimliIiği ile doğrudan ilişkisi olan kütüphane
kurumunun etkinliğini arttlrlcl düzenlemelere yer verilmemiştir. Kütüphane kul-

lanma ahşkanllğlnln da topIumsal niteliklerimiz araslnda yer almadığl dü28
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şünülürse, "üniversjlenin kalbi" djye tanlmlanmlş olan kütüphanelerin üniVersitelerimizle olan ilişkisinin, ülkemizde, göstermelik olmaktan öteye geçemediği söylenebilir. Buna karşln çağdaş üniversitelerinin kütüphanelerine tanldlkIan olanaklar, bu kurumlarln üniversitelerin 'kalba' olduğu düşüncesini
doğrular niteliktedir.

Bir üIkenin gelişmişliği ile o ülkedeki üniversitelerin gelişmişlıği arasında bir
ilişki olduğunu irdelemek için dile getirilmiş bir deyişi (Büyükerşen 1992), üniVersite ile kütüPhane arasında da benzer bir ilişki olduğunu Vurgulamak için uyar-

layacak olursak: "Uluslararasl düzeyde tan|nmlş hiçbir üniversite yoktur ki kütüphaneleri gelişmemiş, tantnmayan hiçbir üniversite yoktur ki küıüphanelera
gelişmiş olsun" diyebiliriz.

soRUNLAR
Hizmetinde bulunduğu üniversitenin gereksinim duyduğu her türlü balgiyi, ne
tür bir kaynakta yer allrsa aıs|n, sağlamakla, düzenlemekle Ve bunIardan yararlanllmasl yolunda öğrencİlere, öğretim elemanlarlna Ve diğer araştırmacllara
hizmetler Vermekle yükümlü olan üniversite kütüphanelerimiz, günümüzde çok
yönlü sorunlarla iç içe yaşamaktadırlar. Bu sorunlar araslnda başllcalarl:

1.

Yönetime ilişkin sorunlar: Üniversitelerimizde kütüphane hizmetlerin yö-

netim Ve örgütlenmesi, 2547 sayıl| "Yükseköğretim Kanunu" ile onu izleyen 19
,l982
Ağustos
tarihli Yükseköğretim Kurulu'nun "ilke kararl" Ve 124 sayll| "Kanun

Hükmünde Kararname" çerçevesinde, merkeziyetçi bir anlayışla yapılandırılmış
olup, uygUlamalardan "Kütüphane Ve Dokümantasyon Dairesi Başkanllklarl" sorumlu tutulmuştur. Çok saylda fakülte, enstatü, bölüm, seminer kütüphanelerinin
Var olduğu birçok üniversitemiz için kütüphane hizmellerinin merkezileştirilmesi,
hem mali hem de insan kaynaklarlnın Verimliliği bağlamlnda olumlu bir girişim ol-

makla birlikte, izleyen dönemlerde gerekli yönelmeliklerin çıkarllmamlş olması
nedeniyle kütüphaneler arasIndaki yönetimsel ilişki karanllkta kalmlştlr. Özellik|e
29

Irhn Çakın

Bııgi

Dülrgfl

)cü

1(r2A41

fiziksel konum itibariyle şehir içinde geniş bir coğrafi alana yayIlmlş İakülteleri bulunan üniversitelerimizde etkin b|r merkezi yönetimden söz etmek mümkün de_
ğildir. Kütüphaneler arasındaki koordinasyon kopukluğu bir yana, yeterli sayıda
Ve nitelikte kütüphanecilere sahip bulunmayan merkez kütüphanelerinin iş yü_

künde büyük artışlar olmakta Ve merkez kütüphaneler taraflndan fakülteler için
satln allnan bilgi kaynaklan, fakülte kütüphanelerine gönderilmeyerek hizmetler
önemli ölçüde engellenebilmektedir (Toplu 1992: 90).
Eğitim-öğretim Ve araştlrma faaliygtleri ile kütüphane yapllanmasl arasIndaki

doğal ilişkinin ilgili mevzuatta dikkate allnmayarak, üniversite kütüphanesinin
ıdari bir birim olarak tanlmlanmlş olması sorunlardan bir diğeridir. Batl üniVersitelerinin çoğunda üniversite kütüphaneleri akademik birim olarak görülmekte Ve kütüphane yönetimi üniversitenin tüm akademik kurullarlnda temsjI

edilmektedir. Böylelikle eğitim-öğretim Ve araştlrma İaaliyetlerinin gelişimi konusunda doğrudan bilgilenmesi sağlanan kütüphane yönetimi, ilgili alanlarda ge-

rekli hizmetlerin planlanmaslnl zamanlnda yapabilmektedİr. Yine bu üniVersitelerde öğretim üyelerinden oluşan istişari düzeydeki kütüphane
komisyonlannın, üniversite yönetimi ile kütüphane araslnda adeta bir köprü kurarak, bilgi hizmetlerinin Verimliliğini artIrma doğrultusunda olumlu çallşmalar
yaptlklarlna da tanIk olmaktaylz. Ayrıca, profesyonel kütüphaneciler taraİlndan
yönetilen çağdaş üniversitelerdeki kütüphanelerin, teknolojinin tüm olanak|arlnl
kullanabilmeleri konusunda üniversite yönetimlerince desleklendiklerini de belirtmek gerekir. Ülkemizde ise Kütüphane Ve Dokümantasyon Dairesi Başkanü

olarak görev yapanlarln büyük bir çoğunluğu çağdaş bilgi hizmetlerinin içeriğini
Ve boyutlannl değerlendirebilecek profesyonel bir öğrenim görmedikleri gıbi, ilgili
alanda deneyimli olduklannl söylemek bile güçtür.

2. Mali Desteğe ilİşkin

sorunlar: Doğasü gereği pahall olan kütüphane hizmetlerinin etkinliği, parçası bulunduğu ünivers|tenin kendisine sağladlğl parasal
destekle doğru orantlhdlr. Kullanıcılannın çeşitli düzeylerdekİ bilgi gereksinimlerinin karşllanabilmesi için bu kütüphanelerin sadece yazılı ve basılı
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bilgi kaynaklarlnl değil, ayrlca elektronik ortam da dahil olmak üzere her türlü ka-

yıth bilgilerden haberdar olmalarl Ve gerektiğinde bunlarl kullanlma sunmalarl
beklenalar.

Üniversite kütüphanelerinin finansmanl açlslndan kanlmızca

en

önemli

sorun, kamU üniversitelerinin kütüphaneleri için harcanan para miktarlnln ne ol-

duğuna yönelik güVenilir istatistiki bilgilerin bulunmaylşldlr. Üniversite bütçelerinden bilgi kaynaklarl allmlarl için ayrllan ödenekler esas aIlndığında, ünaVersitelerimizin kitap Ve süreli yayln allml için ayırdlklan miktar|n üniversite

bütçesi içindeki oranİnln, 1980liyıllardan bu yana ortalama %o.50 ile %o.90 araslnda değişmekİe olduğu anlaşıImaktadlr. 1997 yllI için bu oran %o.73'tür. Bilgi
kaynağl allmlnda mali açldan

bİr

slnlrlama içinde bulunmayan Bilkent Üniversitesi

bir yana bırakılırsa, bütçesinden oran itibariyle en fazla kaynak aylran üniVersitelerimiz; Boğaziçi (%3.78), orta Doğu Teknik (%2.14) ve istanbul Teknik
(%2.0qfi. oranIn en düşük olduğu üniveİsiteler ise; Trakya (%o.23), Zonguldak
Karaelmas (%0.27) Ve osmangazi (%0.28)dir (T.c. Resmi Gazete 1996:22862).
Boğaziçi, orta Doğu ve istanbul Teknik üniversitelera dlşında, üniversitelerimizin
bilgi kaynaklan allmI

açan

bütçeleranden ayırmış olduklan ödeneklerin oranl, ulus-

lararasl düzeyde öngörülen asgari%2 -%3'ün oldukça altlndadür.

3. Personele ilişkİn Sorunlar: Üniversite kütüphane|erinin hizmetlerinde
başanlı olmaları, bu kuruluşlarda yeterli nite|ik ve nicelikte insan gücünün ça-

lıştlrllmaslnI zorunlu k|lar. 1997 ylll itibariyle üniversitelerimizin kütüphane Ve dokümantasyon dairesi başkanlıklarl denetimindeki merkez kütüphanelerinde çeşitli düzeylerde görev yapmakta olan personelin saylsl toplam 97o olup, bu sayl 1
(Ballkesir Üniversilesi) ile 118 (Boğaziçi Üniversitesi) araslnda değişmektedir.

Kimi üniversitelerimizin kütüphanelerinde proİesyonel anIamda kütüphaneci hiç
bulunmazkğn, örneğin, zonguldak Karaelmas, seIçuk, Ballkesir gibi, öne!-nli bir

kısmında ise proİesyonel kütüphaneci saylsl 1 ile 3 arasında değişmektedir . ÜniVersila kütüphanelerinde görev yapan toplam personelin ancak % 28'i üniversite
düzeyinde kütüphanecilik eğitimi almlştlr (Türkiye... 1 998).
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1750 saylh "Universiteler Kanunu" ile gündeme gelen ve 2547 saylll "Yük-

seköğretim Kanunu"nda da yer alan, kütüphanelerde "uzman" kadrolu personelin çallştlrabilir olmasl, bir süre için eğitimli Ve deneyimli kütüphanecilerin
buralarda odaklanmaslna neden olmuşken, özel Vakıf üniversitelerinin yanl slra
özel kuruluşlann her geçen gün artan bilgi gereksinimIerini karşllamak için öner-

dikleri cazip olanaklar, kamu üniversitelerinde görev yapan projesyonel kütüphanecilerin bu kurumlara kaymalar|na yol açmaktadlr. GerçeKe, üniVersitelerimizde görev yapan külüphanecilerin ancak 7060'I akademik Uzman
kadrolannda çahşmakta, diğerleri ise "genel adari hizmetlel' kategorisinde görev
yapmaktadlrlar (Çelik 1 990: 1 59).

Eğitim-öğretim

ve araştlrma

yaşamsal değeri olan kü-

tüphanelere, üniversitenin herhangj 'aaliyetlerinde
bir anabilim dalında bulunmasl gereken asgari öğretim üye yardımcllan kadroları sayısına eş düzeyde "uzmanlük" kad-

rolarlnln ilke olarak ayrllamamlş olmas|, ünlversiteIerimizde yürütülmekte olan
eğitim-öğretim Ve araştlrma programlarlnln erişebileceği nitelik açlslndan ol_

dukça düşündürücüdür. Genellikle örneklediğimiz, ancak bir türlü

ger_

çekleştiremediğımiz çağdaş uluslarln üniversite yapIlanmalarlnda, üniversite kütüphanecilerinin gerek mali gerekse statü olanaklan itibariyle öğretim üyeIeriyle
karşılaştırı labilir bir konumda olduklannı belirtmek gerekir.

4. Koleksiyona ilişkin Sorunlar: Öğrencilerin, öğretim elemanlarlnın

Ve

djğer araştlrmacllarln üniversite kütüphanesine yönelik beklentilerinin başlnda,

gereksinim duyduklan bilgi kaynaklarınI orada bulabilecekleri saylltlsl Vardlr,
Gerçekte kütüphanenin üniversite örgütlenmesi içindeki Varllğlnln gerekçesi de
budur. Bu nedenle üniversite kütüphanelerinin "uygun" nitelikte ve nicelikte bir
koleksiyonu, kUllanıma hazlr bulundUrmalan bekİenilir. Bir üniversitenin sahip ol-

masl gereken koleksiyonunun ne olmasl gerektiği konusunda ülkeden ülkeye

tarklılaşan uygulamalar söz konusudur. Örneğin, AtsD'de üniversite kütüphanelerinin koleksiyonu milyonIarIa telaff uz edilirken. ingiltere'de standart bir
üniversite için milyonlara yaklaşan düzeydedir. Genelde 300.000 ciltlik bir kitap
32

Universiteleriminn Bilgiye Erişim soıtınlart
ile tJlusal Akadeınik ğ ve Bilgi Merkezi

Blltı Dijryas, )(ıc0 l(]):2641

koleksiyonunun üniversitelerde gereksinimin %75'ini karşllayabildiği, 600.ooo
ciltlik bjr kitap mevcudunun da bir üniversilenin kendi ayaklarl üzerande durabilmesi için yeterli olabileceği ilade edilmektedir (whithers 1988:31).

Çeşitli bilim dallannda, araştlrma sonuçlarlnl diğer baslll kaynaklara oranla
daha çabuk yansltt|klarü için sıklıkla başVurulan süreli yayln konusunda öngörülen standart ise, aboneIiği devam eden 3.ooo süreli yayındır. ABD ve Kanada'daki üniversate kütüphaneleri için bu rakam, üniversitelerde yürütülmekte
olan lisans ve lisansüstü programlaİl ile kullanlcl sayllarl çerçevesinde daha da

artabilmektedir. Örneğin,

1 3.ooo öğrencisi olan bir üniversitenin kütüphanesinde
bulundurulması gereken süreliyayln saylsl 7.25o'dir (whjthers 1 988: 31 , 37).

Uluslararasl standartlar dikkate allndlğlnda, üniversitelerimizdeki kütüphane
Ve dokümantasyon dairesi başkanlığı denetimindeki kütüphanelerden hiç birinin
kitap Ve süreliyayIn koleksiyonlarl itibariyle, kendi ayaklarl üzerinde durabilecek
düzeyde olmadığl söylenebilir. Yanm milyon caltlik kiiap koleksiyonuyla en zengin durumda olan İstanbul Üniversilesi Kütüphanesi, konumunu ülkemizde ku-

ruIan ilk üniversitenin kütüphanesi olmasına, kuruluş özelliklerine Ve derleme
yasası çerçevesinde ülkede yayınlanan her eserden bir kopyayı ücretsiz olarak
edinme ayrlcalığlna borçIudur.
1993 ylllnda ülkemizdeki üniversite kütüphanelerinin satln alma yoluyla sağladlklan toplam kitap Ve süreli yayln sayIsınln 20.ooo olduğu belirtilmiştar. Aynl yll,

Suudj Arabistan'daki üniversite kütüphaneleri için bu sayl, 95.ooo, iran'da
1 99,000, Bulgaristan'da 290.000, Danimarka'da 3o3.ooo, Fransa'da
349.ooo,
HoIIanda'da 64,1.0oo, ingiltere'de 1 ,656.ooo, Almanya'da 2.627.ooo, Ja-

ponya'da ise 7.282.000 olmuştur (Türk... 1993:30).
,1997 ylll
ilibariyle üniversite kütüphanelerimizjn 7"42'sinin koleksiyonu
'1.000-20.000 cilt kitaptan
oluşmakta olUp, %23'ünün kole](siyonu ise 20.ooo-

40.000 araslndadır. Merkez kütüphanelerinin 1oo.ooo kitabln üstünde koleksiyona sahap olduğu üniversiteler araslnda Anacolu. Atatürk, Boğaziçi, Bilkent, Dokuz Eylül, Hacettepe, Marmara, oDTÜ, Selçuk Ve Uludağ bulunmaktadır. Bu üniversitelerden BiIkent, Boğaziçi Ve oDTÜ'nün kütüphane
koleksiyonlarl 200.000-300.ooo araslndadır (Türkiye... 1 998).
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UniVersite kütüphanelerimizin kitap koleksiyonlarl açlslndan yetersizliği,
abone olunan süreli yayünlar için de geçerlidir. Üniversite kütüphanelerimizin

%40'nln abone olduklarl süreli yayln saylst 1-100 araslnda, %,16'slnln ,100-200
araslnda, %'17'sinin 200-500 araslnda, % 1 9'unun

500-'1 .000

araslnda,

6'slnln

'6
1.ooo-2.ooo arasündadlr. istanbul Üniversitesi Kütüphanesi dışında sadece
bir

tanesi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin abone old,Jğu süreli yayln sayısı
3.000'e yaklaşmaKadır (Türkiye ... 1998).

YöK DoKüMANTASYoN MERKEzi,ı..loeı.ı uı_ırgiır,e
Üniversitelerimizin 2547 sayü Yükseköğretim Kanunu'nun yürürlüğe gir
mesiyle başlayan yeniden yapılanmasl sürecınde, üniversitelerimizin bilgiye eri-

şim sorunıarınln iyileştirilmesi konusunda gerçekleştirilen en önemli oluşum,
1983 ylllnda kurulan Yükseköğrelim Kurulu Dokümantasyon Ve Uluslararasl
Bilgi Tarama Merkezi'dir. Dokümantasyon Merkezi, Haziran 1996'ya kadar İaaliyette bulunmuş, ancak bu tarihte TÜBiTAK'a devrediIerek yeni kurulan Ulusal

Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi (ULAKBiM)'nin Ulusal Bilgi Merkezi (UBiM)'in
ayağlnl oluşturmuştur.

YoK

Dokümantasyon Merkezi, üniversitelerimizde Var olan bilgi kaynaklarlnIn araştlrmaclIarın bilgi gereksinimlerini karşllamakta yetersiz olduğundan hareketle, üniversitelerde yer aıan her türlü akademik programln ön-

gördüğü geniş kapsamll bir süreli yayln koleksiyonunu ulusal bir merkezde
hizmete sunulabilmek amaclyIa kurulmuştur. Böylelikle, bir çok üniversitemizin
mali slklntllar nedeniyle satln alamadlklan bilimsel nitelikli süreli yaylnlara erişim

sağlanmlş olmakla kahnmayacak, ayrlca, üniversitelerimizin yoğunlukla kullanmadlklan süreli yaylnlar için ayn ayrl harcamalarda bulunmas| da önlenmiş
olacaktl. Kuruluşunu çok kısa bir süre içinde tamamlayan Dokümantasyon Mer,l3.520
,1988:
kezi, 1 987 yıllnda abone olduğu
süreli yayln koleksiyonu (1 981 ...
31) ile üniversite mensuplar|nln bilimsel yaylnlara erişmelerine olanak sağlayan

gözde bir kurum haline gelir. sunulan hizmetler arastnda yer alan uluslararası
Verilabanlarınln araştlrmacllarln talepleriçerçevesinde çeVrimiçiya da cD-RoM
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ortamlnda taranmasl, geniş bir reİerans koleksiyonuna dayall olarak Verilen müracaat hizmğtleriVe ayrlca, gelen taleplerin Merkez'in kendi koleksiyonu ile kar

şllanamamasl durumlarlnda yurtdlşındaki benzer kuruluşlar araclğlyla getirtilebılmesi, üniversitelerde görev yapan araştlrmacllar açıslndan memnuniyetle karşllanmıştır. Kanımlz odur ki, Türkiye'nin bilimsel Ve teknolojik gelişmişliğıni ölçmek için kullanllan önemligöstergelerden biriolan, uluslararasl düzeyde kabul gören hakemli dergilerde yer alan Türkaye kaynakll makale saylsınIn

artmaslnda Ve buna bağll olarak Türkiye'nin 1983 yllında, dünya ülkeleri slralamaslnda 45. olan yerinin 1 997 ylllnda 27'e yükselmesinde Dokümantasyon
Merkezi'nin büyük rolü olmuştur.

Yükseköğretim Kurulu'nun kendi bünyesi içinde oIuşturmuş olduğu Dokümantasyon Merkezi'ne yönelik yaklaşlmlarında, ,l990'll yIllardan itibaren bir

anlayış değişikliğinin başladlğınl söylemek mümkündür. Üniversite mensuplarlnln, yaptıklan çallşmalar gereği gerek§inim duyacaklan bilgileri nereden
Ve nasıl temin edebilecekleri düşünülmeden, abone olunan süreli yayln sa-

ylslnda, bilimsel dergi maIiyetlerinin sürekli aılmakta olduğu gerekçesiyle, süreklj kesintiler yapllmaya başlanm|ştlr. ,199,1 yıllnda 1 9.791 başllk süreli yayına
(Türkiye...

1

992) sahip olduğu belirlilen YÖK Dokümantasyon Merkezi'nin süreli

yayın aboneliğinin

,l

993 yıllnda 9.938'e (Türkiye...

1

994),1 995'te 6.486'ya (Tür-

kiye... 1 996) ve daha sonra TÜBiTAK'a bağll UBiM olarak 1997'de de 4.88o'e
düşürüldüğü görülmektedir (Türkiye.,. 1998).
Bilimsel dergi maliyetlerinin sürekli artmakla olduğu doğru bir saptama olmasIna karşln, bu durumun süreli yayln aboneliklerinde kesintiye gidilmesi için
yeterli bir neden olamayacağl aç.ktır. Çünkü söz konusu artış 1990'll ylllara özgü
bir olgu değildir. 1980'Ii ylllardan beri süreli yayln birim fiyatlarlnda dolar bazünda
yllllk ortalama %11'lik bir artış düzenli olarak yapllmlştlr. YÖK Dokümantasyon
Merkezi'nin kurulUş gerekçesinin, üniversitelerimizin sInlrll mali olanaklar| ne-

deniyle sağlayamadıklan süreli yay|nlann ulusal bir merkez aracülığı ile ortak kul-

lanlma sunmak oIduğu Ve böylelikle, "israfın" önIenebileceği olduğu Unutulmuş
gibidir. Başlanglçta tüm üniversitelerimizden gelebilecek süreli yaylnlara dayall
her türlü bilgi talebinin karşülanması planlanmlş iken, ödenek yetersizliği ya da
35
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yeterince kullanllmlyor gerekçeleriyle Ve belki de, üniversitelerimizin bilimsel Ve
teknik bilgi üretimine yönelik bir yatlnm olarak düşünülmesi gerekirken,YÖK'ün
omuzlar|nda yllllk ortalama3-5 milyon dolara malolan bir yük olarak düşünülmüş

olmaslndan ötürü de

ıÜeiıAK'a

devredilmesi gündeme gelmiştir.

Ulusal Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi (ULAKBiM), TÜBiTAK bünyesinde hizmet Vermekte olan Enformasyon Hizmet|eri Müdürlüğü ile YÖK bünyesinde faaliyet gösteren Dokümantasyon Merkezinin, TÜBiTAK çatısl altlnda yeniden ya-

pllandırllmasI sonucu

Haziran 1996tarihinde kurulmuştur. ULAKBiM'in kuruluş
amacl "..eğitim Ve araştlrma-geliştirme yapan kişive kuruluşlar (ulusal inovasyon
1

merkezleri) araslnda Türkiye çaplnda bir etkileşimli iletişim ortamı sağlamak Ve
benzer amaçll yurt dlşı ağlarla da bağlantlsI olacak bu ağ üzerinden eğitim Ve
araştlrma ortamInln birikimini yansltan bilgi kaynaklanna erişim olanağı sun,1997:
maktlr.." (Tonta
66-71). Yükseköğretim Kurulunu'nun bu yenioluşumdan

beklentisi ise, "..Ülkemiz sathlnda kurulacak akademik ağ üzerinden tüm kütüphaneler, arşiVler, dokümanlasyon Ve bilgi merkezleri birbirlerine bağlanacak
Ve kullanlcllar odalarındaki bilgisayarlar Vasltasl ile elektronik ortamda her ıürlü

bilgiye

ulaşabileceklerdir...Yükseköğretim

Kurulu bünyesindeki

Do-

kümantasyon Merkezi söz konusu ağln odak noktasınl oluşturacak (tır).." (Türk
,.. 1997: 80)

sözleriyle ifade edilmiştir.

Üniversitelerimiz Ve araştlrma-geliştirme kurumlarl araslı,]da ulusal bitgi birikimini yansıtan Ve uluslararasİ bilgilere erişimi sağlayan etkileşimli bir iletiŞim
ortamınln oluşturulmasl, hiç kuşku yok ki, küreselleşmekte olan dünyamlzln bilgi
pazarlnda yer alabilmek için son derece önemlidir. Bu bağlamda 1986 yıllnda

B|TNET Ve 1993 yllında da TR-NET deneyimlerinden sonra, ULAKB|M bünyesinde Nisan 1997'de faaliyete geçen Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET), ülkemizin ulusal enformasyon yapllanmasInın temel ögelerinden biri olmuştur. 29
Mart 1997- 6 Mart 1998 tarihleri araslnda bir çok üniversite 64Kbps ile 2Mbps

arasında değişen htzlarla ULAKNET'e bağlanmlş Ve 15o.ooo interneİ kullanlclslna hizmet Verir bir duruma gelmiştir, ULAKNET omurgasl üzerinden adl
cahit Arf Bilgi Merkezİ olarak değiştirilmiş olan UBiM tarallndan Verilmesi düşünülen hizmetler arasında; baslll Ve elektronik bilgi kaynaklarlna erişimi sağ36
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lamak, ulUsal Veri tabanlarl hazlrlamak ve bunları ağ aracllığlyla kullanlma sunmak, standartlar geliştirmek, eğitim Ve danlşma hizmetleri Vermek de yer almaKadlr (Türk...

1

998: 69-73).

Öngörülen hizmetler, üniversitelerimizin gereksinim duyacaklarl her türlü bilgiye erişebilecekleri izlenimini yansltlyor olmaslna karşln, ULAKBiM'in Haziran
1996'da kurUlmaslndan bu yana geçen süre içinde, süreli yayın koleksiyonunda
hiç bir iyileştirme yaplImadığl gibi, azaltmalara gidiImiş Ve 1998 yllı itibariyle de
tüm süreli yayln abonelikleri iptal edilmiştir. Böylelikle 1983 y|llndan beri kendi

çallşma ortamlaründa bulamadlklarl süreli yaylnlan, hiç olmazsa, 'YÖK Dokümantasyon Merkezi'nden sağlayabiliram" diye düşünebilen öğretim elemanlarlnln, artlk bu umudu da kalmamlş gibidir.

ULAKNET omurgaslndan sunulabilecek elektronik ortamdaki süreli yaylnlarla bu sorunun çözümlenebileceğini ummak gerçekçi olmaktan uzaKlr,
Elektronik bilgi kaynaklarlnln kullanlcIlar üzerinde olasl olumsuz etkileri bir yana,

günümüzde yaylnlanmakta olan süreli yaytnlann oldukça slnlrll bir miktarının
elektronak kopyalan piyasaya sürülmüş durumdadır. Aynca, elektronik bilgi kay-

naklarinln pazarlanmasına yönelik uygulamalar, ürelici firmadan firmaya önemIi
değişiklikler gösterebilmektedir. Basllı bilgi kaynaklanna sahiplenmek için bir kez
ödeme yaparak satln almak yeterli olurken, elektronik bilgi kaynaklarlnl bir kez
satln almak onların sürekli kullanIlabiIeceği anlamlna gelemiyebilmektedir. Kimi
sat|cı {irmalar bilgi merkezlerini, bilgi kaynaklannln hem baslll hem de elektronik

kopyalannı almaya zorlarken, kimileri elektronik kaynaklardan sınırlı ya da sınırsız yararlanma hakkl Vermehedir (Tonta 1998: 3). Özellikle sınlrll yararlanma
oütamlnda, bazen abonelağini kestiğiniz elektronik ortamdaki bir süreli yaylnln,

abone olduğunuz dönemine ilişkin kaylllarlna erişiminiz de mümkün olamamaktadlr. Gelişmiş ülkelerdeki üniversite kütüphaneleri, kullanlcllarlnln elektronik bilga hizmetlerine erişimlerine olanak sağlayan alt yapl çallşmalarlnl tamamlamlş Ve bu çerçevede çeşitli modeller geliştirmiş olmalanna karşın, basılı

süreli yayln koleksiyonlarlndan vazgeçememekte, abonelikİerini devam

et_

tirmektedirler.
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ULAKBlM'in yakın gelecekte üniversitelerımizdeki araştlrmacılara ULAKNET
araclllğ|yla sunmayl planladığı elektronik bilgi Ve belge hizmetleri araslnda yer
alan " baslll kopyalanna abone olmadlğlmlz dergilerden yapılan belge sağlama
istekleri elektronik olarak yurt dışlndan sağlanacaktlr" (Türk .,. ,1998: 72) ifadesi,
1998 ylIlnda süreliyayın abonelIklerininin ULAKBiM taraflndan yenilenmemiş olduğu gerçeği ile bir araya gelince, bundan böyle, TÜBiTAK'ln ,1983 yıllndan bu
yana büyük çabalarla oİuşturulmuş olan bılimsel Ve teknik içerikli basIl! süreli
yay|n koleksiyonunu gözden çlkardlğl Ve bunun faturasınln da, uluslararast dü-

zeyde yayın yapmak İçin güncel bilgiye erişmesi gereken üniversite öğretim elemanlarlna kesildiği anlaşl lmaktadlr.

soNUç
Bilginin başll başlna ekonomik bir değer haline gelerek üretimde etkin rol oynamaslyla başlayan değişam rüzgarlarl, bir yandan "bilgi toplumu" tartlşmalarlna
ivme kazandırırken öte yandan toplUmlarlVe özellikle de üniversiteleri bilgiye eriŞim konusunda alt yapl sorunlannı incelemeye, politikalar geliştirmeye Ve önlemler almaya yöneltmiştir, Ulusal bilgi politikalarl çerçevesinde yaşamsal bir ko-

numu olan üniversitelerin, bilginin hem üreticisi hem de kullan|clsl durumunda

olmalarl , onlarln, bilgi merkezleri olarak adlandırılan kütüphanelerle ne denli
yoğUn Ve yaPlcl bir ilişki içinde bulunmalarl gerektiğiniyans(maktadlr.

Ülkemiz üniversitelerinde hizmet Vermekte olan kütüphanelerin yönetimsel,
mali, personelVe koleksiyon itibariyle yelerli olmaktan Uzak olan konumlarl, üniVersitelerimizde yürütülmekte olan eğitim Ve öğrelim programlarl ile araştlrma faaliyetlerinin nitelikleri itibariyle oldukça düşündürücüdür. Kütüphane hizmetleri
konusunda standartlarln saptanmamlş olmasl, her üniversitenin kendi anladlğl
biçimde bilgi hizmetlerini biçimlendirmesine yol açmlş Ve kütüphaneler, birkaç
üniversitemiz dlşlnda, genellikle üniversite yönetimlerinin desteğinden yoksun
kalmlşlardlr.

Yükseköğretim kurumlarlnln yönlendiricisi konumunda bulunan Yükseköğretim Kurulu, Varlığlnln gerekçelerini açlklamak için slkllkla başVurduğu
38
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çağdaş uluslardaki benzer yapllanmalara dikkati çekerken, yurt dişlndaki muadil
kuruluşlarln, üniversitelerde eğitim-öğretim Ve araştlrma çallşmalarınün üretkenliğini artlrma amaclyla kütüphanelere tanlmlş olduklarü öncelikleri gözardl etmektedir. Örneğin, ingillere'de tüm üniversitelerin planlanmaslndan Ve mali iş-

lerinin koordine edilmesinden sorumlu olan "University Grants committed',
kuruluşundan

iki yll

sonra

1

92,1

yıllnda hazlrlamış olduğu raporda kütüPhanelerin

üniversiteler için taşldığl önemi şu sözlerle dile getirmiştir: "Bir üniversitenin niteliğiVe yeterliliği, bu üniversitenin merkez birimi olan kütüphaneye yaklaşımI ile
ölçülebilir. Biz üniversitelerde kütüphanelerin geliştirilmesini yaşamsal öneme
haiz bir gereklilik olarak görüyoruz" (University... 'l967: 9). izleyen dönemlerde,

UGc'nin önderliğinde oluşturulan çallşma gruplannln hazırtamış olduklan raporlarda belirtilmiş olan kütüphane hizmet standartlarlnın, üniversite yönetimleri
taraİlndan titizlikle uygulanmaya başladlğına tanlk olmaklaylz. Böyleiil:!e, ingilİere'deki üniVersiİe kütüphanelerinin eğilim-öğretim Ve araştlrma İaaliyetıerine
ilişkin "olmazsa olmaz" konumu ortaya çlkm lştlr.

ULAKBiM'in kuruluş gerekçeleri arasında, bu oluşumun küreseI bilgi pazanna katllabilmenin Ve sanayaleşmiş ülkelerle rekabet edebilmenin en önemli
koşullarlndan biri olduğu beliılilmiştlr. Gerçekten de 1996'dan bU yana,

bil91

Ve

belge sağtama hizmetlerinin etkinleştirilmesi amaclyla kurulan ULAKBiM Ve
o'nun 29 Mart 1997'den itibaren de hizmete giren ülke çaplndaki ULAKNET
omurgasl, bu anlamda büyük bir baŞarldlr. Ancak, ULAKBiM'in gerçekten utusaI
bir bilgı merkezi kimtiğini kazanabilmesi, bir başka deyişle YÖK'ün öngördüğü
"ülkemiz sathında kurulacak akademik ağ üzerinden tüm kütüphaneler, arşivler,
dokümantasyon ve bilgi merkezleri birbirlerine bağlanacak ve kuIlanıcıIar odalarındaki bilgisayar Vasltasl ile elektronik ortamda her türlü bilgiye ulaşacaklardlr"

(Türk...

1

997:80) beklentis!, biraz abartllmlş olmakla birlikte, süregelen anlaylş

çerçevesinde oldukça zordur, Bu bağlamda ilk eleştiri, günün koşullarl dikkate
allndlğlnda, önce üniversite öğretam elemanlartnln odaları, odalarlnda masaıarl,

masalarlnda da kişisel bilgisayarları olması gerekmez mi sorusunu akla getiriyorsa da, böyle bir yaklaşlmın "yaplcl" olmaktan uzak olduğu açıktır. Ancak,
olayln özünde üniversitelerimizjn Ve araştlrma kurumlarlmızln yerli ya da yabancı
39
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kaynakll her tür bilgiye erişimi olduğuna göre, üniversite kütüphaneleramizde Var
olan bilgi kaynaklarınln bilgisayar ortamlna aktarllmaslnln yön|endirilmesi konusunda yaplcl çalİşmalarln, bUgüne değin ULAKBiM taraf ından yapllmlş olmasl
gerekirdi. Bunlar yapllmadlğl gibi ilgi konularda standartlarln oluşturUlmasl Ve
ortak politikalann geliştirilmesi doğrultusunda da ciddi bir çaba harcanmamlştır.
YÖK Dokümantasyon Merkezi'nin kuruluşundaki ağırlıklı gerekçe olan, ''üniVersitelerin slnırll mali imkanlarla sağıayamadlklarl süreli yaylnlarİ bir merkezde

bulundurarak hizmete

sunma" (Tuncer

1983:70) düşüncesi gözardı edil-

diğinden, süreli yayln abonelikleri iptal edilmiş Ve bilgiye erişim ola_Vınln, elektronik bilgi kaynaklarl jle çözümlenmesi hedeflenmiştir. 1998 ylll itibariyle ULAK-

BiM'in ödenek yetersizliği nedeniyle öngördüğü, üniversitelerimiz araslnda

oluşturulacak işbirliği amaçlü bir konsorsiyum yapllanmaslnda kendisinin desteklenmesi talebi (Türk..,: 1998: 73), bilgi Ve belgelere erişim açısından çok

yönlü yararlar sağIayabilme potansiyeli taşlyor olmaslna karşln, böyle bir yapılanmanın beklentileri gerçekleştirebilmesi için, ULAKBiM'in üniversiteler üze-

rinde yapllnm gücü olmayan TÜBiTAK yerine, önceden olduğu gibi, Yük-

seköğretim Kurulu bünyesi içinde yapllanmasının daha anlamIl olacağl
görü!mektedir.
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