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BİR KÜTÜPHANENİN KURULUŞU:
BALI KESİR ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ
Sema (Tutumel) AYHAN*

GİRİŞ
Balıkesir Üniversitesi'nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini ger
çekleştirebilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda, gerekli bilgi kay
naklarını bünyesinde toplayarak kullanıcıların hizmetine sunarak bir bilgi merkezi
olmaya çalışan Merkez Kütüphane, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş
kanlığına bağlı olarak gelişimini hızla sürdürmektedir.
Balıkesir Üniversitesi, 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunun, YÖK Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ku
rulmuş olup, bünyesinde 4 Fakülte (Fen Edebiyat, Bandırma İktisadi ve İdari Bi
limler, Necatibey Eğitim ve Mühendislik- Mimarlık Fakülteleri), 13 Yüksek Okul
(Balıkesir Meslek, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Sağlık Meslek, Bandırma
Meslek, Bandırma Sağlık, Erdek Meslek, Gönen Meslek, Burhaniye Meslek,
Havran Meslek, Ayvalık Meslek, Edremit Meslek, Sındırgı Meslek, l)ur$uni.ıey
Meslek) ve 4 Enstitü (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Edrem:t Zeytincilik, Gönen
Jeotermal) bulunmaktadır.
Kuruluşundan bu yana personel va öğrenci sayısı giderek artmaktadır. Üni
versitede; 28 profesör, 12 doçent, 79 yardımcı doçent, 11 O öğretim görevlisi, 36
okutman, 174 araştırma görevlisi, 12 uzman olmak üzere toplam 451 akademik
personel ve 359 idari personel görev yapmaktadır. 1998-1999 Eğitim Dö•
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nemindeki ogrenci say1sI ise; 6nlisans 3648, lisans 6268, yOksek lisans 155, doktora 50 olmak Ozere top lam 10121 olarak belirlenmi 9tir.

K0T0PHANE <;:ALI~MALARI (1992-1995 OONEMi)
Merkez KOtOphaneni_n tarihi geli9imine bak1ld19111da kurulu$ r;al1 9malarmm,
Oniversitenin kurulu9, geli9im ve yap1lanma r;ah 9malanna paralel bir geli 9im
gosterdigi g6r01mektedir.

1992-1995 doneminde ba 91at1lan ilk r;ah 9malarla Oniversite kOtOphanesi kavram1 , gerek geli9im sOreci, gerek 6rg0tsel yap1lanmas1, gerek sistematigi, gerek
i91evleri ve gerekse hizmet anlay1 91 ar;1s1ndan merkezi bir yakla91mla ele almmam19 olup, fakOlte ve yOksek okullarda kOtOphanelerin olu$mas1 da engellenememi9tir. KOtOphane ve DokOmantasyon Daire Ba9kanhgmm tum bu kOtOphaneleri kaynak ar;1smdan desteklemesi gerektigi d09 0ncesi ile r;ah 91lm1$,
bOtr;esi ile ilgili harcamalar, diger kOtOphanelere de payla9tmlmak suretiyle yap1lm19tir. Bu yakla91m ise, "Merkez KOtOphane" kavramm1 tart1 91l1r hale getirerek,
kurulu9 r;ah 9malarmm bu noktada yogunla9t1r1lmas1n1 geciktirmi9tir. Rekt6rl0k
KOtOphanesi olarak adlandInlan r;ekirdek kOtOphanede teknik ve okuyucu hizmetlerine profesyonel ve sistematik bir hizmet anlay1 91yla yakla91lmay1p, koleksiyonun nitelik ve nicelik ar;1smdan geli9tirilmesi one i;.1kart1lamam1 9, e 9it kaynak

kullarnm1

ve

denetimi

saglanamam,9,

saghkh

kaynak

d6n0 90m0

izlenememi9tir. Kurulu 9 r;ah 9malanrnn profesyonel bir kOtOphaneci denetiminde
ba91at1lmam1 9 olmasmm, bu belirsizligin ve yanh 9 yap1lanmarnn ortaya r;1kmasmda etkin pay, oldugunu da belirtmekte yarar gormekteyiz.

MERKEZ KUTUPHANE KURULU~ <;:ALI~MALARI
I-ilk izlenimler
1995 Temmuz aymda bu goreve geli 9imizle birlikte, Oniversitenin r;agda 9 ve
profesyonel bir anlay1 91a ara9t1nc1lanna hizmet verebilecek, bilgi merkezi niteliginde merkez bir kOtOphanenin kurulmas1 ve koleksiyonun bu amar; dog197
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rultusunda geli 9tirilmesini ongoren bir bak1 9 a91s1 ile mevcut durum degerlendirilerek, Necatibey Egitim Fakultesi 3. katinda 60 m2 lik bir odada yeni duzenleme 9ali 9malarina ba91and1. Devir alInan mevcut Rektorluk Kutuphanesi,
teknik ve sistematik donanimdan yoksun, profesyonel hizmet anlay1 9indan uzak,
bir yap1da ve koleksiyonu itibariyle bir depo gorunumu sergilemekteydi. Daha
90k, bag1 9 yoluyla gelen ~aynaklardan olu 9turulmu9, 2000 civannda 9i9irilmi9 bir
koleksiyon yap1s1 mevcuttu. Hi9birdegerlendirme ol9utu dikkate alinmaks1zin bas111 tum malzeme kayda ahnm1 9t1.
Kitaplara yalnizca DOS 20 Turk9e 9eviriden yararlanilarak sin1flama nuverilmeye 9ah 91lm19, kataloglamaya yonelik hi9bir 9ah9ma
yap1lmad1gindan basit de olsa bir katalog sistemi olu 9turulmam1 9t1. Uzman bir

maralan

Odun9 Verme Sistemi uygulanmamas1 nedeni ile de, kaynak dola91m1 izlenmesi
gibi bir durum soz konusu degildi. Kaynaklann se9imi ve saglanmasinda belirlenmi9 ol9utlerin

kullanilmamasI

nedenine bagh

olarak,

koleksiyonun

gunceliginden ve etkinliginden soz edebilmek bir yana, mevcut kutuphane bir
Oniversite kutuphanesi olu 9umundan 90k uzakta gorunmekteydi. Kutuphane ve
Dokumantasyon Daire Ba9kanlIg1 ise, temel i91evlerini bir yana b1rakm1 9, kutuphane ile ilgili rutin yaz1 9malann yurutuldugu bir evrak dairesi konumunda 9a119malanni surdurmekteydi. Koleksiyonun olu 9turulmasinda gerekli olan se9im,
saglama konulannda hi9oir etkinligi hatta yonlendirici niteligi bulunmamaktayd1.

II-Ba~lang1~ 9ah~malan
Yukanda soz ettigimiz gozlemler ·ve izlenimler dogrultusunda geli9en du9uncelerin olu~masin1 izleyen sure9 i9inde, Bahkesir Oniversitesindeki mevcut
kutuphaneler; personel, but9e, koleksiyon niteligi ve niceligi, kullanic1 niteligi, kullanic1 gereksinimleri ve beklentileri, kutuphane i9in aynlan fiziksel mekan ve alt
yap1 olanaklanna ili~kin bilgiler dogrultusunda ele alinarak bir durum degerlendirilmesi yap1lm1~ ve merkez kutuphanenin nas1I bir yap1 uzerine oturtulmas1 gerektigi Ozerinde 9ah 9malar ba~lat1lm1 9t1r. ilk olarak, personel, but9e,
koleksiyon, fiziksel ortam, kullanic1 · a91s1ndan eldeki mevcut 019-naklara da198
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yanarak Merkez KOtOphane kavram1rnn onemi anlat1lm1$, yap1lanmanm ve geli~m c;:ah$malanrnn bu bak1$ ac;:1s1 dogrultusunda sOrdOrOlmesinin kac;:1rnlmaz bir
g€reklilik oldugu benimsetilmi$tir. Merkez KOtOphane kavramma bagh olarak
B~kanhgm organizasyon yap1s1 yeniden ele ahnm1$, yakm ve uzun vadeli hedeUer yeniden belirlenmi$ ve c;:agda$ anlamda hizmet Oretecek bir bak1$ ac;:1s1yla
c;:al~malara ba$lanm1$t1r.
)ncelikle Merkez KOtOphanenin c;:ekirdegini olu$turacak olan RektbrlOk KOtOphanesi koleksiyonu, nitelik ve nicelik ac;:1smdan yeniden ele ahnm1$, var olan
koleksiyonun verilen egitimi ne olc;:Ode destekledigi, ne olc;:Ode ara$t1rma yapmaya olanak tarnd1g1 degerlendirilerek bu dogrultuda kaynaklar ay1klanm1$t1r.
bzellikle yabanc1 kaynaklann bOyOk bir c;:ogunlugunun gerek satin ahrnp diger kOtOp,anelere dag1t1m1 yap1lm!$ gerekse uzun sOredir okuyucu Ozerinde bulunan
kaynaklann, RektbrlOk kOtOphanesine geri dbn0$0m0 saglanarak koleksiyonun
s01 durumu belirlenmi$tir. idari ve Mali i$1er Daire Ba$kanhg1 Ayniyat Saymanhg1
demirba$ kay1tlan ile KOtOphane ve DokOmantasyon Daire Ba$kanl1g1 RektorlOk
KOtOphanesi Demirba$ Kay1tlan arasmdaki uyumsuzluk dikkate ahnarak, kay1t i$·
lemleri gozden gec;:irilerek, giri$1er yeniden ele ahnm1$tlr. Bbylece kay1t i$·
lemlerinin sagl1kh yOrOtOlmesinin, temeli at1lm1$ ve ilgili birimlerle olan baglant1lara netlik kazand1r1lm1$t1r. Pek c;:ok Oniversitemizde halen sorun olmaya
devam eden ve kOtOphanelere y1k1lan ayniyat i$1emlerinin, hangi birimin denetiminde yOrOtOlmesi gerektigi konusuna ba$lang1c;:ta ac;:1khk getirmemiz bu konuda olu$abilecek yanh$ yap1lanmay1 ortadan kald1rm1$t1r.
Yakla$1k ilk alt1ay1 alan bu c;:al1$malanm1z devam ederken, kaynaklara ili$kin
bilgi giri$1erinin bilgisayar ortam1na aktanlmas1ni saglayac~k otomasyon c;:al1$malannm ba$lat1lmas1 amac1 ile, bir kOtOphane yaz1l1mm1n ~lmmas1 ic;:in gerekli
c;:ah$malara da h1z kazand1r1lm1$t1r.
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111-Yonerge Haz1rlanmas1
KOtOphane ve DokOmantasyon Daire Bai;,kanl1grnrn gorev, yetki ve sorumluluklanrnn, kurului;, amac;: ve ii;,levlerinin olui;,turulmui;; bulunan kOtOphanelerle organik bagrnrn ac;:Ikhga kavui;;turulmas1 amac1yla ve Merkez KOtOphanenin , gerek hizmetlerini rahat yOrOtmesine dayanak saglayacak, gerel:se
Merkez KOtOphanenin niteliginin, oneminin ve ii;,levlerinin net olarak anlai;,1lmasrn1 kolaylai;,t1racag1 dOi;,Oncesiyle Merkez KOtOphane Yonergesi'nin ha21rlanmas1 c;:ahi;,malarrna h12 verilmii;,tir. Qalii;,malanm12 sonucunda hazirlad1gm12
yonerge 2.07.97 gun ve 97-4/18 sayI1i Senato karan ile kabul edilerek yOrOrhige
girmii;,tir.
Bu yonerge ile Merkez KOtOphane kavram1 ile birlikte, gerek kOtOphane 1izmetlerinin gerekse koleksiyonun gelii;,iminin bu bakIi;, ac;:IsI dogrultusunda sOrdOrOlmesi resmen kabul edilmii;,tir.

IV-Kataloglama ve Sin1flama c;a11,malan
Gelii;,im sOrecini anlatt191m12 Merkez KOtOphane, 1996 y1h bai;,lannda BLISSPC KOtOphane Otomasyon Sisteminin, kataloglama, katalog tarama ve odOnc;:
verme modOllerini satin alarak, kaynaklara ilii;,kin bilgileri MARC kay1tlanna gore
bilgisayar ortamrna aktarmaya bai;,lam1i;;t1r. Bu aktanmlar yapIhrken s1rnflama sistemi de degii;,tirilerek, kitaplar LC Srn1fland1rma Sistemi ve LC Konu Bai;,l1klan dikkate alrnarak srn1fland1nlm1i;; olup, AACR dogrultusunda kataloglanm1i;;t1r. Mevcut
koleksiyonun bilgi girii;,i yaklai;,1k Oc;: ay ic;:inde sonuc;:landInlarak, kitaplann raflarda
s1ralarni;,rnda ac;:1k raf sistemi uygulanm1i;;t1r.

V-Saglama <;ah,malan
BOtc;:enin Oniversitenin egitim , ogretim ve arai;;tIrmalanrn destekleyecek nitelikte olabildigince etkin kullarnlabilmesini saglamak amacI ile kaynak saglamaya ilii;,kin profesyonel bir c;:alIi;,ma bai;,lat1larak, sistematik bir yaklai;,1mla koleksiyonun nitelik ve nicelik ac;:1srndan denetimi saglanm1i;;, koleksiyondaki boi;,200
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luklar, yogunla$malar kontrol edilir hale gelmi$tir. Kitap ve dergi sipari$1erinde
sagllkll bir dOzenleme ve izleme ile okuyucunun bu konulardaki bilgi isteklerine,
beklentilerine ve kaynak gereksinimlerine profesyonel bir yakla$1mla yanit verilmeye ba~lanm1$tlr. Boylece kOtophaneci-kullan1c1, kOtOphane-kullan1c1 ili$kisinin sagllkl1 bir boyutta geli~tirilmesine ag1rllk kazandmlarak, merkez kOtophane ve kOtophaneci kavramlannin Oniversite i9indeki onemi,etkinligi ve
i$1evleri kullan1c1lara benimsetilmi$tir.

MERKEZ K0T0PHANENiN BUG0NK0 DURUMU
I-Bina
Merkez kOtOphane, 1998 May1s ayinda Fen Edebiyat FakOltesi yaninda yaptmlan yeni binanin ilk iki kat,na ta~inarak, mekan a91s1ndan fiziksel bir rahatlamaya kavu~mu~. daha fazla kullan1c1ya, 9agda$ bir ortamda profesyonel
hizmet Oretme anlay1$1 ile 9all$malann1 sistematik bir dozen i9inde organize ederek kOtophanenin ger9ek i~levine kavu~mas1n1 saglam1~t1r. Yeni Merkez KOtOphane 260 m 2 olup, 1 bOro, 2 ara$tlrma ve okuma salonundan olu~maktadir.
Giri~ kat, 60, ikinci kat 50 ki$ilik okuma kapasitesine sahiptir.

11-Koleksiyon
Satin alma ve degi~ik kurumlardan bag,$ olarak gelen kaynaklardan olu~turulmu$ bulunan Merkez KOtOphane koleksiyonunu; 4370 kitap, 60 sOreli yayin,
170 adet lisans ve doktora tezi, dani~ma kaynaklan, Oniversite kataloglan ile bilgi

verici, tan1t1m i9erikli olan ve ozel bir dOzenlemeyle ara~t1nc1lann kullanimina sunulan bro~Or tipi kaynaklardan olu$maktad1r.
Merkez kOtophane kavram1 olu$turulmadan onceki donemde ortaya 91km1~
bulunan Necatibey Egitim FakOltesinde 16.000, MOhendislik FakOltesinde ise
7.000 civannda yayin oldugu belirlenmi~tir. Bu kaynaklann gerek belli bir

sistematiginin ve konuyu bilen eleman1n1n olmamas1, gerekse dag1n1k bir yap1da
bulunmalan, yararlanma ve kullanimin etkinligi a91s1ndan sorun yaratmaktad1r.
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Ba$kanhgIm1z yakm bir tarihte, bilgisayar alt yapIsIna ve fiziksel ortamma ve ko$Ullarda yap1lacak iyile$tirmelere baglI olarak,diger fakOltelerdeki koleksiyonlan
da elden geryirerek Merkez KOtophane koleksiyonuna a$amah olarak katmay1
planlamakta ve bunun iryin gerekli on ryah$malan yapmaktad1r.

111-Personel
Merkez KOtOphane; ba$kan (kOtOphaneci), 1 kOtophaneci, 1 memur, 1 sozle$meli personel, 1 gOvenlik gorevlisi ve 1 hizmetli olmak Ozere 6 personelle ryal1$malarmI sOrdOrmektedir.

IV-Okuyucu
1998-1999 ogrenim doneminin ilk yansinda (1998 EylOI-Arahk) Merkez KOtOphaneyi kullanan okuyucu sayIsI 8.560 olarak belirlenmi$1ir. 1998 y1hnda kOtOphaneyi kullanan okuyucu say1sI 15.616 olup, 1.573'0n0 akademik personel,
9.720'sini ogrenci ve 145 ini ise idari personel olu$turmaktad1r. OdOnry kaynak
alan okuyucu sayIs1 toplam1 3.379 olup, bunlarm 560'1 akademik personel,
2.779'u ogrenci ve 129 u personel tarafmdan odOnry ahnm1$t1r.

V-Verilen Hizmetler
1-Dani~ma
RektorlOk Merkez KOtOphanesi, okuyucularmm kaynaklara ili$kin veya yoneltici nitelik ta$Iyan bilgi g&reksinimlerini, kataloglanni Internet' e arymt$ olan
yurtiryi ve yurtdl$I kOtophanelerin kataloglanni tarayarak, okuyuculanna yard1mc1
olmaktad1r. Aynca, ara$ttr1c1lann bilimsel ryah$malannda gereksinim duyduklan literatOr taramasI isteklerinde, gerek tarama prensipleri ary1s1ndan kullanic1lan bilgilendirerek Merkez
rarlanmalannda,

KOtOphanedeki mevcut tarama

gerekse

lnternet'deki

tarama

olanaklanndan ya-

olanaklan

ary1s1ndan

okuyuculanna rehberlik yaparak, dogru ve gOncel bilgiye ula$malannda yardImcI
olmaktad1r.
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1998-1999 6gretim Doneminde ilk kez, Necatibey Egitim FakOltesi Egitim Bilimleri B610m0 yOksek lisans ogrencilerine, 2. donem boyunca birders program,
9en;:evesinde, Ba9kanllg1m1zca kapsaml1 bir okuyucu Eegitimi verilmi 9 ve bu tor
derslerin gelecek y1ldan ba9Iayarak bir program dogrultusunda a 9amal1 olarak
Oniversitenin diger b610mlerine de verilmesi konusunda karar allnm1 9t1r.

2-0dun~ Verme
Eleman yetersizligi, fiziksel ko9 ullardaki yetersizlik ve kavramsal tanim
yetersizligi nedenlerine bagll olarak, 6dOn9 verme ve baz1 okuyucu hizmetlerinin
ba9Iatllmas1 a 9amal1 olarak yap1lm1 9tir. Giri9 i9Iemleri tamamland1ktan sonra kaynaklar ilk etapta akademik personele 6dOn9 verilmeye ba9Ianm1 9, 'Merkez KOtOphane Yonergesi'nin kabul edilmesinden hemen sonrada 6dOn9 verme hizmetlerinden ogrenci de yararlandirilmaya ba9Ianm1 9t1r $u anda soz konusu
sistemi tek bir PC ile 9all 9tiran Merkez KOtOphanede kataloglama, katalog taramas1 ve 6dOn9 verme i9Iemleri bilgisayar ortam1nda sOrdOrOlmektedir. Tek bir
anahtar kelime yard1m1 ile (yazar ad1, kitap ad1, seri ad1, konu) kullan1c1lar, Merkez KOtOphanede kayda ahnm1 9 tom kaynaklara ula9abilmektedirler. Kitaplarm
raflarda s1ralan1 9mda a91k raf sistemi uygulanir.
Yonetim Kurulu, en az ayda bir olmak Ozere aralannda kararla9t1racaklan
gOnde, toplanmaktad1r. Ba9kanllk, kulland1g1 kOtOphane sistemini network ortammda 9all 9t1rarak kulland191 sistemin katalog tarama modOIOnO 90k kullan1c1h
hale getirmeyi d0 90nmektedir. Bu noktadaki 9al1 9malanm1z tamamlanmakta
olup deneme a 9amasmdad1r. Yak1n bir tarihte kullanic1lanm1z Merkez KOtOphanede bu olanaga kavu9mu 9 olacaklard1r.
KOtOphane ve DokOmant3.syon Daire Ba9kanhg1 yakm gelecekte, kulland1g1
bilgisayar yaz1l1mmm kOtOphane i9ir.de, 90k kullanic1h .,ale d6n09tOrOlmesi ve
olu9turmaya ba9Iad1g1 katalog veri tabaninin Oniversitemizin uzak birimlerince de
Internet Ozerinden taranabilmesini ger9ekle9tirme planlarm1 sonu9land1rma a9amasmdad1r. Bundan sonraki ilk hedefimiz ise kOtOphane program1m1za uzaktan
eri 9imin saglanmas1 i9in web sayfam1z1 bir an once olu 9turmak olacakt1r.
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3-Kuti.iphaneleraras, Oduni; Verme

Merkez KOtOphane kendi koleksiyonunda bulunmayan, ancak ara~t1nc1lann
gerek duydugu baz, makale fotokopi ve bdOrn;: kitap isteklerini kOtOphaneleraras, adorn; verme hizmetini devreye sokarak yan1tlamaktad1r. Bu hizmetini ger9ekle~tirirken de, kataloglarm1 lnternet'e a9m1~ bulunan yurti9i ve yurtd1~1 kOtOphanelerin kataloglanni tarayarak, okuyuculann gereksinim duyduklan bilgileri
saptayarak, kendilerine yard1mc1 olmaktad1r.

204

