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O ÇOMÜ son günlerde kütüphanesiyle gündemde 
önemli bir yer tuttu. ÇOMÜ için kütüphane neden 

bu kadar önemli?

C Sedat Laçiner: Kütüphane aslında her üniversite için 
önemli olmalı. İyi üniversite, iyi kütüphane demektir. Kütüp-
hane üniversitenin kalbi gibidir. İyi bir kütüphaneniz yok ise 
eğitim, öğretim ve bilim yapmak oldukça zorlaşır, belki de im-
kânsızlaşır. 

ABD’de iyi üniversitelere bakarsanız ortalama kitap sayılarının 
ortalama 4-5 milyon civarında olduğunu görürsünüz. Örneğin 
Harvard’da bu sayı 16,8 milyonu aşar, ki bu rakam Türkiye’deki 
tüm üniversitelerin kitap sayısından bile fazladır. Türkiye’deki 
üniversite kütüphanelerindeki kitap sayılarını topladığınızda 
12 milyon civarında bir rakama ulaşıyorsunuz. Kaldi ki bunun 
mühim bir kısmı da mükerrer kitaplardır. Yani o 12 milyonun 
netini alsanız belki de 5 milyon kitaptan daha az bir rakama 
ulaşırsınız. Düşünsenize bir ülkenin tüm üniversite kütüpha-

neleri bir başka ülkenin tek 
bir üniversite kütüphanesine 
erişemiyor. Aynı durum genel 
kütüphanelerde de söz konu-
su. Türkiye kütüphanelerinin 
tamamındaki kitap sayısı sa-
dece ABD Kongre Kütüpha-
nesi’ndeki kitap sayısına bile 
ulaşamaz. Bu örnek bize gös-
teriyor ki gelişmişlik de, geri 
kalmışlık da tesadüf değildir.

Yale Üniversitesi Kütüphane-
si’ndeki kitap sayısı 12 milyo-
nu geçer. California’da 11 mil-
yon, Michigan’da 11,7 milyon 
kitap vardır. ABD Kongre Kü-
tüphanesi’nde ise 34 milyon 
kitap olduğu söyleniyor.
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En sağlıklı sistem 
açık raf sistemidir. 
Özellikle araştırma 
kütüphanelerinde 
kitapla okur arasında 
duvarlar olmamalıdır.

C

O İyi üniversite olmakla, iyi kütüphane olmak 
arasında yakın bir ilişki var o zaman..?

C Evet, çok yakın bir ilişki var. Dünyanın en iyi üniver-
site kütüphanesi listesi aynı zamanda dünyanın en iyi 
üniversiteler listesi gibidir. En iyi üniversiteleri baştan 
aşağı sıralarsanız en iyi üniversite kütüphanelerini de 
az çok sıralamış olursunuz.

Bizde ise kütüphanesinde 1 milyon kitap olan bir tek 
üniversite bile yoktur. Kitap sayılarını 500 bin, 700 bin 
gösteren üniversite kütüphanelerimizde bile ciddi bir 
sayım yapsak tekil kitap sayısı bu rakamların çok ama 
çok daha gerisinde çıkacaktır. Diğer taraftan Cambrid-
ge Üniversitesi’nin sahip olduğu kitap sayısı 15 milyon 
civarındadır. 114 ayrı kütüphaneden oluşuyor Camb-
ridge Kütüphanesi. Bu kütüphanede 1.800 yılı öncesi 
basılmış kitap sayısı bile 200 binden fazladır. Sadece 
haritaların sayısı bile 1,5 milyon civarında. Yale Kütüp-
hanesi’nde 12,5 milyon kitap 20 ayrı binada saklanıyor.

Ayrıca bizde bir kitabı istersiniz, bir görevli gider o ki-
tabı size getirmek için. Ve belki 10 dakika sonra, belki 
1 saat sonra gelir. Bazı durumlarda istediğiniz kitabın 
rafta olmadığı görülür, boşuna beklemiş olursunuz. 
İstediğiniz kitap ya çalınmıştır, ya kaybolmuştur, ya da 
başına ne geldiğini kimse bilmemektedir. Bazen de 
kitabı size getirirler, siz sevinçle aradığınız sayfalara 
bakarsınız ve sizden önce bir vandalın o sayfaları yırttı-
ğını, tahrip ettiğini kahrolarak görürsünüz.

Kitap ile okur arasındaki bağ bizdeki kütüphanelerde 
kopmuş gibidir. Okurun kitaba dokunması tehlikeli 
görülür sanki. Birçok kütüphane bu nedenle açık raf 
sistemine sahip değildir. Oysa en sağlıklı sistem açık 

raf sistemidir. Özellikle araştırma kütüphanelerinde 
araştırmacı kitaba dokunabilmelidir. Kitapla okur ara-
sında duvarlar olmamalıdır. Kütüphanelerimiz kay-
nak açısından zengin olmadığı gibi, sayıca yetersiz ve 
meslek olarak donanımsız personel nedeniyle de zayıf 
hizmet vermektedir. Bizde kütüphanecilik bölümlerin-
den mezun olanlar işi daha çok çalışmaya başladıkları 
yerde öğrenirler. Aslına bakarsanız pek çok bölüm bu 
durumdadır. Üniversitelerimiz ne yazık ki hayata yete-
rince dokunamamaktadır. Kuramsal bilgi ile yüklenen 
öğrenciler mezun olunca mesleklerine sanki sıfırdan 
başlamaktadırlar. En kötüsü öğretim safhasında kü-
tüphaneciliğin ruhunun verilememesidir. Kütüpha-
neci basit bir memur değildir. Kütüphaneci aynı za-
manda öğretmendir. Size bilgiye nasıl ulaşacağınızı 
kalıcı olarak öğretir. Kütüphaneci aynı zamanda bir 
rehberdir, bir uzmandır. Bu nedenle iyi bir kütüphane-
ci olmak için sadece lisans eğitimi yetmeyecektir. Mut-
laka belli bir alanda uzmanlaşmak, mümkünse yüksek 
lisans-doktora yapmak gerekir. Bilgi en hızlı gelişen 
kıymet olduğundan kütüphanecinin de bu değişime 
ayak uydurabilmesi gerekir.

Ülkemizdeki kütüphaneleri özetleyecek olur isek, 
aradığınızı bulamadığınız, hoş karşılanmadığınız, 
genelde kışın soğuk, yazın ise sıcak yerlerdir bizde-
ki kütüphaneler. Yatırım az olduğundan, yeterince 
önemsenmediğinden çoğu kütüphanemizin mimarisi 
de yetersizdir ve binaları kullanışsızdır. Türkiye kütüp-
hanelerinde genelde kütüphanecinin görüşlerine de 
fazla kıymet verilmediğinden bu kurumlar uzman ve 
profesyonel görüşünden uzak bir şekilde kendi haline 
terkedilmektedir.

ARAŞTIRMACI KİTABA DOKUNABİLMELİDİR
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O Her şey kitap sayısı mıdır? Yani az kitapla, ne bileyim 300, 400 bin kitapla da iyi kütüphane 
olunamaz mı?

C Eğer genel kütüphane olma iddiasındaysanız 300-400 bin kitapla iyi kütüphane olamazsınız. 
Ama eğer uzmanlık kütüphanesi olma iddianız var ise, örneğin arkeoloji veya Anadolu arkeolojisi 
gibi bir konuda kütüphane iseniz 50 bin kitap da sizi çok iyi bir kütüphane haline sokabilir. Ne var 
ki bir üniversite kütüphanesinin bu rakamlar ile bırakınız iyi olmasını, kütüphane sayılması dahi 
mümkün değildir.

Elbette her şey kitap sayısı değildir. Bunun yanı sıra koleksiyonunuzdaki nitelik, güncelleme hızı, 
nitelikli personel, bilgiye ulaşma sürati ve diğer hizmetler de önemlidir. Yale gibi, Harvard gibi iyi 
kütüphaneleri olan üniversitelerde kütüphane personeli yüzlerce kişiden, hatta bazı kütüphane-
lerde birkaç bin kişiden oluşur. Bu arada fotokopi hizmetlerinden çalışma saatlerine kadar pek çok 
unsur iyi kütüphaneyi belirler. Esas olan, ihtiyaç duyan kişiye doğru ve yeterli bilgiyi zamanında 
ulaştırmaktır. Kütüphane bilgi ihtiyacınızın karşılandığı yerdir. Dolayısıyla çağlar değişse de kütüp-
hanenin bu işlevi devam eder.
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O Dijital çağda da bu durum böyle 
midir? Yani artık internetten, veri 

tabanlarından bilgiye daha kolay ve 
zahmetsiz ulaşılamıyor mu?

C Söylediklerinizde gerçeklik payı var. 
Artık dijital çağdayız ve basılı yayından 
dijital yayınlara doğru hızlı bir geçiş söz 
konusu. Ancak henüz geçiş aşamasın-
dayız. Bu nedenle hem basılı, hem de 
sanal kaynakları bir arada bulundur-
mak ve kullanmak zorundayız. Aksi 
takdirde çağı yakalayayım derken çağı 
yine kaçırırız. Sadece dijital kaynakları 
kullansınlar diye basılı eserleri ihmal 
eder isek sadece cahil bir neslimiz olur.

ÇOMÜ KÜTÜPHANESİ KİTAP VE DERGİ DIŞI MATERYAL SAYILARI
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O
Yani sadece elektronik kaynakla bilim ve eğitim olmaz mı diyorsunuz?

C Bu sorunuza soru ile cevap verelim, “en son ne zaman elektronik bir kitap okudunuz?”. Birçok kişi 
için cevap genelde “hiç” oluyor. Hele hele “elektronik kaynaklardan roman veya hikâye okudum” demek için 
vakit henüz erken. Bu durum Batı’da da böyle. Yani insanoğlu henüz elektronik zeminler üzerinden kitap 
okuma alışkanlığına tam olarak geçemedi.

ABD gibi bazı ülkelerde elektronik cihazlar üzerinden kitap okumayı yeğleyen bir grup yok değil. Hatta 
bu kişiler kâğıt üzerine basılı kitapları okuyamadıklarını da iddia ediyorlar. Ancak bunların sayısı hala sınır-
lı. Bunun bir nedeni geçiş döneminde oluşumuzdur. İkinci neden ise elektronik okuma cihazlarının hala 
insani olamamış oluşudur. Tablet, notebook ve diğer cihazlar insan anatomisinin ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılayamıyor. Boynunuz eğilmekten tutuluyor, gözleriniz aldığı ışıktan rahatsız oluyor, şarzınız çabucak 
bitiveriyor vs. Bu ve buna benzer olumsuzluklar insanları elektronik eser okumaktan hala uzak tutuyor. Bu 
nedenle elektronik kaynaklar henüz kitabın yerini almaktan çok, onu tamamlayan bir unsur oldu ya da yeni 
okuma-çalışma mecraları oluştu. Bu nedenle ABD’de dahi gelişmiş kütüphaneler hem basılı eser satın alı-
yorlar, hem de veri tabanlarına abone oluyorlar. Bütçelerini hemen hemen ikisi arasında eşit paylaştırıyorlar. 
Bazı kurumlarda ise elektronik yayıncılık yeni bir ürün olarak değerlendiriliyor ve basılı kitapla arasında bir 
rekabet görülmüyor.

ELEKTRONİKLE BASILI KİTAP ARASINDA REKABET YOK
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Bu hep böyle gitmez herhalde. Bilgisayarlar kitabın yerini alamaz mı?

C Alabilir belki. Şu anda elektronik kaynaklara bir kayış da var. Örneğin Amazon’un kitap satış-
larında elektronik kitap, basılı kitap satışlarını geçmiş durumda. Fakat diğer taraftan basılı kitap da 
hala çok satıyor. Belki belli bir süre içinde basılı kitap ortadan kaybolacak ya da çok azalacak dene-
bilir. Belki her şey dijital olacak, belki basılı kitap okumak isteyenler yazıcılarından çok güzel baskılar 
çıkarıp kendi kitaplarını oluşturup onları okuyacaklar. Kim bilir?… Belki kitaplar küçücük aletlerden 
önümüze yayılan bir ışık süzmesine dönüşecek. Ya da elimizdeki basılı kâğıt kitaplar gibi elektro-
nik-kâğıt karışımı, yani nano-teknoloji ürünü katlanabilir, bir kitapta binlerce kitabı saklayan kitaplar 
ortaya çıkacak. Kim bilir?

6
SORU

BASILI KİTAP HER ZAMAN DEĞERİNİ KORUR



7

7
SORU

O
10 yıl sonra e-kitap basılı kitabın yerini alırsa yatırımlarınız boşa mı gidecek?

C Geleceği tahmin etmek kolay değil. O gün için hazırlıklarımızı yapmalıyız. Biz de ÇOMÜ 
olarak hazırlıklarımızı olabildiğince eksiksiz yapıyoruz. Ancak geleceğe hazırlığımız bugünü ihmal 
etmemizi gerektirmiyor. Eğer basılı kitaplar 10 yıl içinde yerlerini dijital kitaba tamamen bıraka-
caksa biz o 10 yıl boyunca öğrenci mezun etmeyecek miyiz? Bugün yaptığımız yatırımlar sadece 
önümüzdeki 10 yıl boyunca hizmet verse o bile yeterlidir. Kaldı ki 10 yıldan çok daha uzun yıllar 
kütüphanemizdeki bu kitaplar ÇOMÜ’ye hizmet verecektir.

BUGÜNE VE GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ
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O
Basılı kitaplarla hayata hazırlanan kişilerin dijitale hazırlanmaları zor olmayacak mı?

C Böyle bir tercihimiz yok. Yani öğrencilerimiz veya çalışanlarımız sadece basılı yayınları kullansın gibi 
bir kararımız asla söz konusu olamaz. Şu anda ÇOMÜ’de hem dijitale, hem de basılı yayınlara dönük hazırlık 
yapıyoruz. Bilgi neredeyse oradan alıyoruz. Bilgi hangi araçlardan alınabiliyorsa o araçları ve yöntemleri kul-
lanıyoruz. 2011’den bu yana deli gibi bilgisayar alıyoruz, internet ve diğer bilişim teknolojilerine inanılmaz 
yatırımlar yapıyoruz. İnternet kullanımımızdaki patlama bunun net göstergesidir. ÇOMÜ son 3 yılda internet 
kulanım miktarında % 1.000 (bin) büyüme sağladı. İnternet hızından veri tabanlarından indirdiğimiz mater-
yale kadar her alanda çok iddialı bir hale geldik. Bu konuda 5 yılda Türkiye’nin ilk 3 üniversitesinden biri haline 
gelebiliriz, hatta belki de birinci sıraya çıkarız. 3 yılda geldiğimiz nokta biliyorsunuz Türkiye’nin interneti en çok 
kullanan ve internette en çok talep alan ilk 10 üniversitesinden biri olmamızdır. Her iki alanda da Türkiye’nin 
en iddialı üniversitelerinden biriyiz. Basılı kitapta da iddialıyız, dijital yayınlarda da… Ancak şunu da görüyo-
ruz, genelde elektronik kaynakları iyi kullananlar basılı kaynaklarda da iyi olanlar. Yani bir geçiş dönemindeyiz. 

BASILI KİTAPTA DA DİJİTAL KİTAPTA DA İDDİALIYIZ

B

Türkiye dijital ortamda 
bilgi üretimi tekellerini 
de kırmak ve kendi 
millî sistemlerini 
üretmek zorundadır.

C
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Her iki tarafta da güçlü olmanız, her 
iki alana da ciddi yatırımlar yapmanız 
gerekiyor. Belki yarının dünyasında 
bunların oranı çok değişecektir. Ama 
şu an için elektronik kaynaklar basılı 
kaynakların alternatifi olmaktan çok, 
tamamlayıcısı durumundadırlar.

Ayrıca gençlerinize klasik edebiyatta, 
şiirde, romanda, tarihte vs. belli bir 
derinlik kazandıramazsanız internet 
ve bilgisayarlar pahalı birer oyunca-
ğa dönebilir. Twitter ve facebook gibi 
mecralara dikkatli bakarsanız kullanı-
lan dilin çok bozuk olduğunu, kelime 
hatalarının çok fazla olduğunu, bo-
zuk gramerin dile hâkim olduğunu 
görürsünüz. İnternette ciddi bir yü-
zeysellik var. İnternette tüm bilgi size 
hazır geliyor ve siz o bilginin birileri 
tarafından üretilmediğini sanıyorsu-
nuz. Google’a yazıyorsunuz, bilgi size 
hazır geliyor. Onun üretim sürecini 
göremiyorsunuz. Belli bir emek ilişkisi 
olduğunu yeni nesiller farkedemiyor 
bile… Bu da hem kolaycılığa alıştırı-
yor, hem de yüzeyselliğe. Sadece bil-
gisayar ürünlerine bağlı kalınca üret-
meyen ama tüketen bir kitle ortaya 
çıkıyor. Bunu aşmanın yolu elinizdeki 
tüm araçları kullanarak öğrencileri-
nizi her ortama hazırlamaktır. Ayrıca 
Türkiye dijital ortamda bilgi üretimi 
tekellerini de kırmak ve kendi milli 
sistemlerini üretmek zorundadır. Ba-
kınız Türkçe eserlerin % 80’den fazlası 
elektronik ortamlarda yok veya ya-
bancı firmaların veri tabanlarında yer 
alıyor.  Yani kendi bilginize ulaşmak 
için dahi uluslararası tekellere mec-
bur kalabiliyorsunuz.
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O
İnternette dolaşan bilgilerin güvenilirliği de ciddi bir sorun deniyor. Doğru mu?

C Elbette. İnternette belli bir aboneliğiniz yoksa dolaşan bilgiler ücretsiz bilgilerdir. Oysa dün-
yanın en pahalı ürünü bilgidir. Bilgi üretimi tarım, hayvancılık, sanayii ve hizmet sektörü ürünlerinin 
hepsinden daha ileri bir gelişmişlik düzeyi gerektirir. Başka bir deyişle, hiç kimse size bu kadar kıymetli 
bilgiyi ücretsiz sunmaz. Eğer ücretsiz sunuyorsa o bilgi tam değildir veya başka bir maksada dönük 
olarak oltanın ucundaki yem gibi bir bilgidir. Ücretsiz bilginin önemli bir kısmı propaganda mahiye-
tinde bilgidir. Size verilen bilgi ulaşmanız istenen bilgidir.

dünyanın en pahalı ürünü bİLGİDİR

9
SORU
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O
Ücretsiz bilgide ne gibi tehlikeler vardır?

C Bu kadar çok bilginin size ücretsiz sunulması sizleri rahatsız etmiyor mu? Birileri neden sizin 
için ücretsiz bilgi hazırlasın ki? Eğer bir bilgi ücretsiz ise ya propaganda amacı vardır, ya da kullanım 
dışı kalmış, faydası düşük bilgi haline gelmiştir. Elbette bu iki kategori dışında kalan çok faydalı bilgiler 
de dolaşıyor internette. Örneğin bazı gazeteler ve dergiler içeriklerini ücretsiz olarak okurlarına sunu-
yorlar. Bunlar son derece faydalı bilgiler. Bunun gibi Google Books’un milyonlarca kitaba erişimi (pek 
çoğu tam metin olmasa bile) sağlaması da takdire şayan bir gelişmedir. Ancak sağlıklı araştırmalar ve 
sağlıklı bir eğitim için internet hala uçsuz bucaksız vahşi bir orman gibidir. Bu nedenle üniversite ola-
rak öğrencilerimize ve çalışanlarımıza bu kuralsız ve vahşi dünyada yardımcı olmak zorundayız. Bunun 
yolu internet eğitiminden, bilgiye ulaşım seminerlerinden, aboneliklerden ve diğer altyapının sunul-
masından geçiyor. İyi bir basılı kitap koleksiyonuna sahip olmak ve iyi bir çalışma ortamı sunmak da 
hala bu hedef doğrultusunda önemli bir araç.

B

Ücretsiz bilginin 
önemli bir kısmı 
propaganda 
mahiyetinde bilgidir. 
Size verilen bilgi 
ulaşmanız istenen 
bilgidir.

C

10
SORU DOĞRU bİLGİYE ULAŞIM ÖNEMLİ
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O
ÇOMÜ Kütüphanesi dijital kaynakları yeterince takip 
ediyor mu?

C Dünyanın en iyi üniversite kütüphaneleri bütçele-
rini hemen hemen yarı yarıya kullanıyor. Yani bir yan-
dan basılı yayınları takip ediyorlar, diğer taraftan diji-
tal kaynakları. Elbette bütçede denge her geçen gün 
elektronik kitaplara ve elektronik dergilere doğru ka-
yıyor. Burada imdada dijitalin nispeten düşen fiyatları 
yetişiyor. Yani elektronikte bilgiye ulaşmak her geçen 
gün daha da kolaylaşıyor ve ucuzluyor. Diğer taraftan 
takip etmeniz gereken bilgide yaşanan artış ve çeşitli-
lik bütçenizi istediğiniz oranda azaltmanıza müsaade 
etmiyor. Başka bir tabir ile bir yandan birim fiyatları 
düşüyor gibi görünüyor, diğer taraftan almanız gere-
ken ürün çeşitleniyor, yükünüz her halükarda artıyor. 
Artık bilgi üretimi yıllarla, aylarla değil, günlerle takip 
edilmek zorunda. Neredeyse her gün, bazı disiplinler-
de her dakika insanlığın bilgi eşiği tekrar tekrar aşılıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da 
bağımlılık. Elektronik yayınlarda Batı’ya bağımlılık ol-

dukça yüksek bir seviyede ve bu durum uzun vade-
de kabul edilemez. ÇOMÜ de dijital çağı yakalamaya 
çalışıyor. Şu anda Türkiye’nin en iyi dijital kütüpha-
nelerinden birine sahibiz. Örneğin milyonlarca teze 
ÇOMÜ’lüler kolayca ulaşabiliyorlar. Şu an için 2 milyo-
nun üzerinden tezi tam metin olarak kullanabiliyoruz. 
Buna diğer internet kaynaklarının ücretsiz sağladığı 
tam metin tezler dâhil değil. Veri tabanlarımızdaki 
tezler dijital ortamda olmasaydı bunca tezi saklamak 
için şu anki kütüphanemizden herhalde 2 tane bina 
daha yapmamız gerekirdi. Aynı şekilde elektronik 
bilimsel dergi ve popüler gazete ağımız da oldukça 
iyidir. Hatta Türkiye’nin en iyileri kadar iyi diyebilirim. 
ÇOMÜ öğrenci ve personelinin isteyip de ulaşamadığı 
yayın yok gibi. Ulaşamadıklarını söylediklerinde ne-
redeyse anında abone oluyoruz. ÇOMÜ’lüler her gün 
2.000’den fazla günlük gazeteye tam metin ve birço-
ğuna Pdf şekliyle ulaşabiliyorlar.  Yani gazeteyi elinize 
almış, sayfasını çeviriyormuşçasına günlük gazeteleri-
nizi okuyabiliyorsunuz.

ÇOMÜ elektronİK KÜTÜPHANECİLİKTE ÇOK İDDİALI

VERİ TABANLARI BÜTÇESİ
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B

ÇOMÜ sayfaları 
üzerinden 3,2 
milyon elektronik 
kitaba kolayca 
ulaşabiliyorsunuz.

C
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3,2 mİLYON ELEKTRONİK KİTABA KOLAYCA ULAŞIM

12
SORU O

ÇOMÜ’lüler kaç adet e-kitaba ulaşabiliyorlar?

C 240 binden fazla tam metin elektronik kitap da koleksiyonumuzda mevcut. Buna 29 milyonu aşan 
genel e-kitap koleksiyonumuz dâhil değil. ÇOMÜ personeli veya öğrencisi olan herkes, ister evinden, isterse 
ofisinden istediği sürece bu kitaplara ulaşabiliyor. Vahşi bir ormanı andıran internetteki ücretsiz kitap siteleri-
ni de tek tek listeledik ve ÇOMÜ ana sayfasından kolay linkler oluşturduk. Böylece ÇOMÜ sayfaları üzerinden 
5,5 milyon elektronik kitaba kolayca ulaşabiliyorsunuz. Hedefimiz elektronik veri tabanları ile koleksiyonu-
muzda tuttuğumuz 200 binden fazla kitap sayısını önce 500 bine, daha sonra da 1 milyona çıkarabilmek. 
Bunları abonelikten sürekli hale getirmek de bir diğer hedefimiz. Bunlara ek olarak elektronik sistemlerde 
yer almayan Türkçe kitapları e-kitap haline getirme projemiz de devreye girmek üzere. Özellikle Çanakkale 
ile ilgili materyalleri dijital ortama taşımaya çalışıyoruz. Şimdilik 5,5 milyondan fazla materyale (3,1 milyon 
e-kitap, 2 milyon e-tez ve 470 bin kitap) ÇOMÜ’den ulaşabiliyoruz. Elbette buna ücretsiz veri tabanları dâhil 
değil. Malum bunlara herkes kolayca ulaşabiliyor. Biz bu veri tabanlarının da daha yoğun kullanımı için hiz-
met içi eğitimlere ağırlık veriyoruz, ulaşımı kolaylaştıracak yatırımlar yapıyoruz.
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O
Uluslararası standartlar açısından ÇOMÜ’nün dijital kaynaklar konusunda durumu nasıl?

C Dijitalde çağı yakalamak nispeten daha kolay. Abone ücretlerini düzenli ödediğiniz sürece mil-
yonlarca yayın emrinizde. Elbette burada Batı’nın yayın tekeli var. Abone ücretleri de Batı’ya gidiyor, bilgi 
kaynağınız da Batı haline geliyor. Aslında abonelikler bir yönüyle, bilginin Batı’nın tekelinde kalmasını sağ-
lıyor. Daha önce de söylediğim gibi, burada milli bir atılım şart. Burada da iş yine üniversitelere düşüyor. 
TÜBİTAK’ta ve diğer yerlerde de bazı çalışmalar yapılıyor, fakat bu çalışmalar henüz istenen düzeyde değil. 
Türkçe elektronik neşriyatın hızla artması gerekiyor. Belki bu hedef doğrultusunda üniversitelere ayrı bir 
bütçe kalemi eklenebilir.

Sorunuza gelirsek, ÇOMÜ dijital dünyayı izlemede Batı dünyasından geride sayılmaz. Hatta 2012 yaz ay-
larında bir Alman araştırmacı kendi ülkesinde bulamadığı bir dergiyi ÇOMÜ elektronik veri tabanlarından 
bulmuş ve çok sevinmişti. Aynı araştırmacı söz konusu makaleyi İstanbul’da bir üniversitede bulmak iste-
yince kendisine “o dergi Türkiye’de varsa ancak Çanakkale’de vardır” demişler, o da Çanakkale ziyaretinde 
bunu denemiş ve doğru olduğunu görmüş.

Tabii ki bu örnek tek başına ÇOMÜ’nün dijital seviyesini göstermez. Hâlâ pek çok eksiğimiz var. Doğrusunu 
isterseniz bu eksikleri tek başına bir tek üniversitenin aşması da kolay değildir. Burada ulusal politikalar ve 
işbirlikleri devreye girmeli. Örneğin New York Halk Kütüphanesi dijital yayınlar konusunda Google ile işbir-
liğine gidiyor. Biz de buna benzer işbirlikleri geliştirmeye çalışıyoruz.

13
SORU

BİLGİYİ BATI’NIN TEKELİNDEN KURTARMALIYIZ
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O
Veri tabanları bir üniversite için neden önemli?

C  Veri tabanları aracılığıyla pek çok kitaba ve 
dergiye abone oluyorsunuz. Bu şekilde ÇOMÜ Kütüp-
hanesi’nde 240 binden fazla kitaba tam metin olarak 
ulaşabiliyoruz. 240 bin derken abur cubur yayınları 
burada saymıyorum. Yoksa birkaç bin lira vererek bir 
anda 300-400 bin elektronik kitaba sahip olabilirsiniz 
de. Ama o kitapların tamamına yakını çok eski kitap-
lardır veya her yerde bulabileceğiniz klasik eserlerdir. 
Yani Google Books’da ücretsiz olarak herkese sunulan 
kitaplara bir de para vererek abone olmak israf olur. 
3 milyondan fazla böyle kitaba zaten ücretsiz olarak 
ulaşabiliyoruz. Benim bahsettiğim 200 binden fazla 
eser güncel ve piyasada yüksek fiyatlar ile satılan ki-
taplardır. Yoksa ÇOMÜ’lüler açık kaynaklar yoluyla 
doğal olarak 3 milyondan fazla kitaba hiçbir zahmete 
katlanmadan ulaşabilmektedirler.  Sayı her geçen gün 
artıyor. Hedefimiz 2015’e kadar abonelikle elde ettiği-
miz kitap sayısını en az 500 bin kitaba ulaştırabilmek.

Dergilerin sadece şimdiki sayılarına değil, tüm arşivine 
yine bu veri tabanları aracılığıyla ulaşabiliyoruz ki bu-
rada milyonlarca materyal elimizin altında olmuş olu-
yor. Daha da önemlisi söz konusu eserlere bilgisayarın 
arama motorları vs. aracılığıyla daha nitelikli bir şekil-

de ulaşabiliyorsunuz. Basılı kitapta geleneksel yolla 
saatler, hatta günleri bulabilecek çalışmalar dijitalde 
dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor.

Bilimsel dergiler, özellikle doğa bilimlerinde bilim in-
sanlarının vazgeçilmezi. Bazı branşlarda basılı kitap ve 
dergiyi hiç kullanmayan, sadece dijital bilimsel der-
gilere bağımlı olan bilim insanlarımız bile var. Çünkü 
kitap hazırlanıp, basılıncaya kadar çok uzun bir süre 
geçiyor. Oysa bilimsel gelişme pek çok alanda artık 
yıllarla değil aylarla, hatta günlerle değişiyor. Örneğin 
bilgisayarda veya elektronikte bilimi kitaplar üzerin-
den yapar iseniz bilim değil, bilim tarihi yapmış olur-
sunuz. Bu nedenle dijital journaller üniversite kütüp-
haneleri için hayati öneme sahiptir.

Veri tabanlarında bizim tecrübemiz şu yönde; bilim 
insanları veri tabanlarımızı ne kadar çok kullanırsa 
uluslararası makale sayımız o kadar çok artıyor. Veri 
tabanlarının kullanım miktarı çıktıyı belli eden bir çeşit 
girdi gibi. Girdi yüksek olursa çıktı da ona göre yüksek 
ve değerli oluyor. Dolayısıyla daha iyi bir üniversite ol-
mak istiyorsak, bilgi üretmek istiyorsak bu veri taban-
larını daha yoğun bir şekilde kullanmak zorundayız. 
Çünkü günümüz dünyasında insanlığın bilgi birikimi 
daha çok buralarda depolanıyor.

B

Bilim insanları veri 
tabanlarımızı ne 
kadar çok kullanırsa 
uluslararası makale 
sayımız o kadar çok 
artıyor.

C
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ÜCRETSİZ ULAŞIM



O
Peki, ÇOMÜ Kütüphanesi’ndeki basılı 
yayınlarda durum nedir?

C 2 yıl önce, yani 2011 Mart’ında görevi dev-
raldığımızda kütüphanemizdeki kitap sayısı 
80 binin biraz üzerindeydi. Üstelik bunların 

bir kısmı dublike, hatta 15-20 kopya kitaptan oluşuyordu. Yani ki-
tap sayısı, üzülerek söylemek zorundayım ki gerçekte 80 binin bile 
altındaydı. Bazı eserler çok eskiydi ve okurlarımızın çok az ihtiyaç 
duyduğu türdendi. Böyle bir kütüphane ile yol alamayacağımız 
belli idi. Kütüphanenin eski hali ile değil yüksek lisans veya doktora 
yapmak, bazı basit lisans ödevleri dahi yapılamazdı. Bu nedenle bir 
yandan elektronik veri tabanlarına ağırlık verdik, öte yandan basılı 
yayın koleksiyonlarımızı geliştirmeye çalıştık. Bu arada belirtmek is-
terim 80 bin kitap Türkiye’de pek çok üniversitenin kütüphanesinde 
bugün bile yoktur. Bu da işin trajik kısmı. 

Basılı eser sayısı 80 binlerden 720 bine kadar ulaştı. Depolarımızda 
kataloglanmayı bekleyen 100 bine yakın kitabı da düşündüğünüz-
de elimizde 500 binden fazla basılı kitap var. Bunların bir kısmı dub-
like kitaplardır. Dolayısıyla tekil kitap sayısını biraz daha aşağılarda 
düşünmek lazım. Ayda 15-20 bin arasında kitap giriliyor ÇOMÜ 
Kütüphanesi raflarına. Bu rakam bazı dönemlerde 20 bine kadar 

çıkıyor. Böyle bir giriş hızının Türkiye’de herhangi bir kütüphanede 
olduğunu sanmıyorum. Kitap bulmaktan çok onları kataloglara 
kaydetmek zor. Bir kişi günde 50-80 arası kitap girebilir. Daha faz-
la hızlanırsanız hatalı sonuçların sayısı artabiliyor. Başka bir deyişle 
bugün 10 milyon kitabı birileri bize bağışlasa bunun tek başına bir 
anlamı yok. Bu hızla 10 milyon kitabı raflara yerleştirmemiz 50 yılı 
bulur. Üstelik Türkiye’nin en hızlı kataloglarına kitap giren ekibiyiz 
biz. Kitabı bulmak bir sorun, onu kataloglamak ayrı bir sorun. Daha 
sonra raflara girmeniz gerekiyor. Bu da yetmiyor, kütüphane büyü-
dükçe kullanıcı sayısı artıyor, dönen kitap sayısı çok sayıda perso-
nel ve kaynağı gerektiriyor. Bu nedenle ülkemizde bazı kurumlar 
kütüphaneleri Timur’un filleri gibi görüyor ve büyütmemeyi tercih 
edebiliyor.

Bu arada raflarımızın uzunluğu 15 km’yi aştı. Buna ilçe kütüphane-
leri dâhil değil. 2015 yılında raf uzunluğumuz 25 km’yi bulur. Ayda 
15-20 bin kitap katalogladığımız düşünülecek olur ise demek ki 
ÇOMÜ Kütüphanesi raflarına günde yaklaşık 750-1.000 yeni kitap 
giriyor. Yani bugün kütüphanemizi ziyaret ettiyseniz, yarın siz gele-
ne kadar biz raflarımıza en az 750 yeni kitap daha koyuyoruz. Hede-
fimiz ayda 30 bin kitabı kataloglayabilmek, yani her gün girilen yeni 
kitap sayısını 1.000’ün üzerine çıkarabilmek. Bu hedefimize birkaç 
ay içinde ulaşırız diye düşünüyorum.
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O
Yani elektronik ve basılı ÇOMÜ’de şu an yaklaşık  700 binden fazla kitap mı var?

C Evet. Kataloglanmayı bekleyen 100 bin kitabı da ekleyince o rakam daha da büyüyor. Buna 
elektronik tezleri ve süreli yayınları da eklerseniz ÇOMÜ’lülerin kütüphane vasıtasıyla ulaşabileceği 
materyal miktarının 5,5 milyondan fazla olduğunu görürsünüz. Bu rakamlar Türkiye’nin en iyileri 
arasındadır. Diğer üniversitelerin onlarca yılda yaptığını ÇOMÜ Kütüphanesi birkaç yılda yapmaya 
çalışıyor.

KÜTÜPHANEDEN 5,5 MİLYONDAN 
FAZLA KAYNAĞA ERİŞİM

16
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O
Bu kadar kısa sürede böylesine bir büyüme nasıl 
mümkün olabildi?

C Aşk ile, disiplinli, planlı ve kararlı bir çalışma ile. 
Kitap ve kütüphane bizim için adeta tutku. Hatta 
geçenlerde bir yazar bizim için “kitap delisi” demiş. 
Doğrudur, bilimin ve eğitimin delisi olacaksanız ki-
tabın da delisi olmak zorundasınız.

Sadece ÇOMÜ Kütüphanesi’ni hedeflediğimiz yere 
taşıyabilmek bile benim Rektörlük görevime değer 
diyebilirim. Yani şu kütüphane dışında kalan alan-
larda hiçbir iyileşme yapamasaydık bile sırf kütüp-
hanedeki gelişme bile “Rektör olarak görevimi yap-
tım” demem için yeterdi diye düşünüyorum. Kaldı 
ki kütüphane projemiz gibi bir çok dev projeyi de 

hayata geçirmeyi başardık, diye düşünüyorum. 
ÇOMÜ’de maddi ve bilimsel pek çok iyileştirme 
projesi yapıldı, yapılıyor. ÇOMÜ bir nevi çağ atlıyor, 
lig değiştiriyor. Birinci sınıf bir üniversiteye dönü-
şüyoruz. Artık ÇOMÜ’nün sıradan bir çevre üniver-
sitesi olmadığını, pek çok alanda merkez üniversi-
teler arasına katıldığını söyleyebiliriz.

Gelişen kütüphanemiz ÇOMÜ’nün başındaki tacın 
en güzel değerli taşlarından, mücevherlerinden bi-
ridir. Böylesine hızlı gelişen ve değişen bir üniver-
site ÇOMÜ Kütüphanesi olmaksızın düşünülemez-
di. Bundan sonra da kütüphanemiz gelişmemizin 
sembolü, ilham kaynağı ve lokomotifi olacaktır.

17
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KÜTÜPHANE VE BİLİM BİZİM İÇİN BİR TUTKUDUR
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O
ÇOMÜ Kütüphanesi’nde 1 milyon veya daha fazla 
basılı kitap olma olasılığı nedir? Böyle bir hedef 

konuldu mu?

C Biliyorsunuz 2015’e kadar 500 bin basılı kitap he-
defimiz vardı, 2014 sonu itibariyle bu hedefi aştık. 
500 bin de elektronik kitapla hedefimiz 2015’e ka-
dar 1 milyondu. Ancak hedeflerimize ulaştığımız için 
çıtamızı yükselttik. 2015’e kadar 750 bini geçmeyi 
umuyoruz. Bu da bizi Türkiye’nin en zengin ilk üç kü-
tüphanesinden biri yapıyor. Belki de daha iyi bir de-
receye getiriyor. Eğer imkan verilirse ÇOMÜ Kütüp-
hanesi önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyon basılı kitabı 
kesinlikle geçer, hatta 1,5 milyon hedefine ulaşır. Her 
yıl 200-250 bin civarında kitabı raflara yerleştirebi-
lirseniz 5 yılda 1 milyon 250 bin ilave basılı kitabınız 
olur. Mevcutla bunu birleştirdiğinizde 1 milyon 750 

bin basılı kitap hayâl değildir. Bu da bana sorarsanız 
fiiliyatta Millî Kütüphane’yi dahi geçmek anlamına 
gelir. Diğer materyalleri de eklediğinizde 2 milyon 
barajını zorlarsınız. Ama dediğim gibi bizim derdimiz 
rekorlar kitabına girmek değil. Kuru bir yarış içinde 
değiliz. Derdimiz gerçek bir üniversite kütüphanesi 
oluşturmak, tüm Türkiye’ye kütüphanecilikte örnek 
olabilmek. Eğer bu hizmetler için Üniversite olarak 
bir 5 yılımız daha olursa hepimizin özlediği kütüpha-
neyi Çanakkale’de şehitlerimizin hemen yanıbaşında 
yükselteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olma-
sın.

tÜRKİYE’DE TÜM KÜTÜPHANELERE ÖRNEK OLACAĞIZ
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O
Yani çok iyi bir kütüphaneye sahip olmak ÇOMÜ için her şeye değer diyorsunuz?

C Aynen öyle. ÇOMÜ demek her şeyin en iyisi demek. Kütüphanesi de en iyisi 
olacak. Ankara’da, İstanbul’da ne varsa aynısı, hatta daha fazlası. Bu anlamda kütüp-
hanemiz Ankara veya İstanbul’daki kütüphaneleri aratmıyor, hatta pek çoğundan 
çok daha iyi. Çok şükür, bazı alanlarda uluslararası standartların bile üzerine çıktık.

BAZI ALANLARDA ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÜZERİNDEYİZ
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O
Aşk veya kararlılık bir kütüphaneyi 3 yılda birkaç misli büyütebilmek için yeterli oldu mu?

C Elbette işin sırrında çalışmak da var. Bir ara kütüphane 3 vardiya halinde kataloglama işi yap-
tı. Neredeyse durmaksızın, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonları kitap saydık, kitap seçtik, sisteme 
kitap girdik vs. Belki her yerde tasarruf yaptık, ama kitap ve kütüphane konusunda tasarrufa gitmedik. 
Ben bile yeri geldi sahaflarda kitap aradım. Özellikle veri tabanlarında hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. 
Bir zamanlar sürgün yeri gibi görülmüş olan kütüphaneye uzman kişileri getirdik. Özellikle kataloglama 
birimi olağanüstü bir performansa ulaştı. Şu anda belki de Türkiye’nin en çok kitap giren birimine sahibiz. 
Girilen kitapların yarıdan fazlası ilk defa ÇOMÜ’den giriliyor. Yani ÇOMÜ bir yana Türkiye’nin geri kalanı 
bir yana. Örneğin çocuk kitapları gibi bazı özel dallarda yeni girdiğimiz kitap oranı % 90’ı bile geçebiliyor. 
Bu da ne kadar diri ve güçlü bir kütüphane olduğumuzu gösteriyor. Bazen kitap raflarından önce bizim 
raflarda yer alan kitaplar bile olabiliyor.

3 VARDİYA KİTAP KATALOGLUYORUZ

20
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B

Para ile satın 
alamayacağımız pek 
çok değerli kitabı da 
bağışlar sayesinde 
elde ettik.

C

O
Kitap kampanyasının da büyümede rolü olmuştur 
sanırım.

C Olmaz mı? 2012 yılında başlattığımız ‘Şehit-
ler İçin 100. Yılda 1 Milyon Kitap’ kampanyamı-
za yurdun dört bir yanından adeta kitap yağdı. 
Hâlâ da yağıyor. Bu sayede hem maddi açıdan 
tasarruf ettik, hem de onlarca yılda oluşturulabi-
lecek bir kütüphaneye birkaç yılda sahip olmayı 
başardık. Başka bir deyişle adeta zaman satın al-
mış olduk. Daha önemlisi kütüphanemiz halkı-
mızın katkıları ile bir tür bereket kazandı. Para ile 
satın alamayacağımız pek çok değerli kitabı da 
bağışlar sayesinde elde ettik. Baskısı tükenmiş o 
kadar çok eser geldi ki bunların bir kısmı bizim 
arayıp da bulamadıklarımızdandı.

21
SORU HALKIN KATKILARI İLE BAŞARIYORUZ



O
Kitap bağışı ile şehitlerin ilgisi nedir?

C Şehitlerimizin kaydadeğer bir kısmı tahsil-
lerini bizler için yarıda bıraktı. Çanakkale Savaşları 
nedeniyle birçok okul mezun veremedi. İşte bizler 
burada onların okuyamadıkları kitapları torunları-
na okutacağız. Şehitlerimizin dizleri dibinde bu ki-
tapları okuyarak yeni savaşların yaşanmaması için 
çalışacaklar. 2015 yılı savaşların 100. yılı. Biliyorsu-
nuz şehitlerimiz için yapılmış en güzel eserlerden 
biri de Şehitler Abidesi’dir. O abide yurdun dört bir 
yanından gelen bağışlar ile inşa edilmişti. Yani Türk 
milleti o abideyi şehitlerine bir minnet nişanesi ola-
rak yaptı. Şimdi biz de istiyoruz ki Şehitliğin hemen 
karşısında, Çanakkale Deniz Savaşları’nın gerçek-
leştiği denizin hemen kıyısında biz de kitaplardan 
bir Şehitler Abidesi dikelim. Ve bu abideyi de yine 
milletimizin katkıları ile, herkesin dâhil olmasıyla 
inşa edelim.

Hedef:
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN

22
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KİTAPLARDAN ŞEHİTLER ABİDESİ DİKİYORUZ
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O
2015’e kadar 1 milyon kitap hedefi 
tutacak mı?

C Elektronik kitapları dâhil edersek 
çok rahat tutar. Bu yılın sonunda basılı 
kitaplarda 750 bin, elektronik kitap-
larda 300 bin, ve tüm elektronik ki-
taplarda 5,5 milyon kitabı yakalamayı 
umuyoruz.  Sadece basılı eser olarak 
alırsak belki 1 milyon kitaplık hede-
fimizi 2015 yılına kadar tutturmakta 
zorlanırız. Ama hedefi yakalayamasak 
bile ona çok yaklaşırız ve tahminimiz 
o ki 2015’e kadar Türkiye’nin en büyük 
üniversite kütüphanesi oluruz. 2015 
hedefimizi basılı eserde 1 milyon kitap 
olarak yeniledik, çünkü 500 bin ba-
sılı eser hedefimizi 2015’e gelmeden 
tutturmuş olduk. 5 yıl sonrası için ise 
hedefi basılı eserlerde 1,5 milyonun 
üzerinde belirlemek gerekiyor.

23
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2015 YILINDA 
TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK 
KÜTÜPHANESİYİZ



25

O
‘Bu iş vatandaştan kitap toplayarak olmaz’ diyenler var...

C Bunda doğruluk payı var. Kaldı ki bağışlarla gelen bazı kitaplar pek çok akademik kütüphanede bu-
lunmayan, dünyanın en iyi kütüphanelerinin bile sahip olmayı isteyeceği türden kitaplar. Pek çok akademis-
yen ve uzmanın kütüphanelerinin de bize geldiğini düşünecek olursak bağış kitapların tamamının sıradan 
olmadığını görürsünüz. Hatta diyebilirim ki bize bağış yoluyla gelen kitapların yüzde 60’dan fazlası bilimsel 
ve eğitsel anlamda çok ama çok kıymetli kitaplar.24

SORU

BAĞIŞ KİTAPLARIN YÜZDE 60’I 
BİLİMSEL VE EĞİTSEL
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B

ÇOMÜ Kütüphanesi’ne 
bir tek kitap dahi 
bağışlayan bizim 
için çok ulvi bir iş 
yapıyordur, ÇOMÜ        
o kişilere minnettardır.

C

O
Bağış kitabın zorlukları var mı?

C Kendisine has sorunları var. Bir kere sizin talep ettiğiniz değil, bağışlanan kitaplar 
size geliyor. Yani ne çıkarsa bahtınıza durumu var. Çok iyi kitaplar da çıkıyor içinden, za-
ten elinizde fazlasıyla mevcut olanlar da. Bağışlarla bize gelenler arasında kullanılması güç, 
yıpranmış vs. bazı kitaplar da oluyor. Onlardan tamire değecekleri onarıyoruz, bir kısmı ise 
doğal olarak hurdaya ayrılıyor. Kitapların bir kısmı ise akademik bir kütüphanede değil de, 
daha çok halk kütüphanesi türünde kütüphanelerde daha iyi olacak türden. Ayrıca bağış 
kitapları ayıklamak büyük bir sorun. Mesaimizin bir kısmı ayıklama işi ile geçiyor.

Anlayacağınız satın almaya göre bağış kitaplar ile uğraşmak sanılandan daha zor olabiliyor. 
Ancak bağışlar olmasaydı kütüphaneyi bu kadar hızlı geliştiremezdik. Bunu da kabul etmek 
zorundayız… Bağışlarla gelen kitaplar içinde bazen o kadar nitelikli ve bizim aradığımız ki-
taplar çıkıyor ki, arasak belki de o kitapları bulamazdık. Bağış kitabın böyle bir avantajı da 
oluyor. Mesela geçenlerde gelen 20 bin kitaplık bağışın önemli bir kısmı 1930 ve 1940’lı 
yıllara aitti. Biliyorsunuz biz 1992 yılında kurulmuş bir üniversiteyiz ve kütüphanemiz çok 
daha yeni. Bu tür bağışlar sayesinde sanki 100 yıllık, 150 yıllık kütüphaneymişiz gibi koleksi-
yonlarımız oluyor. Bağışlar ve sahaflardan alımlar sayesinde taraktaki eksik dişleri tamamlar 
gibi, eksik yılları yerine koymuş oluyoruz.

Bağış kitabın bizim için bir diğer önemli katkısı ise kütüphanemize bereket katıyor olması-
dır. Bu kitaplar sayesinde binlerce, onbinlerce insan ile kurumumuz arasında duygusal bir 
bağ oluşuyor. Milletin inşa ettiği bir kütüphane haline geliyoruz. Parayı bastırıp zengin bir 
koleksiyon oluşturabilirsiniz. Bizim yaptığımız ise içine sevgi katarak insani bir kütüphane 
oluşturmaktır. Bunu züğürt tesellisi olarak görmeyin. Duygusal bağ her kurum için büyük 
bir zenginliktir. Bugün Çanakkale’de Terzioğlu Tepesi’nin yamaçlarında yükselen kütüpha-
nede Iğdır’dan, Ağrı’dan, Hakkâri’den, Ankara’dan, Antalya’dan, Gaziantep’ten, İstanbul’dan, 
İzmir’den ve daha nice il ve ilçeden gelen kitaplar var. Biz Türkiye’nin sevgisini bağışlar saye-
sinde bu kuruma çekmeyi başardık.

Diyeceğim o ki bağış kitapla akademik kütüphane olunmaz sözü bazı doğruları içerse de 
tam olarak doğru değil. Bu tür eleştiriler her zaman olacaktır ve bizler yapıcı eleştirilere 
hep açık olduk. Ancak eleştirilerin ötesinde eserimiz ortada. Beğenmeyen beğenmediği 
kısmını söylesin, onu düzeltmeye çalışalım. Bağış ve satın alma dışında kütüphaneyi ge-
liştirebilecek başka önerisi olan olursa o önerileri de seve seve uygularız. Fakat şunu da 
belirtmek isterim, ÇOMÜ Kütüphanesi’ne bir tek kitap dahi bağışlayan bizim için çok ulvi 
bir iş yapıyordur, ÇOMÜ o kişilere minnettardır. Bence burada eleştirilmesi gereken ÇOMÜ 
Kütüphanesi’nin 3 yılda nasıl % 800 büyüdüğü değil de, geçmişte neden büyüyemediği 
olmalıdır. Asıl üzerinde düşünmemiz gereken onca zamandır kitapsız bir üniversite olma 
fikrinin Türkiye’de nasıl yerleştiğidir.

25
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B

Dünya çapında bir 
medeniyet olma 
iddiamız varsa bunu 
kitaplarla barışmadan 
gerçekleştirebilmemiz 
güçtür.

C

O
Neden Türkiye’de 
kütüphaneler gelişmiş ülkeler 

ile kıyaslandığında çok zayıf?

C Bunun birçok nedeni olabi-
lir. Benim tespit edebildiğim en 
önemli neden devletin uzun yıl-
lar boyunca kitaba bir suç aleti 
olarak yaklaşmış olmasıdır. Fikir-
den, bilgiden korkmasıdır. Askeri 
darbelerde ilk kurbanlar hep ki-
taplar oldu. Kitaplara tehlike sa-
çan, mikrop yayan nesneler ola-
rak bakıldı. Sağcılar sol kitapları, 
solcular sağ kitapları hedef aldı. 
Her yönetim değişiminde bazı 
kütüphanelerde ideolojik kaygı-
larla kitap ayıklaması yapıldığını 
biliyoruz.

Bu şekilde bir medeniyeti bü-
yütemezsiniz. Necip Fazıl da bu 
memleketin zenginliğidir, Nazım 
Hikmet de. İsmet Özel’i okuma-
yan, Yaşar Kemal’den habersiz 
bir kişi ister sağcı olsun, isterse 
solcu gerçek bir münevver ola-
mamıştır. Eğer dünya çapında bir 
medeniyet olma iddiamız varsa 
bunu kitaplarla barışmadan ger-
çekleştirebilmemiz güçtür.

26
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bu bİR KÜLTÜR, BİLİM VE EĞİTİM YARIŞIDIR

O
Bağışlardan çok yararlandığınız anlaşılıyor. Demek ki bağış kampanyaları devam edecek?

C ‘Bağış kampanyası’ diye bir şey olmamalı aslında. Her üniversite sürekli bir bağış kampanyası 
ile desteklenmelidir. Bir çok ABD üniversitesinde gelirlerin % 30 gibi yüksek bir kısmı bağışlardan gelir. 
Bu bağışların bir kısmı mezun bağış ve aidatlarıdır, bir kısmı ise eğitime ve bilime katkı yapmak isteyen 
hali vakti yerinde olan kişilerin hayırlarıdır. Dolayısıyla bizim üniversitemiz ve kütüphanemiz de tıpkı 
Amerika’daki üniversite ve kütüphaneler gibi her daim bağışlara açıktır. Biz kamuya hizmet ediyoruz, 
toplumun ortak kurumuyuz. Bundan dolayıdır ki toplumun kendisine hizmet veren, zaten kendisinin 
olan bu tür kurumlara sahip çıkması gerekir.

ÇOMÜ Kütüphanesi, şehitlerimiz için 2015 yılının sonuna kadar 1 milyon kitaplık bir koleksiyona ulaş-
mak istiyor. Bu konuda halkımızın her türlü yardımına, desteğine ihtiyacımız var. Ancak 1 milyon kitaba 
ulaşmak yeter mi, şehitlerimiz ve şu anki gençlerimiz aynı çatı altında 15 milyon kitaba sahip olsa çok 
daha iyi olmaz mı? Kısacası bu, sonu gelmez bir kültür, bilim ve eğitim yarışıdır. Kitap olarak veya nakit 
olarak yapılacak bağışlar hedeflerimize ulaşmamızda bizlere çok büyük katkılar sağlayacaktır.

27
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O
ÇOMÜ’ye dönecek olursak, kitap sayısını arttırmak dışında, ÇOMÜ 
Kütüphanesi’nde varmak istediğiniz herhangi bir amaç daha kaldı mı?

C Kalmaz mı? ÇOMÜ Kütüphanesi benim idealimdeki kütüpha-
nenin % 10’u bile değil. Belki Türkiye için şimdilik lüks sayılabile-
cek bir kütüphane inşa ediyoruz, ancak bu kütüphane hala ABD 
veya Avrupa standartlarında mütevazı bir kütüphane sayılır. Belki 
Türkiye’deki kütüphaneleri geride bırakacağız, ancak uluslararası 
rekabet için hala gideceğimiz uzun bir yol var. Ama belli konular-
da, örneğin Türkiye Arkeolojisi, Tarih veya Türk Dili ve Edebiyatı gibi 
alanlarda dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri haline geliyoruz. 
Biraz daha uğraşı ile birçok alanda en iyisi olabiliriz, olacağız da. 
Koleksiyondaki gelişmelere ek olarak özel çalışma ofisleri açısından 
da alacağımız ciddi bir mesafe var.

Bakınız ÇOMÜ Merkezi Kütüphanesi sadece 550 oturma kapasiteli. 
Sınav dönemlerinde insanlar sanki üst üste. Merdivenler bile dolu-
yor. Normal zamanlarda, hatta tatillerde, gece geç vakitlerde bile 
oturacak yer sorun oluyor. Bunun nedeni hem ziyaretçi sayısındaki 
artış, hem de konforla gelen kalış süresindeki uzama. Eskiden kim-
senin uğramadığı kütüphaneye artık bir giren bir daha çıkmıyor. 
Bu nedenle kütüphanenin hemen yanına ek bina yaptık. Böylece 
oturma kapasitemiz merkez kampüsümüzde 2 bin kişinin üzerine 
çıkıyor. Elbette raf kapasitemiz de buna paralel olarak artıyor.

Önemli ihtiyaçlarımızdan biri de şu anda birkaç tane olan özel grup 
çalışma odalarının sayısını arttırabilmek. Benim gönlümden geçen 
özel grup çalışma odalarının sayısını merkez kampüsümüzde en 
az 50’ye çıkarabilmek. Aynı bağlamda tek kişilik, 5 metrekarelik 

çalışma ofislerinden de en az 150 tane ya-
parak özellikle araştırma görevlilerinin ve 

makale-tez yazan diğer araştırmacıların 
hizmetine sunabilmek. Bu ofisler için ya 
ayrı bir bina yapacağız, ya da fakültele-
rin içinde özel kısımlar oluşturacağız.
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Batı’da üniversiteler kütüphanelere her yıl 
milyonlarca dolar harcıyor. Bizde ise bütçeler birkaç 

yüz bin lira düzeyinde deniyor. ÇOMÜ bu alana ne kadar 
yatırıyor?

C Kitap alımına ve elektronik aboneliklere ayrılan 
kaynak genelde 300-400 bin lira civarında oluyor. Biz-
de ise bu yıl sanırım 600 bin lira civarında. Fakat bu 
rakam bizim elektronik aboneliklerimize bile yetmez. 
Yani çok az bir bütçeden bahsediyoruz. Buna ULAK-
BİM’in tüm üniversitelere ücretsiz sağladığı abonelik 
vs. hizmetlerini de eklersek sadece ÇOMÜ için yıllık 1 
milyon liradan fazla bir harcamanın elektronik yayın 
aboneliklerine gittiği anlaşılır. Elbette bu bütçe dı-
şından da kitap alımları yapıyoruz. Sonra kütüphane 
personelinin maaş ödemeleri ve diğer giderlerini de 
kütüphane masrafları içinde değerlendirmek gere-
kir. Son 2,5-3 yıl içinde yaptığımız inşaat, onarım, raf, 
masa vs. alımlarını da eklediğimizde herhalde ÇOMÜ 
olarak bizim kütüphaneye yatırımımız 10 milyon lira-
yı aşar. Burada görülmeyen ve hesaplanması çok zor 

olan bağış kitapları da eklerseniz rahatlıkla Türkiye’de 
kütüphaneye en çok yatırım yapan üniversite oldu-
ğumuzu söyleyebilirim.

Bakınız şu anda 620 bin basılı kitaba ulaşmışız. 2011 
başında bu rakam 80 bin kadardı. Demek ki 540 bin 
yeni kitap girmiş ÇOMÜ Kütüphanesi koleksiyon-
larına. Bu eserleri sadece 10 liradan bile toplasanız 
5 milyon 400 bin liralık bir kitabın alındığı hesabına 
ulaşırsınız. Kaldı ki 10 TL birim fiyat ile kitap bulabil-
mek günümüzde çok zordur. Ortalamayı 20 liraya 
çıkardığınızda ise ÇOMÜ Kütüphanesi’nin son 3,5 
yılda 10 milyon 800 bin liralık kitap alımı yaptığı gibi 
bir rakamla karşılaşırsınız ki bu rakam ABD üniver-
sitelerindeki rakamlara yaklaşır. Diğer harcamalarla 
birleştiğinde ise karşınıza 20-25 milyon liralık bir yatı-
rım çıkar. Bakınız bu rakamlara personelimizin kahra-
manca, fedakâr bir şekilde yaptığı çalışmaların değeri 
dâhil değildir. Elbette bağış kampanyası olmasaydı 
bu rakamlardan bahsetmemiz mümkün olamazdı. 
Bu nedenle tüm bağışçılarımıza ÇOMÜ adına şükran-
larımı sunuyorum.

TOPLAM KÜTÜPHANE HARCAMALARI
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B

ÇOMÜ Kütüphanesi 
araştırmacılarının ve 

öğrencilerinin ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyor. 

Bunu başardığımız sürece 
birinciyiz, en iyisi biziz.

C

O
Şu anda ÇOMÜ Kütüphanesi Türkiye’de diğer 
kütüphaneler arasında kaçıncı sıradadır?

C Bu sorunun tek bir cevabı yok. Kitap sayısı ola-
rak alırsanız İstanbul dışında Marmara Bölgesi’nin 
en büyük kütüphanesiyiz. Hatta İstanbul’u kattı-
ğınızda dahi ilk 2’ye gireriz… Ege’nin de en büyük 
kütüphanesi konumundayız. Türkiye’de kesinlikle 
ilk 3’teyiz… 2015’e kadar ilk ikide olacağız, belki de 
birinci sıraya yükseleceğiz. Bu rakamları tereddütlü 
vermemin sebebi ise biz değiliz, diğer kütüphaneler. 
Birçok kütüphanemizde kaç kitap olduğu bile belli 
değil. Rakamları yetkilileri bile tahmini veriyor. Özel-
likle eski kütüphanelerde kayıtta duran kitabı rafta 
bulamayabiliyorsunuz. Rakamları yaklaşık veren 
pek çok kurum var. Bu nedenle biz açık ara geçme-
diğimiz kütüphane konusunda ihtiyat payı koyarak 
konuşmalıyız. Gerçi bu da çok önemli değil. ÇOMÜ 
Kütüphanesi birinci sınıf bir kütüphane oluyor, asıl 
önemli olan da budur.

Personel hizmeti açısından da en iyiler arasındayız. 
Kütüphaneye katkı veren personel ve kısmi zaman-
lı çalışan sayısı bazı dönemlerde 100’ü buluyor. Ka-
taloglara kitap giren personel sayımız 20’den fazla. 
Personelimiz güler yüzlü, saygılı ve kibar. 7 gün 24 
saat kütüphanemizde yeterli sayıda personel bulabi-

liyorsunuz. Sizi önemseyen ve dikkate alan bir kad-
romuz var. Artık ÇOMÜ Kütüphanesi bir sürgün yeri 
değil, tam tersine herkesin çalışmak istediği bir biri-
mimiz. Sıkı bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız, buna 
rağmen renkli ve heyecanlı bir yer kütüphanemiz…

Elektronik kitap ve süreli yayınlar açısından da en iyi-
ler ligindeyiz. Öğrenci ve araştırmacılarımızın talep 
ettiği hemen hemen her veri tabanına üye oluyoruz. 
Bir kez abone olup yıllarca onu sürdürmek yerine, 
ihtiyacımıza göre her yıl aboneliklerimizi ayarlıyoruz. 
Yani hem kamu kaynaklarını israf etmiyoruz, hem de 
Türkiye’nin en iyi veri tabanlarından yararlanıyoruz.

Hizmet alanı büyüklüğünü esas aldığınızda hesap-
lama yapmak zor ama yine en iyi ilk 10’dayız, belki 
de ilk 3’teyiz. Sadece merkez kampüsümüzde 11 bin 
metrekareden fazla kapalı alanımız mevcut. Ağa-
köy’deki kampüsü, Eğitim, İlahiyat ve diğer kütüp-
hanelerimizi eklediğinizde kütüphane kapalı alan 
miktarı 20 bin metrekareye yaklaşıyor.

Tüm bunların ötesinde Türkiye’de şu üniversiteyi 
veya bu kütüphaneyi geçmek gibi bir derdimiz yok. 
ÇOMÜ Kütüphanesi ÇOMÜ araştırmacılarının ve öğ-
rencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bunu 
başardığımız sürece birinciyiz, en iyisi biziz, hepsi bu.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın ÇOMÜ Kütüphanesi’ni Ziyareti
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Bunun dışında gerçekleştirmek istediğiniz kütüphane 
hedefleri nelerdir?

C Dijital alan çok hızlı değişiyor. Takip etmek bile zor. 
Ama bir kaçırırsanız, çağı kaçırırsınız. Bu nedenle bir 
yandan klasik kütüphanecilik yapacağız, diğer taraf-
tan dijital koleksiyonlara ve yeni bilgiye ulaşım teknik-
lerine yöneleceğiz. Bunun için ise teknolojik altyapı 
şart. Artık kütüphane demek bir yönüyle bilgisayar ve 
internet anlamına da geliyor. Bu nedenle ÇOMÜ’nün 
bahçelerinde dahi internet çeker hale geldi. Kablolu 
veya kablosuz, internet ağlarıyla ördük tüm ÇOMÜ’yü. 
Bilgisayarlar yenilendi, bilgisayar sorunu büyük oran-
da çözüldü. Pek çok öğretim üyesi yeni bilgisayarı bu 
dönemde gördü. Bazı öğretim elemanlarımız 10 yılda 
ilk kez kendisine bilgisayar tahsis edildiğini söyledi. Bu 
sözlere bir yandan ÇOMÜ yönetimi namına üzüldüm, 
diğer taraftan geç de olsa görevimizi yerine getire-
bildiğimiz için sevindim, çünkü öğrencisine ve çalışa-
nına bilgisayar hizmeti getirmek bu çağda bırakınız 
övünülecek, bahsedilecek bir konu bile olmamalıdır. 
ÇOMÜ’nün internet ve bilgisayar sorunu bu dönemde 
büyük oranda çözülmüştür. Ancak bilişim altyapısını 
korumak ve geliştirmek süreklilik gerektiren bir iş. Her 

gün yenilikleri takip etmelisiniz. Yeni hizmetleri araştı-
rıp, bunları üniversitenize getirmelisiniz.

Bunlara ek olarak dijital kütüphanecilik konusunda 
personelimizi geliştirmemiz gerekiyor. Teknoloji sü-
rekli değişiyor, bilgi yığınları artıyor. Bu nedenle perso-
nelimizin bizden daha iyi kurumlarda eğitimden geç-
mesi şart. Yurt dışındaki kurslar, seminerler ve işbirliği 
projelerine daha fazla katılmak istiyoruz.

Yazılı materyaller dışında video ve diğer multimedia 
ürünlerin saklanması, takibi ve tasnifi de çok önemli 
bir diğer alan. Bu alana da önemli yatırım planlarımız 
var ve çalışıyoruz. Artık üniversitelerin ihtiyaç duydu-
ğu pek çok bilgi birkaç boyutlu olarak sunuluyor. Bu 
da kütüphanecilikte yeni boyutları açmamızı gerekti-
riyor.

Bir de mobil cihazlar günümüzde büyük bir hızla yay-
gınlaşıyor. Akıllı telefonlar dediğimiz telefonlar aslında 
birer bilgisayar. İnsanlar bilgiye ulaşma ihtiyaçlarını 
telefonları üzerinden yapmaya başladılar. Bizim de kü-
tüphane ve diğer bilgi kaynaklarımızı cep telefonları 
ve diğer mobil cihazlara daha fazla uyumlu hale getir-
memiz gerekiyor. Bu konuda her geçen gün bir yenilik 
yapıyoruz ama alan öylesine dinamik ki her zaman bir 
adım geriye düşme riski var. Batı’daki üniversitelerde 
öğrencilerin % 50’den fazlası kütüphanelere akıllı tele-
fonlar üzerinden bağlanıyor. ÇOMÜ’de de bazı günler 
sistemimize giren mobil cihaz bağlantısı 2.000’i aşıyor. 
Aynı şekilde kütüphane binasına kendi cihazlarını ge-
tiren öğrencileri orada da bir hizmet bekliyor. Örneğin 
kütüphanenin pek çok noktasına cep telefonu, ipad, 
notebook vs. şarj yerleri oluşturduk. Böylece öğrenci-
lerimizi ve personelimizi kendi makinaları ile gelmeye 
teşvik etmiş oluyoruz.
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Yani kütüphane hizmetlerini ÇOMÜ Kütüphanesi’nin 
dışına mı taşıyacaksınız?

C Esas olan budur. Okur ve araştırmacıyı kütüpha-
neye getirmeden bilgiye ne kadar kolay ve hızlı ulaş-
tırabilirsek, o kadar iyidir. Ofisinden, hatta evinden 
kütüphane kaynaklarına araştırmacılarımız ve öğ-
rencilerimiz kolayca ulaşabilmelidir. Başka bir şehire 
veya ülkeye gittiğinde dahi onlara hizmet verebilme-
liyiz. Çağımız mobil bir çağ. Böyle bir zaman dilimin-
de çakılı kütüphanecilik anlayışı ile hizmet vereme-

yiz. Yerinde, yani okurun bulunduğu yer ve zamanda 
hizmet en temel ilkelerimizden olmalıdır.

Bu hizmetin bir kısmı internet üzerinden veri taban-
larıyla vs. olacak, diğer bir kısmı ise fakültelerde ve 
yüksekokullarda çalışma ofisleri kurarak gerçekle-
şecek. Mesela final sınavlarına çalışmak için ille de 
kütüphaneye gelmek gerekmemeli. Eğer biz bu hiz-
meti fakültelerde kurabilirsek, okullarımızda çalışma 
ofisleri oluşturabilirsek kütüphaneyi fiilen tüm üni-
versiteye yaymış oluruz.
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O
Öğrenci bilgisayar laboratuvarları da çok beğeniliyor.

C Diyebilirim ki üniversitemizde öğrencilerimiz 
bilgisayar ile gerçek anlamda son 3 yılda tanıştı. Eski-
den belli derslerde öğretim elemanı gözetiminde kul-
lanılabilen sınırlı sayıda ve eski model bilgisayarlar, ar-
tık açık öğrenci bilgisayar laboratuvarlarında herkesin 
kullanımında. Canınız ne zaman isterse internete gire-
biliyorsunuz, bilgisayar kullanabiliyorsunuz. Öğrenci 
olarak sizin kişisel bilgisayarınız olmasa bile ÇOMÜ’de 
kimse internet kafelere veya arkadaş bilgisayarlarına 
mahkûm değil. ÇOMÜ Kütüphanesi’nde bilgisayar 
laboratuvarı 7 gün 24 saat açık. ÖSEM’de de bilgisa-

yarlar geç vakte kadar kullanılabiliyor. Biga’da yaklaşık 
150 bilgisayar öğrencilere, açık laboratuvar olarak hiz-
met veriyor. Eğitim Fakültesi’nde, Ziraat Fakültesi’nde, 
meslek yüksekokullarımızda, diğer fakülte ve okulla-
rımızda da böyle imkânlar var. Öğrencilere açık bilgi-
sayar sayımız pek çok Avrupa ve ABD üniversitesinin 
üzerine çıktı. Hedefimiz birkaç noktada 7/24 bilgisayar 
laboratuvarı hizmetine geçebilmek. Kütüphanedeki 
7/24 bilgisayar-internet hizmetini diğer birkaç nokta-
ya da taşıyabilmek. Bilgisayar sayısı ve altyapısı olarak 
rahatlıkla söyleyebilirim ki ÇOMÜ, birçok İngiliz üni-
versitesinden bile daha iyi durumdadır.
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Öğrenciler için açık bilgisayar laboratuvarları 
geçmişte neden oluşturulmamış?

C Bunu bilemem. Belki imkân meselesidir, belki 
başka sebepler vardır. Öncelikler farklı olabilir me-
sela. Fakat şurası bir gerçek, bizim üniversiteleri-
mizde öğrencilerin imkânlarını arttırmaya dönük 
motivasyonlar genelde çok güçlü değildir. Çünkü 
öğrencinin eğitim imkânlarını arttırdığınızda bu-
nun sonuçlarını, meyvelerini kısa vadede alamaz-
sınız. Biz ise meseleye böyle bakmıyoruz. Bizce 
ne öğrenci ne de öğretim üyesi dalkavukluğu ya-

pılmamalıdır, popülist yatırımlara gidilmemelidir. 
Kaynaklar öğrenci ve bilim insanlarının çalışma-
larını kolaylaştırmak, kaliteyi arttırmak için kulla-
nılmalıdır. Burada oy kaygısı veya popüler olma 
beklentisi olmamalıdır. Yani bizim önceliğimiz, 
varlık nedenimiz olan öğrencilerimizdir. Eğitimin 
kalitesini arttırabilmek için yapıyoruz tüm bu ya-
tırımları. Öğrencilerimiz yeni çağın tüm teknolojik 
yeniliklerine uyumlu olmalılar. Hayata çıktıklarında 
tam donanımlı mezunlar vermeliyiz. Bu hedefimiz 
doğrultusunda uğraş veriyoruz.
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BİLGİYİ KULLANMA KONUSUNDA 
FARKINDALIK GELİŞTİRİYORUZ

O
Öğrenciler bu bilgisayarlarda eğitsel veya bilimsel 
çalışma mı yapıyor sizce?

C Ne yaparlarsa yapsınlar. Bilgisayarda, internette 
film izlemek de eğitimin bir parçasıdır. Kütüphane-
den film CD’si alınca eğitim oluyor da, bunu internet-
ten indirince neden olmasın? Mesajlarına bakmaları 
veya oyun oynamaları, facebook, twitter kullanma-
ları da kabulümüz. Çağın parçası olmak zorundayız. 
Burada kimse çocuk değil. Öğrencilerimiz olgun, 
yetişkin, kendi kararlarını alabilecek insanlar… Bu 
çağda internetin veya bilgisayarın olup olmaması 
gerektiğinin tartışıldığı bir yere üniversite denemez.

Bunun ötesinde elbette öğrencilerimizin ve per-
sonelimizin bilişim altyapısını eğitim ve bilim faa-
liyetlerine katkı için kullanmaları önemli. Buradaki 
kaliteyi arttırmak için politikalar üretmek, araştırma-
cılarımızı bu yönde eğitmek görevimiz. Günümüzde 
sorun bilgi yığınlarına abonelik değil, onlar konu-
sunda farkındalığı geliştirmektir. Veri tabanlarımızın 
linklerini farklı bir internet sayfasına koyduğumuzda 

kullanım birden bire artıyor. Veya veri tabanları ko-
nusunda hizmet içi eğitim verdiğimizde kullanımda 
ciddi artışlar yaşanıyor. Diyeceğim o ki, bilgi kaynak-
larını edinmek tek başına yeterli değil. Kütüphane-
cinin ve bilgi yöneticisinin çağımızdaki yükü aslında 
daha fazla. Bilgideki artış işleri bir yönüyle kolaylaş-
tırmış gibi dursa da, abone olduğunuz milyonlarca 
materyalden kimse yararlanmamışsa onlara sahip 
olmanızın hiçbir anlamı olmayacaktır. Araştırmacı-
larımıza ve öğrencilerimize rehberlik yapmak zorun-
dayız, bilgiyi kullanma konusunda farkındalıklarını 
arttırmalı, değişen yöntem ve tekniklerden onları 
haberdar etmeliyiz.

İnternetin çeşitli maksatlarla kullanılması konusuna 
gelince, yasal sınırlar içinde kalındığı sürece, kimse-
nin internet özgürlüğüne müdahale edilmemelidir. 
Öğrencilerimiz ilk başlarda belki sosyal medyada ve 
eğlence kanallarında daha fazla vakit geçirecekler-
dir. Ancak internetle aşinalıkları arttıkça ve bizler iyi 
eğitim ve rehberlik sundukça onların davranış kalıp-
larında önemli değişmeler yaşanacaktır.
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O
Öğretim üyesi için bilgi altyapısında iyileştirmeler yapılabildi mi?

C Elbette. Öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz, öğretim görevlilerimiz, diğer öğretim eleman-
larımız ve tüm personelimiz için de bilgi altyapısını güçlendirdik. Bilgisayar, kablosuz bağlantılar, yazıcılar ve 
diğer alanlarda inanılmaz bir büyüme ve iyileşme yaşandı son 2 yılda. Sadece bilgi altyapısında değil, genel 
olarak tüm altyapıda geometrik iyileşmeler ve büyümeler yaşıyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca bu atılımları-
mızı belli bir plan dâhilinde sürdürmeye çalışacağız. İmkânlarımızı genişlettikçe bunun tamamını öğrencileri-
mize ve çalışanlarımıza eksiksiz yansıtacağız.36
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O
Bilgi altyapısına yaptığınız yatırımların öğrenci ve 
personelin internet kullanımına etkisi oluyor mu? 

İnternet kullanımında artış oldu mu?

C Hem de nasıl. İnsanınıza ne verirseniz onun kar-
şılığını mutlaka alırsınız. Kütüphanede kitap sayısı 
ne kadar arttıysa okur sayısı da, kitap kullanımı da o 
kadar arttı. Aynı şekilde bilgisayar ve internet altyapı-
sındaki iyileşme direkt olarak kullanıma yansıdı.

2 yıl önce günlük 50 birimi bulmayan, sadece 45 TB 
olan internet kullanımı 2012’de önce 250 birime, 
2013 başında 450 birime çıktı. Yani 2 yılda neredeyse 
% 1000 büyüme yaşadık. Şu sıralar internet kullanım 
miktarımız 850 TB civarında. Anlayacağınız sadece 
3,5 yılda % 1700 oranında büyüme söz konusu. He-

defimiz kısa vadede en az 1000 birimlik noktayı yaka-
lamak. Çağımız internet çağı, artık başarınız ne kadar 
bilgi indirdiğinize ve sizin sitelerinizden ne kadar bil-
gi çekildiğine göre de ölçülüyor. Bu kriterler ile bakıl-
dığında ÇOMÜ, 2012 sonu itibariyle dünyanın en iyi 
ilk bin üniversitesi arasına girmeyi başardı biliyorsu-
nuz. Türkiye’de ise 11. üniversite olduk. 2013 verileri-
ne göre ise Türkiye’de 9. üniversite olarak gösterildik. 
Son 3 yılda internet kullanımımızda geometrik bir 
artış yaşandı. 

Biz istiyoruz ki 4 yılın sonunda en az % 2000’lik ar-
tış oranını yakalayabilelim. Çünkü geçmişte öylesine 
büyük ihmaller var ki, çağı yakalamada almamız ge-
reken yol öylesine uzun ki öyle % 30’luk, % 40’lık bü-
yümeler ile açığı yakalayabilmemiz mümkün değil.
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Kütüphane için ve elektronik alandaki yatırımlar sürecek anlaşılan.

C Evet sürecek. Son olarak kitapları fazla yıpratmayan, çektiği kopyayı doğrudan kullanıcının USB’sine yük-
leyebilen bir makine aldık. Eğer talep yüksek olursa bu makinaları çoğaltabiliriz. Bu sayede fotokopi çekmek 
istediğiniz kitabı USB’ye kolayca yükleyebiliyorsunuz. Buna benzer yatırımlarımız sürecek. Başka kütüphanelerin 
elektronik kaynaklarını ortak kullanım imkânlarını da arttıracağız. Çok kullanılan bazı yayınları elektronik ortama 
kendimiz geçirmeyi düşünüyoruz. Bazı uluslararası arşivler ile internet üzerinden işbirliği arayışlarımız da var. 
Kütüphane koleksiyonları için 2014 hedeflerimiz arasında uluslararası yayın oranlarını arttırmak da var. 2014’de 
yabancı dillerde 100 binden fazla yeni kitabın raflara girmesini bekliyoruz. Ayrıca kampanyamız hızlanarak de-
vam edecek. Böylece yabancı dillerdeki basılı kitap sayımız 200 bini aşacak.
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3 katlı binada yüzlerce 
öğrenci aynı anda ders 

çalışabiliyor. Bir de özel 
çalışma odası mevcut. 
Kitap sayısı her geçen 

gün artıyor.
C

O
Biraz da Türkiye’nin en büyük fakülte kütüphanesi 
olan ÇOMÜ Biga Kütüphanesi’nden bahsedelim 

isterseniz. 2013 yılında açıldı, onu nasıl bir gelişme 
bekliyor?

C Biga’da yaklaşık 6,500 öğrencimiz var ve sayı her 
geçen gün artıyor. Biga ile Çanakkale arasındaki me-
safe yaklaşık olarak 90 km. Uzaktan hizmet vermek 
çok zor. ÇOMÜ, 1992’den bu yana Biga’yı biraz da 
zaruretten, biraz imkânsızlıklardan, biraz öncelikle-
rin farklı olmasından vs. dolayı ihmal etmiş. Bunda 
imkânsızlıkların etkisi daha büyük. Bilgisayar labo-
ratuvarı kurulmamış örneğin, kütüphanesi ise 2011 
Mart’ında içler acısı bir durumdaydı. Sınıftan bozma 
bir salonda metal raflar üzerine gelişigüzel dizilmiş 
eski kitaplardan oluşan bir yerdi. Yani ne ders çalış-
maya ne de araştırma yapmaya müsait bir yer değil-
di. Buna rağmen BİİBF mezunları bugüne kadar her 

alanda büyük başarılar sağladılar. Bu başarıyı perso-
nelimizin ve öğrencilerimizin fedakârlığına ve zorluk-
ları önemsemeyen sorumlu tutumlarına borçluyuz.

17 Mart 2013 günü Biga’da Ağaköy’deki yerleşke-
mizde büyük bir kütüphaneyi hizmete açtık. Bu 
kütüphanede 60 binden fazla kitap var. Bu rakam 
birçok üniversite kütüphanesinden çok daha iyi bir 
duruma işaret ediyor. 3 katlı binada yüzlerce öğrenci 
aynı anda ders çalışabiliyor. Bir de özel çalışma odası 
mevcut. Kitap sayısı her geçen gün artıyor. Hedefimiz 
sadece Biga’da 250 bin, yani çeyrek milyon basılı kita-
ba ulaşabilmek. Zaten kütüphaneyi planlarken çey-
rek milyon ciltlik bir kütüphane olarak planlamıştık. 
Buranın uzmanlık kütüphanesi olduğunu düşünecek 
olur isek Türkiye standartlarında olağanüstü bir ra-
kamdan söz ediyoruz.
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Elektronik kitap ve veri tabanları açısından Biga’nın 
durumu nasıl?

C Elbette Biga’daki öğrencilerimiz de, öğretim ele-
manlarımız da, diğer personelimiz de tüm ÇOMÜ gibi, 
elektronik kaynaklarımıza kolayca ulaşabiliyor. Veri 
tabanlarına ve diğer elektronik kaynaklara erişim açı-
sından ÇOMÜ Merkez Yerleşkesi ile ilçelerdeki okul-
larımız arasında herhangi bir fark yok. Yani Biga’daki 
öğrencilerimiz de 2 milyondan fazla teze ve yüzbin-
lerce makaleye, kitaba rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Gerek 
bina büyüklüğünü, gerekse koleksiyon zenginliğini 
dikkate aldığımızda ise ÇOMÜ Biga Kütüphanesi belki 

de Türkiye’nin en büyük fakülte kütüphanesidir. Biga 
kütüphanemiz bir fakülte kütüphanesinden daha çok 
üniversite kütüphanesi olarak tasarlandı ve inşa edil-
di.

Ayrıca Biga’da 135 bilgisayarlık tüm öğrencilere açık 
bir bilgisayar laboratuvarı da oluşturduk. Öğrencile-
rimiz kimlik numaralarıyla kolayca bu bilgisayarları 
kullanabiliyorlar. İnternet çekmeyen yerlerde alınan 
önlemlerle Biga’nın tamamına yakını kapsama alanı-
na alınmış oldu. Bunları da kütüphane kapsamında 
sayıyorum, çünkü bizim için kütüphane ile bilişim alt-
yapısı neredeyse aynı anlama geliyor.
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Merkezde 2 kütüphane var. Biga’da da bir uzmanlık 
kütüphanesi açıldı. Sırada yeni kütüphaneler var mı?

C Terzioğlu Yerleşkemizdeki Merkezi Kütüphane’ye ek 
olarak şu anda 3 uzmanlık kütüphanemiz mevcut; Bi-
ga’daki daha çok sosyal ve iktisadi-idari konulara ayrıl-
mış bir kütüphane. Bir de daha çok arkeoloji kitaplarının 
bulunduğu bir kütüphanemiz var biliyorsunuz (Korf-
man Arkeoloji Kütüphanesi). Eğitim Fakültesi’nde de bir 
kütüphanemiz mevcut, eğitim ağırlıklı kitapları barın-
dıran, ama bu kütüphanenin içimize sindiğini söyleye-
mem. Burada temel sorun mekân. Yer darlığı nedeniyle 
Eğitim Fakültesi Kütüphanesi’ni büyütemiyoruz, bu da 
bizi ziyadesiyle üzüyor. 2013-2014 yıllarının önceliği bu 
konu. Kısa sürede Eğitim’e yakışır bir kütüphane orta-
ya çıkaracağız. Bu maksatla halen inşaatı devam eden 
Eğitim Fakültesi Ek Binası’nın giriş katı tamamen ÇOMÜ 
Eğitim Fakültesi Kütüphanesi olarak tasarlandı. Böylece 
hem sergilediğimiz koleksiyonumuzu genişleteceğiz, 
hem de çalışma yeri kapasitemiz katlanmış olacak. 

Diğer bir uzmanlık kütüphanesi ise ÇOMÜ Tıp-Sağlık 

Kütüphanesi olacak. Onun için de ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
ve Hastanesi binalarının tamamlanmasını bekliyoruz. 
Sanırım 2015’den önce iyi bir Tıp Kütüphanesi’ne sahip 
olacağız. Şimdilik Tıp kitaplarını Merkezi Kütüphane’de 
bulabilirsiniz.

Son olarak halen inşaatı devam eden ÇOMÜ İlahiyat 
Fakültesi Yerleşkesi’nde de gelişmiş bir İlahiyat Kütüp-
hanesi olacak. İlahiyat Fakültesi yerleşkemiz Türkiye’nin 
en büyük İlahiyat Fakültesi olacak. Kütüphanesi de ona 
yakışır bir yer olarak tasarlandı. Burada da hedefimiz Bi-
ga’da olduğu gibi onbinlerce kitaptan oluşan bir uzman-
lık kütüphanesi oluşturabilmek. ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi 
uzmanlık kütüphanesinin 5 yıl içinde 100-150 bin kitap 
bandında bir yerlere ulaşacağını düşünüyorum. Böyle-
ce uzmanlık kütüphanesi sayımız 5’e yükselmiş olacak. 
Bunları söylerken ilçeleri de unutmayalım. Bazı ilçelerde 
henüz kitaplık düzeyinde olan kütüphanelerimiz hak 
ettikleri düzeye en kısa zamanda ulaşacaklar. Merkez 
Kütüphanemizde dublike olan eserleri ilçelerimize da-
ğıtıyoruz. Her hafta yüzlerce kitap ilçe kütüphanelerine 
gönderiliyor.
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Öğrencilerden ve öğretim elemanlarından geri dönüşler alıyor musunuz?

C Çok olumlu yorumlar geliyor. Birçok öğrenci, hatta öğretim üyesi Biga’da böyle bir hizmete inana-
madıklarını ifade ediyorlar. Ama onlar da kısa sürede alışacaklar ve birkaç ay sonra daha iyisini, daha güzelini 
talep etmeye başlayacaklar. Bu hizmetler öylesine kolay alışılabilen hizmetler ki bir süre sonra bu hizmeti 
bizlerin getirdiğini unutup, daha iyisi neden gecikiyor diye belki de bizi eleştirmeye başlayacaklar. Bundan 
şikâyetçi de değilim. Zaten böyle olması gerekiyor, bu şekilde gelişebiliyorsunuz. İyiyi görmeyen daha iyiyi 
talep edemiyor.

Biga için belirtmek istediğim bir diğer husus da finansman konusu. Üniversite-kent ilişkilerinde ÇOMÜ belki 
de altın çağını yaşıyor. Biga’da kütüphanemizi ve hazırlık okulumuzu Biga Belediyesi ile birlikte inşa ettik. 
Kaba inşaatı belediye finanse etti, biz ince işlerini gerçekleştirdik. Bu da gösteriyor ki ÇOMÜ kitap ve bilişimin 
önemi konusunda bulunduğu bölgeyi bilinçlendiriyor, hatta maddi katkı elde edebiliyor. Bunu da önemli bir 
aşama olarak değerlendirmek gerekir.
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Anladığım kadarıyla ÇOMÜ Kütüphanesi belli 
alanlarda uzmanlaşmak istiyor.

C Evet. ÇOMÜ Kütüphanesi evvela akademik bir 
kütüphane, bir araştırma kütüphanesidir. Burada 
yüksek lisans ve doktora tezleri rahatça yapılabilme-
lidir. İhtisas kütüphanelerimiz de olmalıdır. ABD’de, 
Avrupa’da veya Çin’de bir makale yayınlandığında 
anında bizim bilim insanlarımız bundan haberdar 
olabilmeliler, tam metin olarak ona ulaşabilmeli-
ler. Ayrıca temel kitaplar mutlaka elimizin altında 
olmalı. Uzmanlık için seçtiğimiz konular da var, fa-
kat bizde olan tüm bölümler aslında uzmanlaşmak 
istediğimiz konular arasında. Yani sporda da en iyi 
kütüphaneyi oluşturmalıyız, İktisatta da.

Buna karşın arkeoloji, Çanakkale Savaşları gibi Ça-
nakkale deyince akla gelen ilk konularda daha bir iyi 
olmalıyız. Çanakkale Savaşları üzerine şu anda bin-
lerce kitaptan oluşan bir koleksiyonumuz mevcut. 
Bu koleksiyon her geçen gün gelişiyor. Başlığında 
Türkçe ve diğer dillerde Çanakkale, Gelibolu vs. olan 
kitap sayımız 3 binin üzerinde. Ayrıca adında geç-
mese de Çanakkale ile ilgili binlerce kitabımız mev-
cut. Diyebilirim ki Çanakkale Savaşları başta olmak 
üzere Çanakkale üzerine en iyi koleksiyon ÇOMÜ 
Kütüphanesi’ndedir. Bu koleksiyonu ileride ayırıp 
ayrı bir uzmanlık kütüphanesine çevirmek de müm-
kündür. Aynı şekilde Avustralya, Yeni Zelanda ve Pa-
sifik Araştırmaları’nda da bilgi kaynaklarına özel bir 
önem veriyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda üzerine 
yine en zengin koleksiyon ÇOMÜ Kütüphanesi’nde.
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Merkez Kütüphane’ye ek bina yapıldı. Buna neden ihtiyaç duyuldu?

C Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki ana kütüphanemizin mekân açısından yetersiz kaldığını ifade etmiştim. Ge-
rek ders çalışmak isteyenler için, gerekse artan materyalleri depolamak ve sergilemek için yer sıkıntısı çekiyor-
duk. Bu nedenle ek bina ihtiyacını duyduk. Ek bina mevcut binanın hemen yanıbaşında inşa edildi.

Ek binanın eklenmesiyle birlikte Terzioğlu’ndaki kütüphane kapalı kullanım alanı miktarı 8 bin metre kareyi geç-
ti. Bu sayede oturma kapasitemiz sadece merkezi yerleşkede 2 bin kişiyi aştı. Bilgisayar salonları sayesinde aynı 
anda 7/24 bilgisayar kullanım imkânımız daha da artacak. Ek binanın çalışma salonu gel-bende-çalış dedirtecek 
türden. Elbette bu bina sayesinde raf uzunluğumuz daha da artacak. Şu an için 15 km’yi aşan bir raf uzunluğu-
na sahibiz. Hedefimiz önümüzdeki 2 yıl içinde 20 km raf uzunluğunu aşabilmek. Biliyorsunuz kütüphanelerin 
büyüklüğünü ölçmede raf uzunluğu önemli kriterlerden biri.

Dijital kaynaklara eri-
şim alanları da ek bina 
sayesinde gelişecek, 
özel çalışma alanları da. 
Bunlara ek olarak başka 
imkânların da yeni bina 
sayesinde artacağını 
düşünüyoruz. En güzel 
yanı ise genişlemenin 
eski binanın hemen ya-
nında olması ve iki bi-
nanın inşa edilecek tüp 
geçitler sayesinde tek 
bir bina gibi çalışacak 
olmasıdır.

44
SORU

KÜTÜPHANE KULLANIM ALANI 15 BİN METREKAREYİ GEÇtİ

12.000
14.000

15.000

16.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

KÜTÜPHANE KAPALI KULLANIM ALANLARI (m2)

2010 2011 2012 2013 2014

4.500 4.750
5.750

8.400

15.250

(MYO’lar ve Anafartalar Yerleşkesi hariç)

Artış
%300



46

ÇOMÜ KÜTÜPHANESİ  RAF UZUNLUĞU (Metre)
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Biga’yı da eklediğimiz zaman 3 kütüphanenin 
yaklaşık 11 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu 

görüyoruz. Toplamda kütüphane maksatlı kullanılan 
alanın 20 bin metrekareye yaklaştığını belirtmiştiniz. Bu 
kadar büyük bir kütüphane ÇOMÜ’ye çok değil mi? Son 
2 yılda yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alanı kütüphane 
için değil de örneğin fakülte binası, laboratuvar vs. için 
harcasanız daha yerinde olmaz mıydı?

C Bunlar birbiri yerine ikâme edilebilecek ihtiyaçlar 
değil. Yani kütüphane yapmasaydık da, derslik yap-
saydık diyemezsiniz. Bunların hepsi acil ihtiyaçlar. Kal-
dı ki biz aynı zamanda derslik, laboratuvar ve ofis de 
yapıyoruz. Kütüphane yapıyoruz diye diğer ihtiyaçla-
rımızı boşlamış değiliz.

Halen devam eden inşaatları ve projeleri de ekledi-
ğimizde bu dönemde ÇOMÜ, kapalı alan itibariyle 2 
katından fazla büyüdü. 19 yılda yapılan inşaatlardan 
çok daha fazlası son 3,5 yılda yapıldı ve önümüzdeki 
yıl yapılacak. Kapalı alan miktarımızı % 150’den fazla 

büyüttük. Depreme dayanıklı olmayan binalarımızı 
yıkıp, yerlerine daha güçlü ve modern olanlarını ya-
pıyoruz. Pek çok okul ve fakülte binası yapıldı, halen 
yapılmaya devam ediyor. Üniversite yapısal olarak 
büyümeye daha da devam edecek. Çünkü, bu bir 
ihtiyaç. Bunda hiçbir şüphe yok. Fakat kütüphane 
yerine sınıf yapalım demek adeta intihar gibidir. Çok 
iyi bir kütüphaneniz ve güçlü veri tabanlarınız varsa 
iyi üniversite olma yolunda önemli bir adım attınız 
demektir. Bana sorarsanız, sıfırdan kurmak imkânı ol-
saydı ÇOMÜ Kütüphanesi’ni en az 30 bin metrekare 
kapalı alanı olan bir bina olarak oluştururduk. Labo-
ratuvarları olmayan, kütüphaneleri olmayan, sosyal 
alanları zayıf, kreşi, bakım evi bulunmayan, lojmanları 
yetersiz vs. bir üniversiteye sadece sınıf yapmak, bili-
şim altyapılarına yatırım yapmadan insanları doldur 
boşalt mantığıyla mezun etmek hem üniversiteye, 
hem de ülkemize yapabileceğimiz belki de en büyük 
ihanettir.
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Sınav dönemlerinde 
Kütüphanenin doluluk 
oranı daha bir artıyor. 

Eğer 550 kapasiteli 
bir kütüphanede 

gece 03:00 suların-
da 350 öğrenci ders 
çalışıyorsa, gece bile 

kapasitenizi zorlu-
yorsunuz demektir. 

C

O
Bir de 7/24 meselesi var. ÇOMÜ ne zaman başlattı bu hizmeti? Kütüphanenizden ÇOMÜ dışından yararlanmak 
mümkün mü?

C Biz 18 Mart 2012’de, yani Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde 7 gün 24 saat hizmet vermeye 
başladık. Bu hizmeti o tarihten bu yana kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Üstelik bizimkisi kütüphanenin sadece 
bir kısmında geçerli olan, göstermelik bir hizmet de değil. Kütüphanenin tamamı 7 gün 24 saat ve 365 gün 
açık. Yılbaşı gecesi de açığız, Kurban Bayramı’nda da. Cumartesi günleri de 24 saat açığız. Pazar günleri de 
bekleriz.  Bir kurumu gece gündüz çalıştırmak zordur. Maliyetlerin ötesinde 7/24 açık olmak bazı idari sorunlar 
meydana getirebilir. Bizim kütüphanemizin her bölümü 7 gün 24 saat açık ve günün hemen her saati yoğun 
bir şekilde kullanılıyor. Elbette her 7/24 olduğunu söyleyen bunu bu şekilde yapmıyor. Sadece bir tek odasını 
açık tutan da var, bir tek okuma salonunu açık tutan da…

C Kapımız herkese açık. Hatta halkımıza da açık. 7 gün 24 saat kütüp-
hane hizmetlerimizden yararlanabilirler. Sadece ödünç verme sistemi-
mizi ÇOMÜ dışından ziyaretçilere açamıyoruz. Ancak onu da geliştirmek 
üzere arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir yıl gibi kısa bir sürede kitap ödünç 
verme hizmetini de halkımıza açmayı düşünüyoruz.
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Gece çalışmak çok mu önemli?

C Dünya her alanda çok hızlandı. Günün bir da-
kikasını bile boş geçirmemeliyiz. Tüm dünyada bir yarış 
var. Batı’da da üniversite kütüphaneleri seri bir şekilde 
7/24’e geçiyor. Eskiden çok büyük kütüphaneler böyle 
bir uygulamaya giderken, artık diğerleri de aynı uygu-
lamaya geçmek zorunda hissediyor kendisini. Eğitimin 
ve bilimin saati yok. İhtiyacınız olan ilham gecenin bir 
yarısı gelebilir ve tezinizi yazmaya gecenin 3’ünde baş-
layabilirsiniz. İşte o anda kütüphane açık olmalı, ilhamı 
koruyacak ortamı sunmalı. Yoksa kaçan ilhamların ülke-
ye bedeli çok ağır olur. Gelecek kütüphanelerde sabah-

layanlarındır. Bu bağlamda ÇOMÜ Kütüphanesi’nde 
gece çalışanları görünce ayrı bir mutlu oluyoruz. Hatta 
bazı öğrencilerimiz belli bir sınav veya tezi için günlerce 
kütüphaneden çıkmayabiliyorlar. Bu konuda rekor bir 
öğrencimize ait. Tam 14 gün gece ve gündüz olmak 
üzere kütüphanede kalmış. Yeme içme, uyuma vs. ihti-
yaçlarını aynı bina içinde karşılayabilmiş. Bu öğrencimi-
zin bizden talebi kütüphaneye bir de duş yapılması idi. 
İlk başta duyduğumda talep garip gelmişti, fakat şimdi 
öyle düşünmüyorum. Spor salonlarında duş vs. imkânı 
varsa kütüphanede neden olmasın. Kütüphanelerde 
daha fazla vakit geçirmeyi teşvik etmek için ne gereki-
yorsa yapmamız gerekir.
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Bu kadar emek veriliyor. Diğer taraftan ‘Türkler okumaz’ deniyor. Yüzbinlerce kitap, okur bulabiliyor mu bari?

C Kütüphanemizi kullananların bir kısmı ders çalışmak için buradalar. Fakat kütüphane araştırma için de 
yoğun bir şekilde kullanılıyor. Geçen yaz tezini yazabilmek için İzmir’den ÇOMÜ’ye gelen ziyaretçilerimiz oldu 
örneğin. Aynı şekilde Bursa’dan gelenler de oldu. Başka illerde öğrenci olup da Çanakkale’de ikamet edenler ise 
kütüphane nedeniyle okullarına daha az gittiklerini, tez ve ödevlerini ÇOMÜ Kütüphanesi’nde tamamladıklarını 
ifade ediyorlar. Ne güzel. Bundan daha önemlisi geçmişte tezlerini yazabilmek için, hatta ödevlerini tamamlayabil-
mek için Ankara’ya, İstanbul’a giden öğrenci ve çalışanlarımızın artık buna ihtiyaç duymadıklarını, kitap maksadıy-
la diğer illere seyahatin yok denecek kadar azaldığını öğrenmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Özetleyecek 
olursak bilgiye ulaşmak için trafik tersine dönmüş durumda. Çanakkale bilgi kaynakları noktasında artık bir çevre 
üniversitesi özelliğini taşımıyor, tam bir çekim merkezine dönüşüyor.

Kitap sayısı arttıkça ve zenginleştikçe kütüphanenin bilimsel çalışmalara katkısı daha fazla oluyor. Bir de üçüncü 
grup var. Onlar, zevk için okuyanlar. Kütüphane öylesine bir derinlik kazanıyor ki kimya için gelen elinde müzik ki-
tabıyla veya yemek kitabıyla çıkabiliyor. Ya da Türk tarihi kitabı arayan elinde ABD edebiyatından romanlarla evine 
dönebiliyor. Rafların arasında bir kitaba takılıp kalanlar da çok. Bunlar çok güzel manzaralar. Kitabın okunmadığı, 
Türklerin kitap sevmediği iddiası ise tamamen asılsız, tamamen yanılgı. Siz hizmet vermezseniz, yeni kitapları raf-
larınızda bulundurmazsanız, okumayan insanları nasıl kitap okumamakla, kitabı sevmemekle suçlarsınız. Kütüp-
haneden ödünç alınan kitap sayısı ile kütüphanemizdeki büyüme arasında birebir bir orantı var. Yani biz raflara 
ne kadar kitap koyarsak o kadar çok kitap ödünç veriyoruz. Bu da gösteriyor ki ÇOMÜ öğrencisi ve personeli kitap 
okuyor. Eğer biz bu kütüphanede 1 milyon kitap bulundursaydık okuma oranı 15 misli artardı. Umarım o günleri 
de göreceğiz.
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Başka kütüphanelere  
de ödünç kitap 

veriyormuşsunuz?

C Doğru. Buna uluslara-
rası literatürde ‘interloan 
library system’ deniyor. 
Yani kütüphaneler ara-
sında ödünç verme, yar-
dımlaşma sistemi. Sizde 
olmayan bir kitabı diğer 
bir kütüphaneden posta 
yoluyla temin edebili-
yorsunuz. Türkiye’de bu 
sistem istenilen hız ve 
düzgünlükte çalışmıyor 
doğrusu. Ancak son dö-
nemde ÇOMÜ Kütüpha-
nesi’nden ödünç istenen kitap sayısında adeta bir patlama yaşandı. Pek çok kitap sadece ÇOMÜ’de olduğu için 
Ankara, İstanbul gibi birçok ilden kitap talepleri arttı. Bundan sonra da artmaya devam edecektir. 2013 yılı ile 
önceki yılları kıyasladığımızda diğer üniversitelerin bizden talep ettikleri kitap sayısı katlanarak arttı ve artmaya 
da devam ediyor. Bunun bir nedeni bizim koleksiyonumuzda çok özel kitapların yer alması, bu eserleri büyükşe-
hirlerde dahi bulmanın zorluğu. Bazı dallarda girdiğimiz kitapların % 60 kadarı ilk defa ÇOMÜ Kütüphanesi’nden 
giriliyor. Yani biz o kitabı sisteme kaydedene kadar başka bir kütüphanede o kitap yok. Çocuk kitapları gibi bazı 
dallarda ise bu oran % 90’a kadar çıkabiliyor.

dİĞER ÜNİVERSİTELERİN ÖDÜNÇ KİTAP TALEPLERİNİ DE KARŞILIYORUZ
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Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

C ÇOMÜ Kütüphanesi’nde kısa sürede büyük işler yapıldı. Bu hedef doğrultusunda gece gündüz 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bunları tek başıma yapabilmem elbette mümkün değildi. Bu başarının 
arkasında karşılık beklemeden, özveri ile çalışan uzman ve uyumlu bir ekip var. Hepsini yürekten tebrik 
ediyorum. Onlar sayesinde ÇOMÜ gerçek bir üniversite haline geliyor. Onlar sayesinde ÇOMÜ’de iyi bilim 
ve iyi eğitim daha fazla mümkün oluyor. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Emeklerinin boşa gitmediğini 
bilsinler. Onlar sayesinde bir nesil daha iyi yetişiyor. Gelecek daha fazla bilgiye sahip olanların, daha fazla 
bilgi üretenlerin ve ürettiği, depoladığı bilgiye daha fazla hükmedebilenlerin olacaktır. Gelecek, kütüpha-
nelerde geceleyenlerin olacaktır. Üniversitenin ve bilimin merkezinde bilgi vardır. Bilgiye yatırım yapma-
yan kurumlar gerilemeye mahkumdur. Bu bilinç içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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