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ONSOZ

Guniimiizde sanayisi Ve ekonomik kalkmmasi giiglu olan iilkelerin en belirgm 

; zellikleri bilgiye ve bilime verdikleri onemdir. Bu iilkelerde bilimsellik, bilimsel tutum ve 

davram§lar gunliik ya§amin aynlmaz bir pargasi durumundadir.Kujkusuz fagimiz bilgi-bilim 

yagidir. Bu gagda toplumlar her alanda geli§ebilmek ve refah diizeylerini yiikseltebilmek 

iyin, oncelikle bilimsel dii§iinceye sanlmak durumundadirlar.Bilgiyi ureten ve iirettikleri 

bilgiyi i§leyip kullanabilen toplumlar bilimsel ve teknolojik kalkmma igindedirler.

Bilginin toplumlar i?in servet oldugu yiizyilimiz, bilgi yataklan olan kutiiphaneleri, 

90k ozel ve vazgegilmez bir konuma getirmi§tir. Kiitiiphaneler, bilginin; toplandigi, analiz 

edildigi, i§lendigi, depolandigi ve kullamcilarin hizmetine sunuldugu bilgi merkezleridir.

Kiitiiphane ttirleri iferisinde, okul kiitiiphanesinin ozel bir yeri vardir. Ilk ve 

ortaogretim okullarmda olu§turulan okul kutiiphaneleri bireyin ilk kar§ila§tigi kiitiiphane 

tiiriidiir. Birey bu kiitiiphane sayesinde ya§am boyu siirdiirebilecegi okuma ve arajtirma 

ah§kanhgmi kazanabilir. Okul kiitiiphanesi bireye bilimsel tutum ve davram§m temellerini 

saglayabilecek bir kiitiiphane tiiriidiir.

Ulkemizde okul kutiiphaneleri kiitiiphane tiirleri njerisinde en az ilgi goren ve en 90k 

ihmal edilmi§ bir kiitiiphane tiiriidiir. Bu nedenle de toplumumuzda bireylere kiigiik ya§tan 

itibaren okuma ah§kanligi kazandinlamamakta ve ara§tiran, okuyan bir toplum olma yolunda 

adim atilamamaktadir.

Ara§tirmada Ankara’daki okul kutiiphaneleri incelenmi§ ve istatistiki bilgilerin 

kullanilmasi ile giiniimiizdeki durumlan belirlenmi§tir.Mevcut durumlan ile ortaya Qikan 

sorunlara da gozum onerileri getirilmi§tir.

Ara§tirmamda bana yol gosteren. degerli hocam saym Dr. Nazli Alkan’a ve Ankara 

okul kiitiiphanelerine ait istatistiki bilgileri sagladigim Milli Egitim Bakanhgi Yayimlar 

Dairesi Ba§kanligi Okul Kiitiiphaneleri §ube Miidiirliigiine te§ekkiir ederim.
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i GiRi§ ,

Ya§adigimiz 9agda bilimsel temellere dayandinlmi§ ?agda§ egitim anlayi§i, 
ogrencilerin farkli ilgilerinden dogan bilgi ihtiyaglanni kar§ilama ve yeteneklerin 
geli§tirilmesi bakimindan, bol ve £e§itli bilgi kaynagmin kullamlmasmi gerektirir. Ders 
programlan yaninda ogrencinin bagimsiz gali§masini da ongoren ?agda§ egitim anlayi§i, 
okullarda egitimin her a§amasinda 50k sayida ve ?e§itte bilgi materyalini ogrenciye ula§tirma 
zorunlulugunu ortaya koymu§tur. Bu zorunluluk kiitiiphane ve kiitiiphane hizmetini, egitim 
ve ogretimin en biiyuk destekcisi ve aynlmaz bir parkas 1 durumuna getirmi§tir. Ogrencilere 
ya§am boyu siirecek etkin ve siirekli bir okuma-ara§tirma ali§kanligi kazandirmayi 
hedefleyen ?agda§ egitim anlayi§i i?inde, ?agda§ okul kutiiphanelerinin gorev, like ve 
ama?lan da belirlenmi§tir.

Okul kiitiiphanesi, bulundugu iilkenin, egitim ve ogretimden ne bekledigine bagli 
olarak bir i§lev kazamr.

1.1 AMAg VE KAPSAM

Ara§tirmamn amaci: Ankara’daki ilk ve orta dereceli okullarla dengi okullarda 
olu§turulmu§ olan okul kutiiphanelerinin temel ogeleri (derme, personel, but?e, bina, 
kullamci) ve hizmetler bakimindan mevcut durumlarim ortaya gikarmaktir. Ortaya ?ikacak 
durumlari ile okul kutiiphanelerinin, egitim ve ogretimdeki i§levlerinin ne olduguna da cevap 
aranacaktir.

Ara§tirmanm kapsammi, Ankara’daki (llgeleri ile birlikte) ilkokullar, ilkogretim 
okullari, Orta okullar, Liseler ve dengi okullar olu§turmaktadir. Ara§tirmanm kapsamina 
giren okul tiirleri §unlardir: ilkokullar, ilkogretim okullan, orta okullar, liseler, fen liseleri, 
endiistri meslek liseleri, kiz teknik liseleri, meslek liseleri, pratik kiz sanat okullan, imam 
hatip liseleri, kolejler ve sanat okullan.
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1.2 YONTEM

Ara§tirmada betimleme yontemi kullamlmi§tir. Betimleme; “ge?mi§te ya da halen 
varolan bir durumu varoldugu §ekliyle tamtmayi amaglayan, ara§tirma yakla§imidir. 
Ara§tirmaya konu olan olay, kendi ko§ullari i9inde ve oldugu gibi tanimlanmaya 9ah§ilir”\  
Veri toplama teknigi olarak kullanilan anket, aslmda MEB Yayimlar Dairesi Ba§kanligi 
tarafindan Ankara’nm il merkezi ve il?elerindeki okullara gonderilen ankettir.

Ankara’daki okul kutiiphaneleri ile ilgili veriler anket yontemi ile toplanmi§tir. Elde 
edilen verilere dayanarak da betimleme yapilmi§tir.

Ankara’daki mevcut 962 okulun tiimiine, MEB Yayimlar Dairesi Ba§kanligi’nca 
anket bilgi formlan gonderilmi§tir ancak 485 okula ait anket formlan ba§kanliga ula§mi§tir. 
Ba§kanliga ula§an anket forumlan biiyiik oranda ; £ankaya, Yenimahalle, Mamak, Altindag 
ve Keqiioren il?elerine aittir(%73). Ozellikle Ankara di§mdaki llgelerden Yayimlar Dairesi 
Balkan I igma gelen anket formlarmin azligi, 962 okuldan 477’sinin incelenememesine neden 
olmu§tur. Konunun hassasiyeti nedeni ile Tiirkiye’deki okul kiituphanelerinin, genel 
durumlan da belirtilmi§tir.

Ankara MEB Yayimlar Dairesi Ba§kanligi Okul Kutiiphaneleri §ube Miidurlugii’nce 
Okul Kutiiphaneleri Bilgi Anket Formlan hazirlanmi§ ve Turkiye’nin turn illerindeki 
okullara bu formlar gonderilmi§tir. Anket; Tiirkiye’deki okul kutiiphanelerinin durumlarini 
ve ihtiyaglanm belirlemek ve anket sonu?larma gore iller arasinda kiyaslamalar yapabilmek 
amaci ile hazirlanmi§tir.

Birgok il, anket formlanm doldurup Yayimlar Dairesi Ba§kanligina ula§tirmi§tir. 
Halen de illerden anketlerin Ba§kanliga geli§i devam ediyor.

MEB, Yayimlar Dairesi Ba§kanligi, Okul Kutiiphaneleri §ube Miidurliigii, anketlerle 
elde edilen verileri saklamak, korumak ve bilgisayar veri analizi tekniklerinden 
faydalanabilmek i<̂ in anket bilgi forumlanm bilgisayar sistemine yiikleme yoluna gitmi§ ve 
bu ama?la Bilgisayar Egitim ve Hizmetleri Genel Mudurliigu’nce hazirlanan, Okul 
Kutiiphaneleri adli bir veri tabani saglanmi§tir.

1 Niyazi Karasar, “ Bilimsel Ara§tirma Yontemi: Kavramlar, ilkeler, Teknikler”,( Ankara: 3A Ara^tirma Egitim 
Dani§manlik Ltd., 1994), s.77.
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Ankara Okul Kutiiphaneleri ile ilgili olan bu ara§tirmada, Ankara’ya ait anket 
sonuglarimn kullamlabilmesi 19m, tez dani§manim Yayimlar Dairesi Ba§kanligi ile g6rii§mii§ 
ve Ba§kanlik; Ankara’ya a il anket bilgi formlarmm bilgisayara veri giri§lerinin yapilmasiyla 
verilerin analiz edilip sonuglarmi ara§tirmada kullanilabilmesine izin verebileceklerim 
belirtmi§tir. Veri giri§ini yapacak eleman bulunmadigindan, bu i§ tarafimizdan yapilnu§tir. 
Yakla§ik 120 saatlik bir 9ali§ma ile veri giri§leri tamamlanabilmi§ ve yapilan bilgisayar veri 
analizleri sonunda sonuglar elde edilmi§tir. Boylece Ankara okul kiitiiphanelerine ait 
istatistiki bilgilere ula§mi§tir.

Ara§tirmada okul kutiiphaneleri, kiitiiphanelerin temel ogeleri olan; derme, 
personel, butgc, bina, kullamci ve hizmetler ba§llklari altinda incelenmi§tir. Anketlerde 
sorulan sorular da genelde bu ba§hklar altinda toplanmi§tir.

Okul kiitiiphanesi ve kiitiiphaneciligi ile ilgili literatiir incelenmi§ ve okul 
kiitiiphanesinin tanimlan, ilkeleri ve amaglari belirlenmi§tir. Okul kutiiphanelerinin temel 
ogeleri (derme, personel, biitge, bina, kullamci) ve hizmetler bakimindan degerlendirilmesi 
de verilmi§tir. Ankara’ya ait bilgiler, literatiir incelemesi ile elde edilen bilgi ve ol^iitlerle 
kiyaslanarak degerlendirilmi§ ve Ankara okul kutiiphanelerinin mevcut durumlan ile ilgili 
sonu?lara vanlmi§tir. Elde edilen sonuglarla.okul kutiiphanelerinin bugiinkii durumlan ile 
egitim ve ogretimdeki yerleri ve i§levleri hususunda da saptamalar yapilmi§tir. Ara§tirma 
sonunda, elde edilen sonuglara gore oneriler sunulmu§tur.
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1.3 KAYNAKLAR

Ara§tirmada,”Okul -Kutuphanesi” konusunda bilgi edinmek i<jin; kitap, makale, 
tutanak ve benzeri kaynak tiirlerinden yararlamlmi§tir. “Okul Kutuphanesi” ile ilgili literatiir 
taramasi, Turkiye Makaleler Bibliyografyasi (1985-1989 yillan) ile TKD’nin yayinlami§ 
oldugu TKDB ve Turk Kutiiphaneciligi dergisini indeksleyen, “Dizin” adli bibliyografik 
kaynaktan yapilmi§tir.

Ozellikle, Prof. Dr. Ozer Soysal’a ait “^agda§ Egitim ve Tiirkiye’de Okul 
Kutuphanesi” adli eserden yararlamlmi§tir.

T.C. MEB tarafindan hazirlanmi§ olan, 1990 yili basimli ve halen ge?erli durumdaki 
“Okul Kutiiphaneleri Yonetmeligi” incelenmi§tir. Inceleme ile hem mevzuat gorulmu§, hem 
de M EB’in “Okul Kiituphanesine” yakla§imi konusunda fikir sahibi olunmu§tur.
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II OKUL KUTUPHANELERi

II. 1 T a n im l a r

1) “ilkokullarla her diizey ve tiirdeki orta dereceli ogretim kurulu§larinda 
olu^an. gerek egitimin temel ilke ve ama?lan, gerekse okulun ozel olarak 
yoneldigi ama§Iann gergekle^mesinc yardimci, okul egitiminin butiinliik, 
siireklilik ve geli§en bir i9erik kazanarak yuriimesini saglamakla yiikiimlu 
hizmet unitesidir”2.

2) “Ilk baki§ta okul kadar yaygm ve kapsamh bir anlama sahip goriinen okul 
kutuphanesi terimi, gergekte, daha smirli bir kavrami ifade eder. Omegin, 
iiniversite yahut akademi de okuldur, ancak bu kurulu§lara ait kiitiiphaneler 
ayn bir tiir meydana getirirler. Kisaca, bunlar okul kutuphanesi degildir. Buna 
kar§ilik, ilkokullarla mesleki, teknik ve genel kiiltur veren orta dereceli 
ogretim kurulu§lannda olu§anlar okul kutuphanesi terimi kapsamma girer. Bu 
smirlama da dikkate almirsa okul kutuphanesi §oyle tanimlanabilir: Bunlar, 
giinluk ogretim i§lemi ve ttim okul hayatinda gittik9e etkin ol9iide yer alan bir 
egitim araci, bu nedenle de okulun butiinleyicisidir"3.

3) “Okul Kutiiphaneleri; iginde bulundugu okulun egitim ve ogretim ama9larma 
ula§abilmesine yardimci olacak her tiirlii kiituphane materyalini toplayan, 
duzenleyen ve ogretmen ile ogrencinin, gerekirse 9evre halkmin da hizmetine 
sunan kurulu^lardir”4.

4) “Ogrencilerle ogretmenlerinin biitiin alaka ve meraklanm 
cevaplandirabilecek her tiirlu konu iizerinde kitap ihtiva eden bir genel 
koleksiyondur”5.

2 Ozer Soysal, “Yuvarlak Masa Toplantisi: Okul Kutiiphaneleri”, Tiirk Ktittiphaneciler Demegi Billteni, 24(1). 
1975, s. 33
3 Ozer Soysal, “Kutuphaneciligimizin Ana Sorunlan ve Okul Kutuphanesi”, Turk Ktittiphaneciler Demegi 
Billteni. 20(31 1971,s.l31.
4 Ali Aksakal, “Okul Kutuphanelerimiz ve Bir Anketin Dii§undtirdukleri”, Turk Kiittiphaneciler Demegi Biilteni. 
32(3), 1983, s. 108.
5 Lawrance S. Thompson, “Orta Ogretim Kutuphanesi”, Turk Ktittiphaneciler Demegi Biilteni. 1(2), 1952, s. 101.
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Goriiliiyor ki, okul kutiiphaneleri, egitimin temel ama? ve fonksiyonlan 
dogrultusunda, bulundugu okulun ozel amaglarina da yonelerek, kendisini diizenleyen ve 
geli§tiren kurulu§lardir. Okul kutiiphaneleri egitim ve ogretim i?in bir ara? durumundadirlar. 
Oyle ise onun mahiyetini ve i§levselligini bir anlamda da gerekliligini esas olarak bulundugu 
ulkenin milli egitimdeki ama?lari ve ilkeleri belirler.

Okul kiitiiphanesi; egitim ve ogretim i?in gereken her tiirlii bilgi materyalini toplar, 
diizenler ve pargasi bulundugu ogretim kademesinin ama5lannm  ger$ekle§mesi igin hizmete 
sunar. Bu hizmet ba§ta ogrenci ve ogretmenlere yoneliktir ancak elveri§li bir ortamda 
imkanlar dahilince halka da hizmet verebilir.

II. 2 ILKELERI

Okul kiitiiphaneleri, ama9larmi ve bu amaglanna ula§mak i<;in geli§tirecekleri 
hizmetleri birtakim ilkelerle belirlerler. Aym zamanda da ama?lari dogrultusunda yeni 
ilkeleri benimseyerek hizmetlerini geli§tirirler. Ilkeler, kiitiiphanenin egitimdeki esas gorev 
ve i§ levin in belirlenmesi ile kabul goren prensiplerdir.

Soysal, “^agda§ Egitim ve Turkiyede Okul Kiitiiphanesi” adli eserinde, okul 
kiitiiphanesinin ilkelerini maddeleyerek konuya i§ik tutmu§tur. Eserde ilkeler §oyle 
siralanmi§tir:

1) Okul kiitiiphanesi, okul programmm temel unsuru; gayesi, bizzat okulun ana 
gayesidir.

2) Kiitiiphane hizmeti, okul programmm temel bir unsuru olmak bakimindan, 
Milli Egitim Bakanligi’mn sorumluluk 9er9evesine girer.

3) Okul kiitiiphanesi, §u ii? ana unsurdan te§ekkiil eder: (a) kiitiiphaneci, (b) 
materyal koleksiyonu, (c) kiitiiphane 5ali§malan i?in gerekli yerler.

4) Okul kiitiiphanesi, kiitiiphaneci ve ogrencilerin yamsira okul sistemi igindcki 
diger gorevliler ve bilhassa (a) mahalli milli egitim sorumlusu, (b) okul 
miidiirii, (c) sim f ogretmenlerinin bilgili ve yapici i§tiraki saglanmadan etkili 
olamaz.
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5) Okulda cereyan eden gah§malarin biitunii iginde kiitiiphanenin belli ba§li 

gayesi, hayat hedeflerine ula§mak igin kitap ve kiitiiphaneleri maksatli bir 

§ekilde kullanma yetenek ve ali§kanligim geli§tirmede gocuk ve genglere 

yardim etmektir.

6) Kiitiiphane, biitiin okul programmi payla§mak; kitap ve kiitiiphanelerin tesirli 

§ekilde kullamlmasmi te§vik igin bireye okuma rehberligi, bol okuma 

materyali ve kiitiiphane tecriibesi gibi §ahsi hizmetler vermek sureti ile, 

amaglan gcrgcklcjjtirir.

7) Okul ve halk kiitiiphaneleri i§ birligi yapmali; faaliyetlerinde liizumsuz 

tekrarlara dii§meden ogrencilere eksiksiz bir kiitiiphane hizmeti sunmalidir0.

Maddelerde de belirtildigi gibi, okul kiitiiphanesi ilke olarak; egitim ve ogretimin 

aynlmaz bir par5asidir. Bu sebeple de Egitim Bakanliginin sorumlulugu altmdadir.

Okul kiitiiphanesinin etkin bir hizmet verebilmesi i?in, mesleki egitim alnu§ bir 

kiitiiphaneci, egitim ve ogretimi destekleyip giiglendiren bir koleksiyon (derme) ve 

kiitiiphane hizmetlerinin gergekle^tirilecegi bir mekanin bulunmasi zorunludur.

Okul kiitiiphanesi etkili olabilmesi 19in kiitiiphaneci ve ogrencilerin yamnda okul 

miidiirliigiiniin, ogretmenlerin ve bolge egitim sorumlularmm da inangli ve yapici destegi 

gerekir.

Okul kiitiiphanesi bireye ya§am boyu siireeek okuma-ara§tirma ah§kanligi 

kazandirabileceginden ilk ve en etkili kiitiiphane tiiriidiir. Bu sebeple okul kiitiiphanesi 

ogrencilere eksiksiz bir kiitiiphane hizmeti sunmak durumundadir.

Kiituphaneler; bilgiyi, toplayan ve koruyan kurumlardir. Bilimsel du§iinceye deger 

verirler. Bu sebeple koleksiyon olu§turmak i9in kaynak segiminde tarafsizdirlar ve objektif 

bir yakla§im soz konusudur.

Bilgi ve bilimin egitimin gayesi oldugundan kiitiiphane hizmetleri imkanlar 

dahilinde simr tanimaz.

6 Ozer Soysal, “(Jagda§ Egitim ve Turkiye’de Okul Kiituphanesi”, (Ankara: Gtiven Matbaasi, 1969), s.68.



II. 3 AMA£LARI

Okul kutiiphanelerinin ama9ian §oyle siralanabilir:

1) “Okul kiitiiphaneleri ogrencilerin 50k yonlu fikri kabiliyetlerini geli§tirmek 

amaci ile kurulurlar”7.

2) Ogrencilerin; ders programlanni desteklemek, yeteneklerini geli§tirmek ve 

ilgi duyduklan konularda yapacaklan ki§isel ara§tirmalara yon vermek,

3) Ogrencilere, kendi yajlari ile ilgili olarak segccckleri meseleler iizerinde tiirlti 

gozlemler, incelemeler, ara§tirmalar, deneyimler yapmak sureti ile meseleleri 

iizerinde kendi ba§lanna (?ali§arak ogrenmelerini saglamak8,

4) Ogrencilerin sosyal davram§larim kuvvetlendirmek ve toplumsal nitelik 

kazanmalarma yardimci olmak,

5) Ogrencilere kutliphane olayim ve kiitiiphane kaynaklan ile hizmetlerinden 

nasil yararlamlacagim ogretmek,

6) Ogrenciler yanmda ogretici kitlenin de bilgi birikimlerini mesleki yayinlarla 

desteklemek, zenginle§tirmek,

7) Egitimin temel ama^larmm ve bulundugu okulun ozel olarak yoneldigi 

ama^larin ger9ekle§mesine destek olmak,

8) Ogrencilere genel kiiltiir ve durance olgunlugu kazandirmak,

9) Ogrencilere diizenli ve verimli ?ali§ma ali§kanligi kazandirmak,

10) Bireyin kiigiik ya§tan itibaren kitaba sevgi duymasmi ve okuma ali§kanliginm 

yerle§mesini saglamak, topluma okuyan bireyler kazandirmak.

7 Bedrettin Ilica, “Okul Kutuphanelerinde Dil: Soz Kiitiiphanecinin”, Turk Kuttiphaneciler Demegi Bulteni. 19(1), 
1970, s. 60.
8 Ru§en Alaylioglu, “ilk ve Orta Ogretim Programlan ve Kiltuphane Faaliyetleri”, Turk Ktituphaneciler Demegi 
Btilteni. 9(3-41 1960, s.95.
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Maddelerden de anla§ildigi gibi, okul kiitiiphanesinin amaci, ogrenciyi;dii§iinen, 

ara§tiran, ogrenen, ogrendiklerini yorumlayabilen ve goru§ler iiretebilen birey olarak 

topluma kazandirmaktir. Okuma ali§kanligim kiigiik ya§ta benimseyen birey, egitimin 

ya§amimn her doneminde okulun di§mda da devam etmesi gerektigi inanci ile hareket eder.

“Kiitiiphaneyle, egitimin ilk evrelerinde kar§ila§an birey, buradan kazanacagi, 

bilgiye eri§im yollan, bilgiyi oziimseme, analiz etme, dii§iinme ve senteze varma becerilerini 

egitimin diger evrelerinde de siirdiirebilecektir’’9. Okul kiitiiphanesi, ki§iye kiitiiphane olayini 

ogreterek, onu ya§am boyu kar§ila§acagi diger kiitiiphane tiirlerine hazirlami§ olur. 

Giiniimiiziin gagda§ egitim sisteminde okul kiitiiphanesi sistemin biitiinleyicisi 

durumundadir. Okul kiituphanesinin ilke ve amaglari boyle bir durumda, deger ve anlam 

kazanabilir.

II.4 KUTUPHANELERIN TEMEL O gELER VE HiZMETLER AgiSINDAN

D e g e r l e n d M l m e s i

II. 4.1 DERME

Okul kiituphanesinin dermesini, her tiirlii basili ve basili olmayan bilgi materyalleri 

olu§turur. Derme; Milli Egitimin amaglan ve okulun yoneldigi ozel amaglardan dogan bilgi 

gereksimini kar§ilayacak nitelik ve nicelikte olu§turulur. Dermenin amaci, ogrenci ve 

ogretmenlerin, egitim-dgretim i§lerinden dogan program igi ve di§i bilgi ihtiyaglanm 

kar§ilamak ve geli§tirmektir.

Okul kiitiiphanesinin dermesinde, temelde; dam§ma kaynaklari, roman-hikaye 

kitaplan, ders ve yardimci ders kitaplan, siireli yayinlar ve gorsel i§itsel materyaller bulunur.

“Kiitiiphanenin daha iyi hizmet verebilmesi igin 200-1000 ogrenciye sahip okullarda 

dermenin 5000 ile 9000 kitaptan te§ekkiil edecegi gibi 1000’den fazla ogrencisi olan 

okullarda her ogrenciye 8 kitap dii§er”10.

9 Fahrettin Ozdemirci, “Okul Yaptirma Kampanyasi, Okul Kiltuphaneleri ve Ogretmenler”, Turk 
Kutiiphaneciligi. 5(2), 1991, s.73.
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Dermeyi olu§turan kitap sayisi yanmda bu kitaplarm konulara gore dagilimi da dnem 

ta§ir. Bazi konu ve alanlarda digerlerine oranla daha 90k kitaba ihtiya9 duyulur. Etkin bir 

kiitiiphane hizmetinin verilebilmesi i9in derme ile ilgili birtakim standartlann belirlenmesi ve 

dermenin bu ol9iitlere gore olu§turulup, denetlenmesi gerekir.

Thompson, dermeyi olu§turan kaynaklann konulara gore dagilimlanm yiizdelik 

olarak §oyle belirlemi§tir:

Ansiklopedik bilgi i9in miiracaat olunacak 9e§itli kitaplar (dani§ma kaynaklan) %4, 

Sosyal Ilimler ve Tarih %23, Tabii ilimler ve Teknik Sanat %24, Giizel Sanatlar %8, 

Edebiyat ve Dil %14, Biyografya ve Seyahatnameler %14, Roman %13n .

Dermenin nitelik ve niceligi konusunda hazirlanan standartlar % yiizliik, kesinlik ve 

siireklilik ta§imazlar. Okulun yoneldigi ozel ama9lar, Milli Egitim’deki ama9lar ve okulun 

bulundugu bolgenin yapisi standartlann belirlenmesinde etkili rol oynar.Konu ile ilgili olarak 

yine Thompson, §oyle demi§tir:

“Her bolge i9in standart, yahut miikemmel bir nisbet tesbit edilemez. §ayet o 

mintikada bir halk kiitiiphanesi yoksa, 0 zaman mesela daha zengin bir roman koleksiyonuna 

okul kiitiiphanesinde hissolunacaktir. Keza koy bolgelerindeki okul kiitiiphaneleri ziraat 

mevzuuna daha 90k onem verirler; §ehir bolgelerindekiler ise, daha 90k sanayiye yer 

verebilirler. Kiz okullan kiitiiphaneleri ise ev idaresi mevzuunu on plana alabilirler. Her 

okulun kiitiiphanesi hizmet etmekte oldugu miiesseseye gore kendini ayarlamali ve okul 

miifredat programina gore muhtelif sahalardaki kitaplarm nisbetini bir diizene koymahdir12”.

10 Abdtllkadir Koyltl, “XIV. Kiltuphane Hafiasi Dolayisiyla Milli Egitim Bakanligi Makamma Verilen Okul 
Kutuphaneleri Hakkinda Rapor”, Tiirk Kutuphaneciler Demegi Bulteni. 27(2), 1978, s. 133.
11 Thompson, L. On. Ver s.106.
12 Avni. s. 106.
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Okul kiitiiphanelerinin dermelerindeki eserler ogretici ve egitici olmalidir. Ozellikle 

tarihi olaylara dayanan yapitlar yansiz hazirlanmi§ olmalidir.

Derme siirekli olarak denetlenir ve giiniin ko§ullarmda i§levini yitiren veya 

yiprandigi igin kullamlmaz hale gelen eserler dermeden ayiklamrlar. ihtiyaglara gore yeni 

kaynaklar saglamr ve dermeye dahil edilir.

Bir diger konu da, dermenin; ilk, orta ve liselerde farkli gayelerle olu§turulmasidir. 

“Ilkokullarda alaka merkezlerinin uyandinlip geli§tirilmesi ile okuma sevgisinin 

kuvvetlendirilmesini esas olarak alan koleksiyon (derme), orta okul ve lisede edebi form ve 

degerlerin tamtilmasi, §ahsi problemlerin goziimii ve gelecekteki hayata hazirlanmada 

ogrenciye yardimci olma gayesi ta§imalidir”13.

11.4.2 PERSONEL

“Okul kiitiiphanesinin en onemli temel unsurlanndan biri olan personel, kiitiiphane 

hizmetlerinin verimliligini dogrudan dogruya etkileyen onemli bir role sahiptir. Egitim ve 

ogretimin gah§malarmda aktif gorevler yiiklenen okul kiitiiphanecisinin bu onemli rolii, 

kiitiiphanecilik mesleginin ve egitiminin yeni geli§melerinden kaynaklanmaktadif,14.

Kiitiiphanenin amaglarma ula§abilmesi kiitiiphane i§lerinin diizenli ve eksiksiz 

yapilmasina baglidir. "Okul kiitiiphanelerinin egitim ve ogretimin aynlmaz bir pargasi olarak 

gorevini yerine getirebilmesi, ancak iyi yeti§mi§ ve bilgili personelle gergekle^ir Okul 

kiitiiphanesinde mesleki egitim gormii§ personel etkin bir kiitiiphane hizmeti igin kilit rolii 

oynar.

13 Soysal, O. On. Ver s. 82.
14 Inci Onal, “Okul Kutuphanelerinde Personel Egitimi”, Milli Egitim. 88(76), 1988, s. 34.
15 Nail Bayraktar, “Okul Kutiiphaneleri lie Ilgili Standartlar”, Milli Egitim. 87(69), 1986, s. 66.
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Okul kutiiphanesinin; yonetimi, dermesinin geli§tirilmesi (kaynak se?imi ve 

saglanmasi i§leri), kutuphaneye gelen kaynaklarin duzenlenmesi (kataloglama ve simflama 

i§leri) ve kullanici hizmetlerinde (odun? verme ve dani§ma i§leri) birinci derecede sorumlu 

ve yetkili personel, mesleki egitim almi§ kiitiiphanecidir. Bunun sebebi, sozu gcgen i§lerin 

mesleki bilgi ve uzmanlik gerektirmesidir.

Kiitiiphane hizmetlerinde kutuphaneci (kutuphaneci en az dort yillik mesleki egitim 

almi§ ki§idir) yanmda, kutuphaneci olmasi gerekmeyen memurlara da ihtiya? duyulur. Bu 

memurlar kiitiiphanecinin idaresi altmda verilen gorevleri yerine getirirler. Bu elemanlar, 

bilgi materyalinin temini, kataloglama ve tasnif, odiinf verme, materyalin fiziksel denetimi, 

raf-dosya bakimi ve bibliyografik gali^ma gibi i§lerde, kiitiiphanecinin denetimi altmda 

gorev yaparlar. Kiituphanenin; ama9lari, ilkeleri, diizenlemeleri, hizmet politikasi, dermeye 

kaynak segimi ve odiin? verme §ekil ve stiresi gibi konularda karar verme kiitiiphaneciye 

aittir. Personel, kiitiiphaneciye onerilerde bulunabilir.

Kiitiiphanede, aynca temizlik, bahge, giivenlik ve onarim-bakim gibi i§lerden 

sorumlu gorevliler de yer alir.

Okul kutiiphanesinin i§letilmesinde, ka? tane meslekten kutuphaneci ve kag tane 

meslekten olmayan yardimci personelin gorev yapacagi; kiituphanenin amaglan, 

kiitiiphanenin biiyiiklugii ve okulun ogrenci sayisma gore belirlenir. Konu ile ilgili, 

literatiirdeki standartlara gore; (a) Her okul klitiiphanesinde, en az bir kutuphaneci ve bir de 

meslekten olmayan yardimci personele gerek duyulur. (b) Kiitiiphanede, kutuphaneci sayisi 

arttikga yardimci personel sayisi da artar. Her iki kiitiiphaneciye bir yardimci personel 

dii§melidir.

Okul kutiiphanesinin, amaglarma ula§abilmesi ve azami kiitiiphane hizmetim 

verebilmesi igin, kadrosunda, mutlak suretle mesleki egitim almi§ kiitiiphanecinin bulunmasi 

- gerekir. Iyi bir mesleki egitim almi§ kutuphaneci, kiitiiphane olayim kavradigmdan, okul 

kiitiiphanesi ve okul kiitiiphaneciliginin son amaci olan; okul kiitiiphanesini, egitim- 

ogretimin aynlmaz bir pargasi ve en biiyiik destekcisi haline getirmek, hedefi ve inanci ile 

gah§ip, esas gayeye hizmet eder.
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II. 4.3 BUTQE

Ama9lan dogrultusUnda hizmet verebilmesi i<?in kutiiphanenin kendine ait, siirekli 

ve yeterli bir biitgcsinin olmasi gerekir. Kutiiphanenin sahip oldugu maddi kaynak veya 

kaynaklar onun biitsesini olu§tiirur.

Okul kiitiiphanesinin biit9esi; temelde Egitim Bakanligi’nm okul gati si altmda 

kiitiiphane 15m tahsis ettigi maddi paydan olu§ur. Bu pay sadece kiitiiphaneye ait ve

sureklidir. Ekonomik yetersizliklerle kiitiiphaneye ait biit?e, ihtiya?lari kar§ilayamaz

nicelikte ise, okul-aile birligi ve okul koruma geli§tirme demegi gibi goniillii orgiitlerden

kiitiiphane i<?in maddi yardim istenebilir.

Basili ve basili olmayan her turlii bilgi materyalinin dermeye temini ifin yapilan 

harcamalar, kiitiiphaneye ait biit^e ile kar§ilamr. Kiitiiphane malzemesi ve materyalin 

hizmete hazir hale getirilmesinde kullamlan ara9larin temini ile dermenin bakimi igin 

luzumlu harcamalar okulun kendi but?esinden kar§ilamr.

Okul kiitiiphanesinin biit?esi maddi bagi§larla da desteklenir ve geli§tirilir. Biiyiik 

oranda kitap satin almada kullamlan biit?e, siirekli olarak kontrol edilir.

II. 4.4 BINA

Okul kiitiiphanesinin; okul iginde, ya da merkezi konumda bulunan miistakil bir 

binada hizmet vermesi, bina ve yerle§im a^isindan en uygun olamdir. Okul binasi 

yapilmadan once, proje hazirlama a§amasinda mimar, egitimci ve kiitiiphaneci i§birligi 

yapilarak kiitiiphane binasimn yeri ve planmin hazirlanmasi gerekir. Kiitiiphane binasmm 

kaplayacagi alan; milli egitimin ve okulun ozel amaglari ile ogrenci sayisma (gelecek zaman 

da du§iiniilerek) gore belirlenir.
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Bina igindc; ogrenci ?ali§ma-okuma salonu, kitap deposu, goz-kulak yolu ile egitim 

i?in gosteri odasi, kitap raflari ve katalog dolabi, teknik hizmetler (saglama, kataloglama- 

simflama) ve okuyucu hizmetleri (odiin? verme, dam§ma) 19m boliimlerin mevcut olmasi 

gerekir. Boliimler, bina igi.nde planli bir §ekilde yerle§tirilmelidir. “Miiracaat (dani§ma) 

masasi kapinm hemen yamnda, kiitiiphanecinin yazihanesi ise daha lgcrdc. gali^ma odasinda 

bulunmalidir. Resim, bro§iir ye kupiir dosyasi ile dam§ma kaynaklan kiitiiphanecinin 

yazihanesinin yamna yerle§tirilmelidir. Muhtemel bir kari§ikligi onlemek igin roman ve 

hikaye kitaplan, dam§ma kitaplan, mecmua ve gazeteler ayn yerlerde bulundurulur. 

Duvarlarm hepsi raf olarak kullamlmamali, ilan tahtasim yerle§tirmek ve yeni kitaplan te§hir 

etmek igin duvarda bo§luklar birakilmalidir. Kataloglarm bulundugu dolabm odanm ortasma 

dogru konmu§ olmasi miinasip olur”16.

Kiitiiphane binasinm; aydinlatma, lsitma ve sogutma gibi problemlerinin olmamasi 

ve binamn ig mimarisi ile ferah bir ortamm olmasi, kullamcilarm ve kiitiiphane personelinin 

daha verimli ve istekli gali§masim saglar. Kiituphanenin boyasi ve if dekorasyonu ile canli 

ve huzurlu bir ortamin yaratilmasi gerekir.

(^ali§ma salonlan, siki§iklik ya§anmamasi igin ogrenci sayisma yetecek kapasitede 

yapilmalidir. ^ah§ma masalan ve sandalyeler rahat olmali, salon aydmlik olmalidir.

II. 4.5 KULLANICl

Okul kiitiiphanelerinin kullamcilan; esas olarak kiitiiphanenin bulundugu okulun, 

ogrencileridir. Bunun yamnda egitici kitle ve okulun diger personeli de kiitiiphaneden 

yararlanabilir. Bazi ozel durumlarda (omegin bolgede yeterli halk kiitiiphanesi hizmetinin 

olmamasi), imkanlar dahilinde bolge halkina da kiitiiphane hizmeti verilebilir. Kiitiiphane 

. eger yeterli donamm ve imkana sahip ise, bolgedeki kiitiiphanesi olmayan okullara da 

hizmet verebilir.

16 Thompson, L. On. Ver s. 109.



II. 4.6 HiZMETLER

Okul kutuphaneleriiiin <;ali§tinlabilmesi 19in yapilmasi gereken siirekli i§ler vardir. 

Bu i§ler kiitiiphane personelinin sorumluluk ve yetkisi altinda yapilir ve diizenlenir. 

Kutiiphanenin i§leyi§ini ve devamhligim saglayan bu i§ler; (a) Teknik Hizmetler ve (b) 

Kullanici Hizmetleri ba§hklan altmda toplanir.

II.4.6.1 Teknik Hizmetler

Bilgi materyalinin; se^iminden kullamcilarin yararlanmasina sunulacak duruma 

getirili§ine kadar yapilan i§lemlerin tumiine Teknik Hizmetler denir. Teknik Hizmetler ikiye 

ayrilir:

II. 4.6.1.1 Saglama

Saglama i§i; kiitiiphanenin dermesine katacagi bilgi materyalini se îp elde etmek 

i?in yapacagi i§lerin tumunii kapsamina alir.

Saglama i§inin ba§mda se?im yapilir. Kaynak segimi kutiiphanenin amaslan 

dogrultusunda yapilir. Ogrencilerin fikri, edebi ve ilmi geli§meleriyle ilgili eserlerin segimi 

onceliklidir. Okul kiitiiphanesinin, dermesini amaglarina hizmet edecek nitelik ve nicelikte 

geli§tirebilmesi i?in kaynak sefiminde bir politika belirlemesi lazimdir.

Segim i§i bibliyografik kaynaklardan yapilir. Bu kaynaklar; MEB yayinlarmi igeren 

kataloglar, yaymci kataloglan, kitap firmalannm kataloglan, kitap tanitim yazilan, cocuk 

klasikleri kataloglan ve kitap indeksleri gibi yaymlardir. Saghkli bir kaynak segimi 

yapilabilmesi ifin kiitiiphaneci ve ogretmen i§birligi saglamr.



Dermeye katmak amaci ile scgilen eserler satm alinarak saglanirlar. "Satin Alma”, 

“ Saglama” i§inde dermeyi olu§turma ve geli§tirme bakimindan en saglikli yoldur. Bunun 

sebebi; satm almamn ba§inda, kiitiiphaneci ve ogretmen i§birligi ile kaynak se?iminin 

yapilmasidir. Boyle bir seg'im sonrasmda saglanan kaynaklar, kutiiphanenin ve egitimin 

amaglarma hizmet eder ve derme i§levsel bir yapilanma i?inde bulunur.

Saglamanm diger yollari; Bagi§, MEB tarafindan gonderilen eserler, Degi§im, Devir 

ve okul aile birlikleri ile okul koruma ve geli§tirme demeklerince saglanan eserlerdir.

Bagi§: Ki§i veya kurulu§larm kiitiiphaneye yapmak istedikleri kitap bagi§lari, 

kitaplarm konu. i^erik ve diizeylerinin kiitiiphane amaglarina uygun olmasi durumunda kabul 

edilir. Bagi§ yolu ile kitap saglama i§inde 50k titiz olunmali, eger kaynak satm almak 19m 

yeterli biitge bulunuyorsa bagi§ kabuliinden ka9imlir.

MEB tarafindan gonderilen eserler: Bakanligm gonderdigi eserlerin tiimii herhangi 

bir eleme yapilmadan dermeye dahil edilir. Bu kaynaklar zaten egitimdeki amaglara gore 

scgilip gonderilirler.

Degi§im: Kiituphane, dermesinde yapilan ayiklama sonucu ortaya fikan eserleri 

diger bir kutiiphanenin degi§tirmek istedigi eserlerle takas edebilir. Degi§imin amaci; kaynak 

degi§iminde bulunan her iki kutiiphanenin de eksikliklerinin bir olgtide giderilmesini 

saglamaktir. Yapilan degi§im her iki kiitiiphaneyi de tatmin etmelidir.

Devir: Kiitiiphane dermesindeki fazla ve kullamlmayan eserlerin, bunlara ihtiyaci 

olan ba§ka bir kiitiiphaneye devredilmesi ve onun koleksiyonunun zenginle§tirilmesidir. 

Okul kiitiiphaneleri, amaglan dogrultusunda genelde halk kiitiiphanelerinden devir yolu ile 

kaynak saglayabilirler.

Okul aile birlikleri ile okul koruma ve geli§tirme demeklerince saglanan eserler: 

Bunun i9in, sozii ge9en kurumlann kiitiiphaneciye dam§arak kaynak saglamasi gerekir. Bu 

orgiitlerin kiitiiphaneye, kitap bagi§mdan 90k maddi bagi§ toplamalari tercih edilir.
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II. 4.6.1.2 Kataloglama ve Simflama

Kataloglama ve simflama i§lemi dermeyi olu§turan her esere demirba§a kayittan 

sonra uygulamr. i§lemin amaci eserlere hirer kimlik ve adres verilmesi sureti ile 

kullamcilarm raflardaki eserler haberdar olmalanm ve bu eserlere kolayca ula§abilmelerini 

saglamaktir.

Kataloglama; kutiiphane dermesindeki eserlerin, kullamcilarca arandiginda 

bulunmasim saglamak iizere, bibliyografik kiinyelerini ve yer numaralanm ihtiva eden 

fi§lerin hazirlanmasi i§idir. Kataloglama i?in genelde 7.5 x  12.5 sm. Boyutlanndaki kartlar 

(filler) kullamlir. Bu fi§lere her esere ait eseri niteleyen bilgiler yazilir. Her eser iQin en az ii? 

fi§ olu§turulur. Bu filler; yazar adi, eser adi ve konu adi giri§lerinden olu§ur. Fi§lerde aynca 

eserlere ait yer numaralan (eserin raftaki yerini gosteren sayisal ifade) da belirtilir. Bu 

numaralar her esere ait olu§turulmu§ tiim fi§lerde de bulunur. Herhangi bir eser ifin 

belirtilmi§ yer numarasi, eser i?in hazirlanmi§ tiim fi§lerde de aymdir. Yer numarasi 

simflama numarasim da egerir.

Kataloglama belli kurallarla yapilan bir i§tir. Okul kutiiphanelerinde genelde; Anglo 

American Cataloging Rules 2 (Anglo Amerikan Kataloglama Kurallan 2) tercih edilir. 

Ancak eserlerin kataloglanmasinda derinlemesine bir niteleme uygulanmaz. Ogrencilerin 

seviyelerine gore kataloglama yapilir.

Simflama; kutiiphane dermesinde bulunan eserlerin, belli bir simflama sistemine 

gore, konulannm tespit edilip, konularma gore simflandirilmalan i§idir. Okul 

kiitiiphanelerinin simflama i§i i$in; Dewey Decimal Classification System (Dewey Onlu 

Simflama sistemi) kullamlir.

Simflamada, konusu belirlenen her eser ifin esere ait bir smiflama numarasi verilir. 

Bu numara, esere ait fi§lerde ve eserin cildinde belirtilir. Eserler, smiflama numaralan ile 

raflarda sistematik bir siralam§ iginde bulunurlar.



Eserlere ait filler hazirlandiktan sonra filler katalog dolabina yerle§tirilirler. Bu 

yerle§tirme sozliik esasina dayali olarak alfabetik duzende yapilir. Tiim filler (yazar adi, eser 

adi, konu adi) alfabetik sira ile hep birlikte katalog dolabinda yer alir. Boylece ogrenciler, 

zorlanmadan; ister konu adi, ister yazar adi ya da isterlerse eser admdan alfabetik arama ile 

istedikleri eserlerin katalog fi§lerine ula§ip eserlerin raflardaki yerlerini de tespit edebilirler.

Kataloglama ve smiflama i§inde onemli olan; stirekli bir standardm saglanmasi ve 

ogrencinin aradigi esere, yazar adi, eser adi veya konu adi yakla§imi ile eri§ebilmesine 

olanak vermektir.

Okul kutuphanelerinde kataloglama ve smiflama i§i mesleki bilgi gerektiren hassas 

bir i§tir. Bu sebeple bu i§in sorumlulugu ve yetkisi, mesleki egitim aim 15 kiitiiphanecide 

toplamr.

II.4 .6.2 Kullamci Hizmetleri

Kullamci hizmetleri, kutiiphane dermesinden kullamcilann en geni§ ve etkili bir 

§ekilde yararlanmalarmi saglamak amaciyla yapilan i§lemler butuniidiir. Bu hizmetlere bagli 

olarak odiing verme ve dam§ma i§leri yapilir.

II. 4.6.2.1 Odung Verme

Okul kiitiiphaneleri, kullamcilannm kiituphaneden gerektigi gibi 

yararlanabilmelerini ve bo§ zamanlarini degerlendirmelerini saglamak, geli§imlerini ve 

ara§tirmalarmi desteklemek amaci ile odiing kitap verme hizmetinde bulunurlar. Ogrenci ve 

ogretmenler kiitiiphanenin agik bulundugu her saatte odiing verme hizmetinden 

yararlanabilirler.

Ansiklopedi, sozliik, bibliyografya, ve atlas gibi dam§ma kaynaklari, kitap di§i 

materyaller ve siireli yayinlarm son sayilan di§anya odiing verilmez.
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Odiing verilen kitaplarm sayisi en az iig, odiing verme siiresi de en az yedi giindiir. 

Odiing verme hizmetine ili§kin kurallan; amaglarma ve olanaklarma gore okul kiitiiphanesi 

belirler. Odiing verme hizmeti igin kiitiiphane iginde bir birim olujturulur ve bu birimde, 

odiing verme i§lemleri diizenlenir, uygulamr ve denetlenir.

II. 4.6.2.2 Dam^ma

Kullamcimn kiitiiphaneden bilgi edinmesinde gali§ma ve ara§tirmalarmda kiitiiphane 

kaynaklanm kullanmasinda personelce yapilan §ahsi yardima dam§ma hizmeti denir17.

Dam§ma hizmeti, kutiiphanenin imkanlarmm en etkin §ekilde kullamlmasinda bireye 

yardimi hedef tutan i§lemdir. Esas itiban ile kullaniciyi tamma ve bir yorumcu olarak onunla 

kaynaklar arasinda bag kurma fikrine dayali olan bu i§lem, olaylarla ilgili sorularm cevabmi 

ara§tirmak, aranan bir materyalin kutiiphanedeki yerini tespit ya da belirli bir konuda 

bibliyografya hazirlamak §eklinde ortaya gikabilir18.

Yeterli ve etkin bir dam§ma hizmetinin verilebilmesi igin kutiiphanenin bazi temel 

dam§ma kaynaklarma sahip olmasi gerekir. Bu kaynaklarm ba§licalarim; genel ve ozel 

konulu bibliyografyalar, periyodik indeks (dergi ve gazete gibi siireli yayinlann indeksi), 

ansiklopedi, yillik, almanak, sozliik, atlas ve biyografiler v.b. meydana getirir. Bu kaynaklar 

dermeyi olu§turan diger kaynaklardan ayn bir boliimde diizenlenir ve yerle§tirilirler.

Okul kutiiphanesinde kaynaklar agik raf sistemine gore hizmete sunulur. Bu sistem 

ogrencilerin serbestge kaynaklara yakla§malarma olanak verir.

17 Milli Egitim Bakanligi, “Okul Kutuphaneleri Yonetmeligi”, (Ankara: Milli Egitim Bakanligi Yayinlari, 1990), 
s. 11.
18 Soysal, O. On. Ver s. 84
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Dam§ma hizmeti lgin olu§turulan birim ayrica kullamci egitiminden de sorumludur. 

Kullamci egitimi; kullamcilara kutiiphane hizmetlerinin, dermedeki bilgi ve belgeye 

ula§abilmenin yollarimn ve dermeyi olu§turan kaynaklarm kullam§ bigiminin ogretilmesi 

i§idir. Kullamci egitiminin amaci, ogrencilerin kutiiphane ve kullammi konusunda 

bilin?lenmelerini saglamak ve kullamcilan kiitiiphaneden yararlanma hususunda daha aktif 

hale getirmektir. Kullamci egitimi i?in, okullarda, kiitiiphanelerden yararlanma derslerimn 

ders programi i9inde verilmesi tercih edilir. Boylece, bizzat kiituphanecinin ogrencilere 

sistemli ve a§amali olarak verecegi kiitiiphanelerden yararlanma konulu derslerle, 

ogrencilerin toplu olarak kiitiiphane ve kullammi konusunda bilinglenmeleri saglamr. Okulda 

kutiiphane kullammi ile ilgili ders verilimyorsa, kullamci egitimi igin ogrencilere kiitiiphane 

i^inde diizenli kurslar verilebilir.

Okul kiituphanesi; ogrencilerin kar§ila§tiklan ilk kiitiiphane tiim oldugundan, onlara 

etkin bir kullamci egitiminin verilmesi, gelecekte de kar§ila§acaklan kiitiiphane tiirlerinden 

bilingli ve verimli olarak faydalanabilmeleri a?isindan olduk9a gerekli ve onemlidir.
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III T U R K IY E ’DE O K U L KU TU PH AN ELERI

Turkiye’ de, okul kiituphanclcri; kiitiiphane tiirleri igcrisindc, en 90k ihmal edilmi§ ve 

en az ilgi goren kiitiiphane turiidiir. Kiitiiphaneler, temel ogeleri (derme, personel, butge, 

bina, kullanici) ve hizmetleri bakimmdan bugiinkii durumlan ile, Tiirk M illi Egitim Sistemi 

i?erisinde etkin bir i§leve sahip degildirler. Okullarda ?agda§ anlamda kiitiiphaneler 

bulunmamaktadir. Okullardaki kiitiiphaneler genellikle, smiflara yerle§tirilmi§ kitaphk 

koleksiyonlandir.

III. 1 KUTUPHANELERlN TEMEL OGELER VE HttZMETLER AgiSINDAN

D e g e r le n d I r I lm e s  1 

III. l . l  Derme

Kiitiiphanelerin dermeleri ozleri itiban ile ders programlarini destekleyecek, 

ogrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini geli§tirecek, onlarm bilgi, fikir ve ruh bakimmdan 

ihtiya9larim kar§ilayacak nitelikte degildirler. Dermelerdeki kitaplann biiyiik bir kisminm 

geli§i giizel saglandigmdan, dermeler kaynak tiirii ve konu bakimmdan dengesiz 

geli§mi§lerdir. Roman ve hikaye kitaplarinm yogun oldugu dermeler; dam§ma kaynaklan, 

siireli yaymlar ve goze-kulaga hitap eden materyaller yoniinden oldukga yetersizdirler.

Dermeler ?ogunlukla okullann smiflannda sim f dermeleri §eklinde veya smiflara 

dagilmi§ kitaphklarda toplanmi§tir. Egitici kitlenin geli§iminde gerekli olan mesleki yaymlar 

aijisindan da dermeler olduk?a fakir durumdadir.

Dermeler siirekli olarak denetlenmedigi i?in giiniin ko§ullan ile i§levini yitirmi§ olan 

kitaplan da biinyesinde bulundurmakta ve bu kitaplar ogrencilerin hizmetine sunulmaktadir.
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III. 1.2 PERSONEL

Okullarm gogunda .kiitiiphane i§leri edebiyat veya Turk?e ogretmeni, kitaplik kolu 

ogrenei veya ogretmeni ya da ba§ka gorevlilerce yiiriitiilmektedir. Meslekten 

kutiiphanecilcre okul kiitiiphanesinde kadro aynlm adigi i<jin kiitiiphanelerde meslekten 

kiitiiphaneci bulunmuyor. Kiitiiphaneden sorumlu bazi memurlar sayilan gok az olmakla 

birlikte kisa siireli kiitiiphanecilik kurslan almi§lardir.

Sonu? olarak, ciddi anlamda kiitiiphanelerde i§lerden ve hizmetlerden sorumlu 

personel bulunmamaktadir.

III. 1.3 BlJTQE

Okul kiitiiphanelerine, kendilerine ait siirekli bir biitfe tahsis edilmemi§tir. Orta 

dereceli okullarda, okul biit^esinden kiitiiphaneye kitap alimi i?in ayrilan bir pay sozde 

bulunmaktadir. Ancak bu pay 90k yetersizdir ve okulun diger ihtiyaglarim kar§ilamada da 

kullamlabileceginden bir garantisi yoktur. Ilkokullarda ise kiitiiphane veya kitap alimi igin 

ayrilan herhangi bir maddi pay soz konusu degildir.

Kiitiiphanelerin biit9eleri okul aile birlikleri ve okul koruma geli§tirme dernekleri 

gibi yerel gdniillii orgiitlerin yardimlarma dayanmaktadir.

Ozetle, kiitiiphanelerin ihtiya9lanm bagimsiz ve sistemli olarak kar§ilayabilmeleri 

igin kendilerine ait yeterli ve siirekli bir biitgeleri yoktur.
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III. 1 .4  BIN A

Kiitiiphanelerin tesisi igin, okullarda ozel yerler aynlmamijtir. Kiituphaneler; okulun 

bo§ kalmi§ bir simfina, kullanilmayan kiifiik bir odaya veya salonlardaki bo§ ko§elere 

yerle§tirilmi§tir. Cogu okullarda da; laboratuvar, ogretmenler odasi veya koridorlarin 

kenarlanna yerle§tirilmi§ kitapliklar kiitiiphane adim almi§tir.

Kiituphaneler, okuma salonu, gorsel i§itscl ara?lar bolumii ve dani§ma boliimii gibi 

birimlerden yoksun durumdadirlar. Kutiiphane i^in ayrilan dar yerlerde ?ogu zaman santral 

da bulunmakta ya da muhasebe i§leri v.b. yiiriitiilmektedir.

I l l  1 .5  K ullanici

Ogrenciler, ciddi bir §ekilde ogretmenlerce kiitiiphanelere yonlendirilmedikleri isin 

ve asgari anlamda kiitiiphane hizmetlerinin olmadigmdan kiitiiphaneyi kullanma geregi 

duymamaktadirlar. Roman okumak veya bazi odevlerini yapmak amaci ile kiitiiphaneleri 

kullanan ogrenciler genelde, kiitiiphanelere kar§i ilgisiz bir yakla§im igindedirler.

III. 1.6 HlZMETLER

III. 1.6.1 T  eknik Hizmetler

III. 1.6.1.1 Sag lama

Kitap saglama i§i biiyiik oranda M E B ’na dayamyor. Bunun yamnda okul aile 

birlikleri ile okul koruma demeklerinin kiitiiphane i?in sagladiklan eserler ve kurum veya 

ki§ilerin bagi§ladiklan eserler de dermelere dahil edilmektedir. Kiituphaneler; kendilerine ait 

biit9elerinin olmayi§indan, satin alma yolu ile dermeye kaynak saglayamamaktadirlar.
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111. 1.6.1.2 Kataloglama ve Simflama

Kataloglama ve simflama i§i kiitiiphanelerin buyiik ?ogunlugunda yapilmamaktadir. 

Eserler pratik yollarla (kitap tiirune gore, eser adina gore v.b.) duzenlenmektedir. 

Kataloglama ve simflama yapmaya 9ali§an kutiiphanelerde ise mesleki egitim almi§ 

kiitiiphaneci eksikliginden dolayi ba§ari saglanamamaktadir.

Kutiiphanelerde asgari anlamda bile kataloglama ve simflama i§inin yapilmadigi 

soylenebilir.

III. 1.6.2 Kullamci Hizmetleri

III. 1.6.2.1 Odiinip Verme

Kiitiiphanelerin odiin? verme hizmetleri; M EB tarafmdan hazirlanmi§ olan Okul 

Kiituphaneleri Yonetm eligi’nde belirtilen kurallara gore diizenlenmi§tir. Yonetm elige gore; 

Okul ogrenci ve ogretmenlerine, ansiklopedi ve sozluk gibi dam§ma kaynaklan, piyasada 

mevcudu kalmayan kitaplar ve kiitiiphanede okunmak iizere sik sik aranan kitaplar di§indaki 

diger tlim kaynaklar yedi gun siire ile odiin? verilmektedir. Kutiiphanelerde saglikli bir 

odun9 verme hizmetinden soz etmek giigtdr.

III. 1.6.2.2 Dan i.$ma

Kiitiiphaneler dam§ma hizmeti 19m gereken; ansiklopedi, sozluk, bibliyografya gibi 

dam§ma kaynaklan bakimmdan yeterli degildirler. Ogrenciler 9oklukla odevleri i9in 

ansiklopedilere ragbet etmektedirler.

Okullarda, kiitiiphane kullanimi konusunda herhangi bir ders verilmezken asgari bir 

kullamci egitimi ve rehberligi de yoktur. Kiitiiphane gorevlileri kiitiiphaneye gelen 

ogrencilerin sorunlan ile ilgilenmekte (kitap se9ememe ve kitaba ulajamama gibi), fakat 

onlara ciddi bir dam§ma hizmeti verememektedirler.
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IV ANKARA’DAKI OKUL KUTUPHANELERININ DEGERLENDIRiLMESi

Ankara’da; 962 adet, ilk, orta, lise ve dengi okul bulunm aktadir. Mevcut okullarin, 
485’ine ait anket sonuglari degerlendirilmi§tir. Yiizdelik hesaplamalari ve belirtilen oranlar, 
ara§tirilmi§ olan 485 okula gore saptanmi§tir. Sonuflara gore; 328 okulda kiituphane 
bulunurken, 157 okul kiituphanesizdir. Kiitiiphanesi bulunmayan okullarin 60’mda 
kiituphane i?in uygun boliim bulunmaktadir. Ancak boliimlerin hazir duruma gelmesi i9in 
tadilatlarm yapilmasi gerekmektedir. Tablo 1 de Ankara’ daki okul kutiipkanelerinin. okul 
sayisina gore mevcudiyeti verilmi§tir.

TABLO 1: ANKARA’DAKI OKUL KUTUPHANELERlNiN MEYCUDIYETi

Genel K iitiiphane Tablosu ANKARA
Var 328
Yok 153
Cevap Verilmeyen 4
Toplam  485

§EKiL 1 -  GENEL KUTUPHANE MEVCUDIYETI

SVar SYok DCevap Verilmeyen

19 MEB, “Milli Egitim Bakanligi’na Bagli Turkiye Genelinde Bulunan Ilk ve Orta Ogretim Kurumlarmin 
Listesi”, (Ankara: Milli Egitim Bakanligi Yayinlan, 1997), s. 94-134



§ekil l ’de gortildtigii gibi, her ug okulun birindc, kiitiiphane bulunmamaktadir. 
Tablo l ’de belirtilmemi§ olmasina ragmen, ozellikle ilkokullarda (ilkokullarda kiitiiphane 
hizmeti, bireye kiifiik ya§ta okuma ali§kanligi kazandirabilmek i^in 90k gerekli ve 
onemlidir) kiitiiphanesiz okullarm oranx olduk?a yiiksektir. 71 ilkokulun sadece 18'mde 
kiitiiphane bulunurken 53’iinde kiitiiphane yoktur. Buna gore Ankara'daki her dort ilkokulun 
ii?ii, kiitiiphanesizdir.

A§agidaki tabloda Ankara’ daki okul kutiiphanelerinin ilgelere gore dagilimi 
verilmi§tir.

TABLO 2 : KUTUPHANELERlN ILCELERE GORE DAGILIMI

ILC E K utiiphane D urum u 
V ar Yok Toplam

AKYURT 1 1
ALTINDAG 42 10 52
AYA§ 1 1
BALA 1 1
BEYPAZARI 7 9 16
CAMLIDERE 3 3
CANKAYA 57 28 85
CUBUK 2 2
ELMADAG 2 2
ETIMESGUT 12 11 23
EVREN 1 1
GOLBA§I 1 1
GUDUL 6 6
HAYMANA 7 6 13
KALECiK 3 6 9
KAZAN 2 3 5
KECIOREN 52 46 98
KIZILCAHAMAM 3 2 5
MAMAK 42 1 43
NALLIHAN 5 4 9
POLATLI 3 1 4
SEREFLIKOCfflSAR 5 5
SINCAN 16 9 25
YENIMAHALLE 55 20 75
Toplam 328 157 485
Kaynak: MEB, Yayunlar Dairesi Ba^kanligi, Okul Kiltilphanesi 1996 Ankara ili anket verUerinden 
uyarlanmv$tir.
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Tablo 2 ’de goriildiigii gibi, 98 okulla en 50k okula sahip olan Kegioren il?esinde, 
kiitiiphaneli okul orani (%53), diger buyiik il?elerin (incelenmi§ okul sayilanna gore) 
kiitiiphaneli okul oranlarmdan daha dii§iiktur. 85 okullu £ankaya il?esinde, kiitiiphaneli okul 
orani; %67, 75 okulu bulunan Yenimahalle’de, kiitiiphaneli okul orani %73. 52 okulu olan 
A1 tin dag'da, kiitiiphaneli okul orani; %80 ve dordiincii biiyiik ilge (incelenmi§ okul sayisma 
gore) olan 43 okullu Mamak’ta da, kiitiiphaneli okul orani; %98’ dir.

IV. 1 KUTUPHANELERIN TEMEL OGELER VE HiZMETLER AgiSINDAN 
DEGERLENDIRiLMESi

IV. 1.1 DERME

Kutiiphanelerin dermelerini olu§turan toplam bilgi kaynagi; 602,242 adettir. Bu 
kaynaklar, toplam 351,874 ogrencinin hizmetindedir. Buna gore, kiitiiphanesi olan okullarda 
her ogrenci i9in, ortalama 1.7 bilgi kaynagi bulunmaktadir.

Kiittiphanelerdeki bilgi kaynaklarimn tiirlerine gore dagilimi §oyledir:

TABLO 3 : BILGI KAYNAKLARININ TURLERlNE GORE DAGILIMI

Kaynak Tiirii Daglimi
Yayin Tiiru

Yaym Sayisi Toplami Yiizdelik Dagilim
Kitap 472,882 %79

Dam§ma Kaynaklan 36,186 %6
Siireli Yayinlar 45,153 %7

Diger 48,021 %8
Toplam 602,242 % 100

Kaynak: MEB, Yayutilar Dairesi Ba$kanhgi, Okul Kiitiiphanesi 1996 Ankara ili anket verilerinden 
uyarlanmvjtir.
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G3Kitap
SDanisma Kaynaklari
□ Silreli Yayinlar
□ Diger

Kiitiiphane dermelerindeki bilgi kaynaklanmn. konulara gore dagilimi Tablo 4 de 
goriilmektedir.

TABLO 4 : BILGI KAYNAKLARININ KONULARINA GORE DAGILIMI

Kaynaklarm Konulanna Gore 
Toplam Sayisi_____________Yiizdelik Payi

Din 28,532 %5
Edebiyat 73,964 %14
Felsefe 13,296 %2
Genel Konular 217,048 %40
Guzel Sanatlar 15,715 %3
Mesleki Yayin 37,320 %7
Sosyal Bilimler 51,876 %9
Tarih 47,532 %9
Tatbiki Bilimler 40,392 %7
Yabanci Dil Kaynaklari 24,252 %4
Toplam 549,927 % 100

§EKIL 2 -  KAYNAK TURU DAGILIMI

8% ..

Kaynak: MEB, Yayunlar Dairesi Bajkanhgi, Okul KUtilphanesi 1996 Ankara ili anket verilerinden 
uyarlanmigtir.



§EKiL 3 -  KAYNAKLARIN KONULARINA GORE DAGILIMI

0 Din

7 % 4% 5% EEdebiyat

95

7!

4 0 %

2%

□ Tarih
SSosyal Bilimler
GJMesleki Yayin

□ Felsefe

BGiizel Sanatlar

□Genel Konular

■Tatbiki Bilimler
SYabanci Dil Kaynaklari

$ckil 3 ’den anla§iliyor ki; dermeleri olu§turan eserlerin biiyiik gogunlugu genel 
konuludur (%40). Genel konulu eserlerden sonra, sira ile; Edebiyat (%13), Sosyal Bilimler 
(%9)-Tarih (%9), Mesleki Yayin (%7)-Tatbiki Bilimler (%7), Din (%5), Giizel Sanatlar 
(%3) ve Felsefe (%2) konulu eserler yer almaktadir.

IV. 1 .2  PERSONEL

Anket sonuglanna gore kiitiiphanesi bulunan okullarda (328), kiitiiphane memuru 
olarak 86 ki§i gorev yapmaktadir. Bu memurlann; biri ilkokul, yedisi ortaokul, altnu§sekizi 
lise ve dokuzu da iiniversite mezunudur (memuru olan okullardan biri, kiituphane 
memurunun ogrenim diizeyini belirtmemi§tir). Kutiiphane memurlarmin kiitiiphanecilikle 
ilgili aldiklan egitim durumu §oyledir: Kiitiiphanecilikle ilgili kurs alan; 22 ki§i, liselerde 
kiitiiphanecilik konusunda segmeli ders alan; 1 ki§i, iiniversitelerin kiitiiphanecilik boliimii 
mezunlan; 2 ki§i. 143 okulda kiitiiphaneler, ogretmen veya miidiir yardimcilarinca idare 
ojunurken, kiitiiphanesi olan 99 okulda, kiitiiphane ile ilgilenen higbir sorumlu 
bulunmamaktadir.
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Kiitiiphanelerin personel dagilimi tablo 5 de goriilmektedir. 

TABLO 5 : PERSONEL DAGILIMI

K iitiiphane Sorum lusu Toplam  Sayi
Kiitiiphane Memuru 86
Miidiir Yrd. veya Ogretmen 199
Higbir Sorumlu Bulunmayan 43

Buna gore, yakla§ik olarak, ktitiiphanesi olan her yedi okulun birinde, kiitiiphaneden 
sorumlu veya kiitiiphane ile ilgilenen higbir gorevli bulunmamaktadir.

I V  1.3 BUTQE

Kiitiiphanelerin kendilerine ait biit^eleri bulunmamaktadir. Orta dereceli okullarda 
kitap alimi igin okul biit^eseinden aynlan bir pay vardir, ancak bu pay kiitiiphanelerin hizmet 
verebilmek igin yapmalan gereken harcamalan kar§ilamalarmda olduk^a yetersizdir ve bu 
payin siirekliligi de kesin degildir. ilkokullarda ise, kiitiiphane hizmeti 19m okul butgesinden 
aynlan herhangi bir pay bulunmamaktadir. Kiitiiphaneler, okul aile birlikleri ve okul koruma 
geli§tirme demekleri gibi goniillii yerel orgutlerin maddi yardimlari ile maddi destek elde 
edebilmektedirler.
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IV  1.4 BiNA

TABLO 6: KUTUPHANE HIZMET ALANLARI

Kiitiiphanenin Hizmet Verdigi Alan Toplam
Ozel Kiitiiphane Odasi 238
Miistakil Unite 32
Bulundugu Kat 33
Diger 25

Tablo 6 da goriildiigii gibi kiituphanelerin biiyiik fogunlugu, okulda kiitiiphane 19m 
avrilmi§ ozel bir odada hizmet vermektedir. Belirtmek gerekir ki anketleri dolduran ki§ilerin 
biiyiik bir kismi, “ozel kiitiiphane odasi”§ikkim i§aretlerken, okulda kutiiphanenin bulundugu 
herhangi bir smifi kastetmi§tir. “Bulundugu kat” §ikkindaki rakam da (32), smiflarda 
yerle§mi§ kiitiiphaneleri anlatmaktadir.”Diger” §ikki ise; ogretmenler odasi. ara? gere? odasi, 
santral odasi ve evrak kayit odasi gibi boliimlere yerle§tirilmi§ kiitiiphaneleri i^ermektedir. 
Miistakil iinitede hizmet veren kiituphanelerin genel toplamdaki orammn 50k dii§iik oldugu 
gozlenmektedir (%9.7). Denilebilir ki, kiituphanelerin en az %90’i; tek bir oda i^inde 
yerle§mi§tir.



fE U L  4 -  KUTUPHANE BINALARININ KAPLADIGI ALAN

Biiyiik fogunlugu okul siniflarmda yerle§mi§ kiituphaneler, bir smif biiyiikliigii olan 
15-5 m 2 ' lik alanlarda hizmet vermektedir.

Kiitiiphanelerin biiyiik bir kismi aydmlatma ve isitma gibi sorun ya§amamaktadir. 
-c lam  sayimn kiitiiphaneli okul sayismdan 12  sayi fazla gikmasinin sebebi; kiitiiphanesi 

: _._nmayan 12  okulun, anketteki bu soruya cevap vermesidir).

' E vIL 5 -  KUTUPHANELERIN AYDINLATMA VE ISITMA SORUNLARI



7 BLO 7 : MASA-SANDALYE VE BENZERl IHTIYA^LAR

Donartmj Cinsi To pi a m Okul
Sadece Masa 13
Sadece Sandalye 37
Her ikisinede Ihtiya9 142
Diger Donammlar........., .........
Dolap 44
Kartex Dolap 1 1
Raf 33

Kiituphanelerin %58'i masa-sandalye gibi donanim ihtiyaci duymaktadir.

IV. 1.5 KULLANICI

incelenmi§ olan 485 okuluntoplam ogrenci sayisi; 442.512’dir. Ogrenci niifiisunun; 
351,874’ii kiitiiphaneli okullarda, 90,638'i de kiitiiphanesi olmayan okullarda ogrenim 
gormektedir. Buna gore Ankara’da, ilk-orta, lise ve dengi okullarda bulunan, her be§ 
ogrenciden biri, asgari anlamda bile kiitiiphane hizmeti bulunmayan okulda ogrenim 
gormektedir. Ozellikle ilkokul ogrencilerinin 90k biiyiik ?ohunlugu kiitiiphane hizmetinden 
mahrumdur. Ilkokul ogrenci niifusunu olu§turan 33,790 ogrencinin, sadece 3,728’inin 
okulunda kiitiiphane bulunmaktadir. Ankara'daki ilkokullarda ogrenim goren her on 
focugun dokuzu, okulunda kiitiiphane hizmetinden yararlanamamaktadir.

Anket verilerine gore, 1993-1995 egitim donemlerinde, her yil ortalama 126,185 
ogrenci okul kiitiiphanelerinden yararlanmi§tir. Yukandaki veriler i§igmda, her egitim 
donemi boyunca, okulunda kiitiiphane bulunan her 119 ogrenciden bir tanesinin kiitiiphaneden 
yararlandigi soylenebilir.



§EKIL 6 -  YA§ GRUPLARINA GORE KUTUPHANE KULLANIMI

05-7 Yas 
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§ekil 6’da goriildiigii gibi; 1993-1994 ve 1994-1995 verilerine gore okul 
kiitiiphanelerinden yararlanan ogrencilerin gogunlugunu 12-15 ya§ grubu olu§turmaktadir

Egitici kitleyi olu§turan 20,295 ogretmenin, 16,940’i kiitiiphanesi olan okulda gorev 
yapmaktadir. Buna gore; her on ogretmenin, sekizi kutuphaneli okulda gorev yapmaktadir.

1993-1994 ve 1994-1995 ders yillannm ortalamasina gore; her ders yilmda 8,591 
ogretmen kiitiiphaneden faydalanmi§tir. Goriiluyor ki ogretmen nufusunun yakla§ik yansi, 
okulundaki kiitiiphaneden yararlanmi§tir.

I V  1 .6  HiZMETLER

IV. 1.6 .1 Teknik Hizmetler
IV. 1.6.1.1 Saglama

7% 1%

42%

TABLO 8 : SAGLAMA YONTEMLERl DAGILIMI
Saglama §ekli Toplam Adet Yiizdelik Oran

Aile Birligi veya Koruma Dernegi 15412 %5
Bagi§ 139913 %44
Bakanlikca Gonderme 108034 %34
Belirtilmeyen 0 %0
Degi§iklik 2339 %1
Devir 19773 %6
Satin Alma 31443 %10
Genel Toplam 316914 %100



§EKIL -  7 KAYNAK SAGLAMA YONTEMLERI

E3Aile Birligi veya 
Koruma Dernegi

S Bagis

□Bakanlikca Gonderme 

□ Belirtilmeyen 

H Degisiklik 

E3 Devir 

0 Satin Alma

Tablo 8 ve §ekil 7’den de anla§ildigi gibi okul kiituphanelerinin dermelen, esas 
olarak bagi§ ve bakanlik yolu ile saglanmi§ eserlerden olu§mu§tur. Bakanligin okul 
kutiiphanelerine gondermi§ oldugu eserlerin niceligi (108,034), ogrenci sayisindan 
(351,874), yakla§ik olarak tig kat az durumdadir. Buna gore bakanlikca gonderilen her eseri, 
ii9 ogrenci payla§maktadir.

Sonuflara gore dermeleri olu§turan eserlerin %90’i kiituphanece herhangi bir se^im 
yapilmadan saglanmi§tir. Kiituphanelere kaynak saglama hizmetinin, herhangi bir segim 
i§ine dayanmadigi goriilmektedir.

IV. 1.6.1.2 Kataloglama ve Siniflama

Kaynaklarm diizenlenmesinde kataloglama ve siniflama yapilmamaktadir. 
Kutiiphanel erde kaynaklar; kitap turiine, kitap adma gore alfabetik, yazar adma gore 
alfabetik ve demirba§ sirasma gore duzenlenmi§tir. Kitaplarm smiflandirilmasmda Dewey 
Onlu Siniflama Sistemini kullanan kiitiiphaneler (85 adet, %26’lik pay), mesleki egitim 
almi§ elemanlannm olmamasmdan dolayi siniflama i§inde yeterli ba§ariyi 
saglayamamaktadirlar.



I V . 1 . 6 . 2 Kullanici Hizmetleri

TV. 1.6.2.1 Odting Verme

Kiitiiphaneler, Okul Kiitiiphaneleri Yonetmeligindeki esaslara gore oduriQ verme 

hizmetinde bulunmaktadirlar. Haftanm belli gun ve saaatlerinde ogrenci ve ogretmenlere 

odiing kitap verilmektedir. Daha dogrusu ogrenci ve ogretmenlerin belli giin ve saatlerde 

kitap odiing alma haklan bulunmaktadir. Odiing kitap verme giin ve saatleri, okul 

miidiirliigunce tespit edilmektedir. Dani§ma kaynaklan, piyasada mevcudu tiikenmi§ ve 

okunmak iizere sik sik aranan kitaplar odiing verilmemektedir.

IV. 1.6.2.2 Daniqma

Dam§ma hizmeti; mevcut dam§ma kaynaklanmn (biiyiik oranda ansiklopedi) 

ogrencilerin hizmetine sunulmasindan ibarettir. Dam§ma kaynaklan dermelerin % 6’sim 

olu§turmu§tur. 36,186 adet dam§ma kaynagi ile her okul kiitiiphanesinin payina, yakla§ik 

110 dam§ma kaynagi du§mektedir. (Dermelerin diizensiz geli§meler gostermeleri, bazi 

okullarin dam§ma kaynagi yoniinden zengin, bazilarimn da fakir olmasma neden olmu§tur. 

Dani§ma kaynaklanmn kiitiiphaneler arasindaki oram, biiyuk dengesizlik igindedir.Dam§ma 

kaynaklanmn derme igindeki yuzdelik payimn (%6), ”dani§ma hizmeti igin” yeterli olmasi, 

bilingli bir derme geli§tirmenin sonucu degil sagliksiz derme geli§tirme ile ortaya gikmi§ bir 

durumdur. Aynca, anket sonuglari ile ortaya gikmi§tir ki; anketleri dolduran birgok ki§i, 

kiitiiphane dermesindeki ansiklopedileri, cilt sayisina gore belirtmi§tir.omegin sekiz ciltlik 

ansiklopedi, sekiz ansiklopedi §eklinde ifade edilmi§tir). Kiitiiphanelerin, kullanici egitimi 

veya kullanici rehberligi gibi dam§ma hizmetleri bulunmamaktadir.



SONUC ve ONERILER

Ara§tirma sonunda §u s00119lara vanlmi§tir:

Kiitiiphane dermeleri, bugiinkii nitelik ve nicelikleri ile, ?agda§ okul kiitiiphanesi 

hizmeti vermekten 9okuzaktirlar. Dermeler biiyiik oranda hikaye kitaplan ile 

geli§tirilmi§tir. Okul kutiiphanelerinin ozellikle siireli yaym yoniinden fakir 

olmasi, ogrencilerin giincel olaylardan ve yeniliklerden habersiz kalmalarina 

sebep olmu§tur. Kitap sayisi ogrenci niifusuna yetmemektedir. Dermelerdeki 

eserler. bir se^im sonucu saglanmadiklarmdan ve biiyiik oranda bagi§ kitaplar 

olduklanndan, kaynaklar konu bakimindan dengesiz geli§mi§tir. Ozellikle, 

Sosyal Bilimler ve Tarih, Giizel Sanatlar ve Uygulamali Bilimler konularinda 

biiyiik kaynak yetersizligi vardir. Derme igindc din konulu eserler, Guzel 

Sanatlar, Yabanci Dil ve Felsefe konulu eserlerden daha geni§ paya sahiptir. 

Bilimsel du§iinceye dayanan Turk Milli Egitim Sistemindeki bu durum 

du§undurucudiir. Dermeler, bugiinkii durumlari ile ogrencilerin bazi odevlerini 

yapmalarina ve birka? roman okumalarma olanak vermekten ba§ka bir i§lev 

gormemektedir.

Okul kutiiphaneleri personel yoniinden yetersizdir. Okul kiitiiphaneciligi 50k 

ozel bir uzmanlik gerektirirken , kiitiiphaneler biiyiik oranda ogretmen ve miidur 

yardimcilan ile lise mezunu memurlarm idaresinde bulunmaktadir. Bu ki§iler 

kiitiiphanecilik egitimi almadiklan i?in okul kiitiiphaneciliginin kiitiiphaneciden 

beklediklerini yerine getirememektedirler. Okul kiitiiphanelerinin, mesleki 

egitim almi§ kiitiiphanecilerden yoksun olmasi, kiitiiphanelerin ilkesiz ve 

ama?siz geli§im gostermesine sebep olmu§tur. Yine mesleki egitim alnu§ 

kiitiiphanecinin yapabilecegi i§ler olan; kataloglama ve simflama, se?im-saglama 

ve dam§ma hizmetleri okul kiitiiphanelerinde yetersizdir veya yoktur.

Okul Kiitiiphanelerin kendilerine ait yeterli ve siirekli biit5elerinin olmamasi, 

kiitiiphane dermesinin saglikli geli^tirilebilmesini onlemektedir. Kiitiiphaneler; 

siirekli ve yeterli but9eleri olmadigindan satin alma yolu ile dermelerini sistemli 

olarak geli§tirememektedirler. Boyle olunca ogrenciler yeni yayinlardan uzak 

kalip, bagi§ yolu ile saglanan yipranmi§ eserlerle yetinmek zorunda kalmaktadir. 

Okul kiitiiphanelerinin yerle§tigi alanlar ?agda§ kiitiiphane hizmetine olanak 

vermemektedir. Biiyiik oranda okullarda siniflara yerle§tirilmi§ kiitiiphaneler;



ogrenci okuma <?ali§ma salonlarindan ve kullanici hizmetleri igin gerekli 

boliimlerden yoksundurlar. Kiitiiphanelerin yerle§tirildigi binalarm, kiitiiphane 

hizmeti i?in in§a edilmemi? olmalan, bina a?ismdan kiitiiphane hizmetinde 

yetersizlige sebep olmu§tur. Ozellikle okullarda sinif kitaphklarmm kurulu§u ile 

merkezi konumlu mustakil kiitiiphane olu§umundan uzakla§ilmi§tir.

Okullarda ogrenciler kiitiiphaneye yonlendirilmedikleri ve ders programlarmdan 

dogan bir bilgi ihtiyacmi ya§amadiklan i<?in kiitiiphaneye kar§i umursamaz bir 

yakla§im igindedirler. Kullanicilar bilingsiz ve pasiftirler.

Okul kiitiiphaneciliginde kullanici hizmetlerinin sinirsiz olmasi gerekirken, 

ogrenci ve ogretmenler istedikleri zamanlarda kitap odung alamamaktadirlar. 

Dani§ma hizmetinin de yetersiz olmasi ile ogrencilerin kutiiphanelerden 

yararlanma konusundaki yakla§imlan daha da umursamaz olmaktadir.

Kitaplarm diizenlenmesi bir sisteme gore yapilmami§ olmasi, kaynaklann 

kiitiiphane i?inde daginik vaziyette yer almasina ve kullamcilann aradiklan 

kaynaklara ula§mada gii^luk gekmelerine neden olmu§tur.

Ankara'da okul kiituphaneleri ile egitim sistemi arasmda tam ve ba§anh bir 

ili§ki kurulamami§tir. Okullarda kiitiiphaneler egitimsel gereksinimlerden dolayi 

ortaya 5ikmami§tir. Kiitiiphanelerin var olu§ sebepleri ve hedefleri belirsizlik 

igindedir. Egitim politikamiz Milli Egitimde kiitiiphane hizmetine etkin ve 

i§levsel bir yer vermemi§tir. Bu giinkii vaziyetleri ile okul kiitiiphaneleri, egitim 

ve ogretimin biitiinleyicisi durumunda degildirler. Okul kiitiiphanelerinden 

egitim sistemi iginde tam olarak ne beklendigine karar verilmedigi i?in 

kiitiiphaneler, sinif kitapliklanndaki 9001k romanlan birikiminden oteye 

gidememi§tir.

Tiirk Milli Egitim Sisteminin temel ilkeleri arasmda yer alan “ogrencilerin ilgi, 

istidat ve kabiliyetleri olgiistinde ve dogrultusunda yonlendirilmeleri” ilkesi, 

Milli Egitimde okul kutiiphanelerinin gerekliligini ve zorunlulugunu ortaya 

koyarken ne var ki okul kiitiiphaneleri bugiinkii durumlan ile egitim ve 

ogretimde pek bir i§leve sahip degildirler.

Okul kiitiiphaneleri bir hayli ihmal edilmi§tir. Okullarda asgari anlamda bile 

<?agda§ okul kiitiiphaneciligi hizmeti verilememektedir. Bunun sonucu olarak da 

topluma kiigiik ya§lardan itibaren okuma alijkanligi kazandinlamamakta, halk 

bilgilenmek iizere kiitiiphaneleri kullanmamaktadir.



Okul kutiiphaneleri, MEB biinyesinde Yayimlar Dairesi Ba§kanligi Okul 

Kiitiiphaneleri §ube Miidiirliigii’ne bagli durumdadir. Bu miidiirliigiin 

organizasyon yapisi sorunlan 90zmede ve okul kiitiiphanelerinin denetimini 

saglamada yetersizdir.

MEB tarafmdan hazirlanan; Okul Kiitiiphaneleri Yonetmeligi, 9agda§ okul 

kiitiiphaneciligini diizenlemek ve siirekliligini saglamakta yetersizdir.

Yukanda sunulan bulgular i§igmda a§agidaki oneriler geli§tirilmi§tir:

Nitelik ve nicelik yoniinden yeterli dermeler olu§turulmalidir. Kiitiiphaneler ders 

programlarmi destekleyici kaynaklar yanmda ogrencilerin bireysel ilgi ve 

yeteneklerini geli§tirici, onlara okuma zevkini a§ilayacak kaynaklan da 

i^ermelidir. Bu sebeple dermeler uzman kiitiiphanecilerce, gozden gegirilip, 

eksikler belirlenmeli ve yeniden diizenlenmelidir. Dermelere roman yanmda 

siireli yayin, dam§ma kaynagi, bilgisayar destekli bilgi kaynaklan (internet, CD- 

ROM, vb.) ve gorsel-i§itsel (Mikro-film, Slayt, vb.) materyallerle 

desteklenmelidir.

Kiituphanelere bilgi kaynaklanm saglamak, bu kaynaklan usuliine gore 

diizenleyip kullamcilarm hizmetine sunmak, mesleki bilgi gerektirir. Bu sebeple 

kiitiiphanelerde mesleki egitim almi§ kiitiiphaneciler i9in kadro afilmalidir ve 

kiitiiphanelere imkanlar dahilinde mesleki egitimden ge?mi§ personel 

atanmalidir. Kiitiiphanelerde uzaman personel ve bunun di§inda kalan 

gorevlilere diizenli mesleki kurslar verilerek kiitiiphanelerde istihdam edilen 

personelin mesleki bilgisi geli§tiri Imelidir. Uzun vadede kiitiiphaneci yeti§tiren 

iiniversitelerde uzman okul kiituphanecilerinin yeti§tirilmesi 9agda§ okul 

kiituphaneciligine biiyiik hizmet olur.

Etkili bir kiitiiphane hizmeti i9in okul kiitiiphanlerine yeterli ve siirekli bir biit9e 

tahsis edilmelidir. Bu konuda gorev M EB’e dii§mektedir. Okul idarecileri 

bilin9li bir orgutlenme ile bakanliktan okul kutiiphaneleri i9in ozel bir biit9e 

talebinde bulunurlarsa olumlu sonu9 almabilir. But9enin desteklenmesi i9in 

hayirsever vatanda§lardan, okul aile birliklerinden ve okul koruma ve geli§tirme 

demeklerinden yardim istenmesinde de fayda vardir.

Yeni yapilacak okullarda, okul binasi yapimindan once proje i9inde kiitiiphane 

binasina merkezi konumda miistakil bir yer ayrilmahdir. Kiitiiphane binasi,
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9ali§ma salonu, kitap deposu, goz kulak yolu ile egitim materyali iQin 

laboratuvar ve diger hizmet iiniteleri i9in gerekli odalan i9erecek §ekilde 

planlanmalidir. Bina i9in plan ve projeler egitimci, kiitiiphaneci ve mimar 

i§birligi ile hazirlanmalidir.

Ogrencilerin okul kiitiiphanelerinde yararlanmalan i9in oncelikle bu yerlere 

yonlendirilmeleri gerekmektedir. Yonlendirmeyi yapacak olan egitici kitlenin 

konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve bilin9lendirilmesi gerekmektedir. 

Bunun i9in ogretmen yeti§tiren okullarda ogretmenlere “ Okul Kutiiphaneleri” ve 

“Kiitiiphane-Egitim ili§kisi” konusunda kiitiiphanecilik derslerinin okutulmasi 

yerinde olur. Mevcut ogretmen ve okul yoneticileri de seminer, konferans ve 

kurslarla egitilebilirler. Omegin, Ankara Universitesi DTCF Kiitiiphanecilik 

boliimii ogretim gorevlilerince ogretmen ve okul yoneticilerine kurslar verilmesi 

saglanabilir. Ogrencilerin de ders programlanna (ilkokuldan ba§layarak) 

kiitiiphanecilik bilgisi veren derslerin konulmasi 90k biiyiik fayda saglar. 

Derslerde ogrencilere bilgiye eri§me ve kiitiiphane hizmetlerinden yararlanma 

yollarimn ogretilmesi isabetli bir kullanici egitimi hizmeti saglami§ olur. Aynca 

okul kiitiiphanelerinin kullammim geli§tirmek amaciyla, ogrencilere 

ogretmenlerince ara§tirmaya yonelik 9ali§malar veya odevler verilmelidir. 

Kiitiiphanelerin okul i9inde i§levsel olabilmesi ogretmen ve ogrencilerin 

bilin9lendirilmesine baglidir.

Kiituphanelerdeki personel sorununun giderilmesine kadar, teknik hizmetleri n 

bir merkezden yapilmasinda fayda vardir. Bu merkez kataloglama-siniflama 

i§lerini yapip, kitaplara ait katalog fi§lerini kitaplarla birlikte kiitiiphaneye 

gonderirse kutiiphane personeline, ozellikle dam§ma hizmetleri i9in daha fazla 

zaman saglanmi§ olunur.

Kiitiiphanelerde kullamcilarm daha etkin olabilmesi i9in kiitiiphanelerin a9ik 

oldugu her saatte odiin9 verme hizmeti uygulanmalidir.

Cagda§ anlamda okul kiitiiphanelerine kavu§mak isteniyorsa, egitim sistemi 

i9inde kiitiiphane egitim ve ogretimin biitiinleyicisi olarak algilanmalidir.

MEB okul kiitiiphaneleri konusunu ciddi bir yakla§imla ele almali ve kesin 

9izgileri ile egitim ve ogretimde kiitiiphanenin yerini belirlemelidir. Bakanhk 

kiitiiphaneci uzmanlarla birlikte 9ah§ip 9agda§ anlamda bir okul kiitiiphaneleri 

yasasmi hazirlamalidir. Yeya ulusal bir kiitiiphane yasasi hazirlanmah, okul



kiituphaneleri ile ilgili maddeler bu yasada yer almalidir. Aksi taktirde okul 

kiitiiphaneleri asgari anlamda bile hizmet verememeye devam edecektir.

Okul kiituphaneleri yonetmeligi, ?agda§ okul kiitiiphaneciligi esas alinarak 

yeniden diizenlenmelidir.

MEB biinyesinde, bagimsiz olarak sadece okul kiitiiphaneleri ile ilgili 

9ah§malan yiiriitecek “Okul Kiituphaneleri Daire Ba§kanligi” kurulmalidir. Bu 

dairenin ba§ina da, kutiiphanecilik egitimi almi§ ki§iler getirilmelidir. Ba§kanlik 

aynca okul kiitiiphanelerinin denetimini yapacak bir tefti§ heyeti olu§turmalidir. 

Tefti§ heyetinde tecriibeli ve uzman kiitiiphaneciler gorev almalidir. Daire aynca 

okul kiitiiphanelerine kaynak segimi ve saglanmasi konusunda etkin gorevler 

almalidir. Ozellikle okul kiitiiphanelerinin ama^larma uygun kaynak segimi 

konusunda bilimsel ara§tirmalar yapilmahdir.

Okul kiitiiphanelerinin egitimde 9agda§ anlamda bir i§leve sahip olabilmesi i?in 

goniillii orgiitlerin de konu ile ilgili bir istem dile getirmeleri gerekmektedir. 

Okul aile birlikleri ve okul koruma geli§tirme demekleri tamamen goniillii 

organizasyonlardir. Bu kurumlara okul kiitiiphaneciliginin egitimdeki onemi ve 

vasiflari izah edilirse, veliler ?ocuklan i?in “okul kiitiiphanesi”ni bir hak olarak 

aramaya ba§layacaktir. Bunun sonucunda. ?agda$ okul kiitiiphaneleri istemi ile 

MEB iizerinde etkili bir baski dogacaktir. Tiirk Kiitiiphaneciler Dernegi, konu ile 

ilgili olarak sozii ge?en goniillu orgiitlerle ileti§im kurarak onlara okullarda 

kiitiiphane gerekliligini benimsetebilir. Bu orgiitlere okul kiitiiphaneciliginin 

anlam ve gayesi 90k iyi izah edilirse okullarda kiitiiphane yaptirma 

kampanyalari bilingli bir §ekilde geli§tirilebilir.
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OKUL KUTUPHANESi ANKET BiLGi FORMU

A. OKUL BiLGiLERi (iDARECi DOLDURACAK)

ii_i

iLQESi

BUCAK

OKULUN ADI

KURULU§ YILI

TELEFON KODU

TELEFON

FAX

OGRENCi MEVCUDU

OGRETMEN MEVCUDU

Anketi Dolduran ADI SOYADI UNVANI BRAN§I

iDARECiNiN

MEMURUN veya SORUMLU OGRETMENiN

B. KUTUPHANENiN YERi (iDARECi DOLDURACAK)

1. Okulunuz bunyesinde kutiiphane var mi?

a- Evet □
b- Hayir____________________________________________________________________________________ □

2. Okulunuzda kutiiphane bulunmuyorsa, binada yapilacak ufak tadilatlarla kiitiiphane igin boliim
olu§turulabilir mi?

a- Evet □
b- Hayir____________________________________________________________________________________ O

3. Kiitiiphanenin hizmet verdigi alan hangisidir?

a- Ozel Kutiiphane Odasi ^
b- Miistakil Onite
c- Bulundugu Kat □
d- Diger (Lutfen Belirtiniz) ........................................................................................................................................

4. Kiitiiphaneniz ka? m2’lik bir yerde hizmet vermektedir ?

a- 25-50m2 □
b- 50-100m2 □
c- 100m2 ustiinde___________________________________________________________________ ________ 5.

5. Kutuphanenizde aydinlatma problemi var midir?

a- Evet □
b- Hayir____________________________________________________________________________________ □

6. Kutuphanenizde isitma problemi var midir?

a- Evet □
b- Hayir_______________________________________________________________________________  □
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7. Kiituphanenizde diger donamm eksikl - a ' : e r r?

a- Masa □
b- Sandalye □
c- Diger (Liitfen belirtiniz) ........................  ...........  .................... .................................................................

C. KUTUPHANE PERSONELi (iDARECi DOLD4JRACAK)

1. Kiituphanede memur istihdam ediliyor mu?

a- Evet □
b- Hayir___________________________________________________________________________ _______□

2. Kiitiiphanenizde memur varsa ogrenim duzeyi nedir?

a- ilkokul q
b- Ortaokul □
c- Lise □
d- Yuksekokul □

3. Kiituphanede gah§an personelin kutuphanecilik ile ilgili aldigi egitim durumu nedir?

a- Kutuphanecilik kursu almi§tir q
b- Liselerin kutuphanecilik boliimu mezunlari □
c- Universitelerin kutuphanecilik bolumu mezunlari □
d- Hipbir egitim almami?tir____________________________________________________________________□

4. Okulunuzda kutuphanecilik kurslarina katilan eleman bulunuyor mu?

a- Evet □
b- Hayir____________________________________________________________________________________ □

5. Kurslara katilan elemanm halen istihdam edildigi hizmet alam hangisidir?

a- Okul kutuphanesi □
b- Diger Hizmetler (Lutfen belirtiniz) ...................................................................... ...............................................

6. Kutiiphane hizmetlerinde kiitiiphane memuru di§inda gorevli bir yetkili bulunuyor mu?

a- Mudur Yardimcisi □
b- Ogretmen □
c- Hipbiri___________________________________________________________________________________5.

D. KUTUPHANE KOLLEKSiYONU
(Kutuphane Memuru veya Kutuphaneden Sorumlu Ogretmen Dolduracak) 
TOPLAM DOKUMAN = ......................................

1. Kap adet yayinimz vardir?

a- Kitap = ...................................

b- Ansiklopedi =

c- Dergi =

d- Diger (Lutfen Belirtiniz) =

TOPLAM (Toplam Dokiimana e§it olmalidir) =



Kolleksiyonunuzun konulara gore dagilimi nasildir?

Genel konular (Roman, Hikaye, vb) —

Felsefe

Din —

Sosyal Bilimler =

■ Yabanci Dil Kaynaklari —

Tatbiki ilimler (Fen, Matematik, vb) —

■ Guzel Sanatlar —

- Edebiyat ss

Tarih =

Ogretmenlere hitap eden mesleki yayin =

OPLAM (Toplam Dokumana E§it Olmalidir) =

Kolleksiyonunuzda bilgi kaynaklarinm dillerine gore dagilim nasildir? 
Hi? yabanci kaynak yoksa toplam dokuman sayisini Tiirkge’ye yazimz.)

i- Turk?e = ...................................

)- Arapga =

Osmanlica = ...................................

]- Fransizca =

i- ingilizce = ...................................

- Almanca =

FOPLAM (Toplam Dokumana E§it Olmalidir) = ...................................

Kolleksiyonunuzda bilgi kaynaklarinm turlerine gore dagilimi nasildir?

a- Ders Kitabi =

b- Yardimci Ders Kitabi =

c- Ansiklopedi =

d- Sozluk = ...................................

e- Siireli yayinlar (Dergi, Bulten, Gazete, vb) =

f- Diger (Lutfen Belirtin iz)........................................... = ...................................

TOPLAM (Toplam Dokumana E§it Olmalidir) = ...................................

5. Okulunuzda kitap haricinde sahip oldugu gorsel-i§itsel araglar geregler var midir?

a- Film □

b- Film §eridi □

c- Slayt □

d- Video Bant □

e- Tepegoz □

f- Televizyon □

g- Diger (Lutfen Belirtin iz)...........................................
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Okulunuzda Okul Aile Birligi var mi?

a- Evet 
3- Hayir

7. Okulunuzda Aile Birligi veya Okul Koruma Demegi tarafmdan alinan yayin var mi? 
\/arsa S a y is i? ...................

E. HiZMETLER

1. Kiitiiphanenizdeki bilgi kaynaklari nasil temin ediyorsunuz? 
(Birden fazla segenek i§aretleyebilirsiniz)

a- Bagi§ =•

b- Satinalma = ...................................
c- Bakanlikpa gonderilme =

d- Degi§iklik =

e- Devir =

f- Aile Birligi veya Koruma Dernegi = ...................................

TOPLAM (Toplam Ddkiimana E§it Olmalidir) =

2. Kiitiiphanenizde bilgi kaynaklarmi nasil diizenliyorsunuz?
(Birden fazla segenek i§aretleyebilirsiniz)

a- Dewey On’lu Sistemi q
b- Demirba§ Sirasina Gore □
c- Kitap adina gore alfabetik □
d- Yazar adina gore alfabetik
e- Diger (Lutfen Belirtiniz) ..............................

□

F. O KUYUCU  DURUM U
(Kutuphane Memuru veya Kiitiiphaneden Sorumlu Ogretmen Dolduracak)
1. Kiitiiphaneden yararlanan ogrenci sayisi?

a- 1993-1994 =

b- 1994-1995 = ...................................

TOPLAM (a+b) = ...................................

2. Kiitiiphaneden yararlanan toplam ogrencinin sim f dagilimi?

a- Anasmifi
b- ilkokul ^
c- Ilkogrenim
d- Ortaokul □
e- Lise □

3. Kiitiiphaneden yararlanan toplam ogrencinin ya§ dagilimi?

a- 5-7 =

b- 7-11 = ......................................................

c- 12-15 =

d- 15-17 =

e- 17 ve daha yukarisi =

TOPLAM (a+b+c+d+e) =
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Kutiiphaneden yararlanan ogretmen sayisi?

3- 1993-1994

b- 1994-1995 = ...................................

TOPLAM (a+b+c+d+e) =

5. Kutiiphaneden yararlanan ogretmenlerin bran§larina gore sayisal dagilim i?

a- Sosyal Bilimler =

b- Fen Bilimleri = ...................................

c- Yadanci Dil = ...................................

d- Meslek Dersleri =

e- Guzel Sanatlar = ...................................
f- Diger Ortak Dersler = ...................................

TOPLAM =

(Kutiiphaneden yararlanan toplam ogretmen
sayisina e§it olmalidir)

G. iHTiYAQ
(Kutiiphane Memuru veya Kutijphaneden Sorumlu Ogretmen Dolduracak)

1. Ogrenci i<?in ihtiyag olan kaynak tiirii?
(Se?eneklerden ihtiyacmiz olan tiir  veya turleri i§aretleyiniz)
a- Ansiklopedi
b- Genel Konular □
c- Mesleki Yayin □
d- Tarih □
e- Edebiyat u

□
f- Ekonomi □
g- Fen Bilimleri (Fen ve Matematik) □
h- Yabanci Dil □
i- Yabanci Dil (Liitfen Belirtin iz):.................................

2. Ogretmenler i?in ihtiya? olan kaynak tiirii?
(Se?eneklerden ihtiyacmiz olan tiir  veya tiirleri i§aretleyiniz)
a- Ansiklopedi
b- Genel Konular □
c- Mesleki Yayin ^
d- Tarih g
e- Edebiyat ^
f- Ekonomi
g- Fen Bilimleri (Fen ve Matematik) □
h- Yabanci Dil □
i- Yabanci Dil (Lutfen Belirtin iz):.................................................................. .........................................................
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-I. KiTAP TURU DAGILIMI
Kutuphane Memuru veya Kiitiiphaneden S crur-  -  Ogretmen Dolduracak)
3u kisima bir onceki boliimde ihtiya? olarak ce le e  z - z • :ac turiiniin tarn adini yaziniz.
;Ornegin b irsaglik ansiklopedisine ihtiyacmiz : b r  onceki boliimde “ANSiKLOPEDi”
sepenegini i§aretledikten sonra, bu kisma ANS!KLO=E3, BOLMESiNiN ALTINA “Saglik Ansiklopedisi” 
olarak yaziniz.)

1. ANSiKLOPEDi

a) ...............................................................
b) .......................................................................

c) ....................................................................
d) ....................................................................

2. MESLEKi YAYIN

a) ....................................................................

b) ....................................................................

c) ....................................................................
d) ....................................................................

3. TARiH 4. EDEBiYAT

a) ................................................................ a) ....................................................................

b) .................................................................... b) ...........................................................................

c) .................................................................... c) ....................................................................

d) .................................................................... d) ....................................................................

5. YABANCI DiL 6. EKONOMI

a) .................................................................... a) ....................................................................

b) .................................................................... b) ....................................................................

c) .................................................................... c) ....................................................................

d) ........................................................................... d) ..........................................................................

7. GENEL KONULAR 8. FEN BiLiMLERi

a) ........................................................................... a) ...........................................................................

b) .................................................................... b) ....................................................................

c) .................................................................... c) ....................................................................

d) ........................................................................... d) ....................................................................
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