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Öz: Akademik kütüphaneler ba÷lı bulundukları
üniversitelerin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu
kütüphaneler üniversitelerin yüklendikleri e÷itim
ve araútırma görevlerini desteklemek üzere
yapılandırılmıúlardır. Kütüphanelerin bulundukları
yerleúkede varlıklarını hissettirebilmeleri için
kullanıcıları, özellikle de ö÷retim üyeleri ile sıkı bir
iletiúim içinde olmaları gerekmektedir. Bu poster
böyle bir iletiúimin kurulması için bazı öneriler ve
uygulama örnekleri içermektedir.
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Abstract: Academic libraries are inseparable
components of university campuses. They are
meant to support the education and research
mission that the universities undertake.
To
increase their visibility on campus, libraries have
to establish strong communication with their
users, especially with the faculty members. This
poster puts forward some suggestions and best
practices to favor such a relationship between
librarians and faculty members.
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Cooperation,

Giriú
Akademik kütüphaneler e÷itimin ve araútırmanın iç içe
geçti÷i üniversite yerleúkelerinde, varlık nedenleri gere÷i,
geliútirdikleri basılı ve elektronik koleksiyonları ve
yürüttükleri çeúitli hizmetleriyle farklı kullanıcı gruplarına,
özellikle de ö÷retim üyelerine destek verirler.
Kütüphanelerin üniversite kavramının ayrılmaz bir
parçası oldu÷unu vurgulamak, yerleúke genelinde
görünürlü÷ünü artırmak ve kütüphaneleri bir araútırma
merkezi haline getirmek ancak ciddi ve planlı bir
çalıúmanın eseri olabilir. Kütüphanecilerin bu yönde

atabilecekleri en önemli adımlardan biri kullanıcıları ile
gerekli iletiúim kanallarını kurmak, bunları açık tutmak ve
bu iletiúimi zaman içinde geliútirebilmek için iyi birer
iletiúimci olmayı ö÷renmektir.
Bu posterde özellikle ö÷retim üyelerine odaklanılarak,
onlarla yukarıda söz edilen türde bir iletiúimin
kurulabilmesi için dikkat edilmesi gereken dört kural ele
alınmıú, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi (SKK)
bu kurallar kapsamında incelenerek uygulama örnekleri
verilmiútir. Ele alınan kurallar oluúturulurken Louisville
Üniversitesinde danıúma kütüphanecisi olarak görev yapan
Terri L. Holtze’un (2001; 2002) oluúturdu÷u kapsamlı
listelerden faydalanılmıútır.
Her kütüphane kendi kurum kültürüne, imkân ve
özelliklerine göre bu uygulamalardan en azından bir
kısmını uyarlayabilir ya da farklı uygulamalar yaratabilir.

Ö÷retim Üyesi–Kütüphaneci øúbirli÷ini
Geliútirme Kuralları
Kural 1: Tanıú, øliúkileri Canlı Tut
Bu adımda amaç; üniversite bünyesine yeni katılan
ö÷retim üyeleri ile tanıúmak ve eskileri ile iliúkileri canlı
tutmaktır. Bu amaca yönelik olarak yapılabilecek
çalıúmaları ve uygulama örneklerini úu úekilde
sıralayabiliriz:
1. Yeni ö÷retim üyelerine ulaúın: Suna Kıraç Kütüphanesi
(SKK) yeni gelen ö÷retim üyeleri için bir “Hoú Geldiniz
Paketi” hazırlar. Bu pakette kütüphane müdürünün bir
yazısı, veri tabanlarını tanıtan kısa bir metin, iletiúim
bilgilerini içeren özel olarak tasarlanmıú bir kitap ayracı,
kalem, kütüphaneyi tanıtan broúür, kütüphanelerin
koleksiyon geliútirme ve rezerv gibi hizmetlerini tanıtan
metinler yer almaktadır.
2. Yeni ö÷retim üyelerini kütüphaneye davet edin ve
kendileri için kütüphane turu düzenleyin: Ö÷retim
üyelerinin ofislerine yapılan ziyaretler kadar kütüphaneye
davet
edilerek
yapılan
tanıtım
da
danıúma
kütüphanecilerinin baúvurdu÷u etkin bir yöntemdir. Tur
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süresi ve kapsamı tamamıyla
ayırabildi÷i zamana göre belirlenir.

ö÷retim

üyesinin

3. Ö÷retim üyelerinizi de davet edece÷iniz bir resepsiyon ya
da toplantı yapın: SKK her sene “Infofest” adıyla
düzenledi÷i etkinli÷in son gününde verdi÷i bir davetle
kütüphane personeli ile ö÷retim üyelerini biraraya getirir.
4. Akademik bölümlere yeni katılacak ya da terfi edecek
ö÷retim üyelerinin araútırmalarına destek olmak
amacıyla yayın gereksinimlerini ö÷renin: SKK
koleksiyon geliútirmenin yanı sıra, yerleúkede hazırlanan
projelere de kaynak sa÷lamaktadır. Bu amaçla ö÷retim
üyelerinin çalıúma alanları düzenli olarak ilgili danıúma
kütüphanecisi tarafından takip edilir.
5. Ö÷retim üyelerine belli aralıklarla resmi olmayan
ziyaretlerde bulunun: Araútırma ya da yardım istekleri
olmadı÷ı zamanlarda kısa süreli ziyaretler iliúkileri canlı
tutar ve akılda kalmanızı sa÷lar. SKK danıúma
kütüphanecileri her akademik yıl en az bir ziyaret
gerçekleútirmeye çalıúırlar.
6. Teúvik ödülü aldıklarında ya da yeni yayınları çıktı÷ında
kutlama e-postası gönderin.
7. Ö÷retim üyelerinin kendilerine ait kitap, makale gibi
yayınlarını takip edin ve satın alın: SKK “Ö÷retim Üyesi
Yayınları” baúlı÷ı altında yürüttü÷ü çalıúmayla hem
elektronik hem de basılı ortamda ö÷retim üyelerinin
yayınlarını takip eder; kitapları çıktı÷ında satın alarak
özel bir alanda sergiler, makalelerini kataloglar.
8. Yeni ö÷retim üyelerinin hangi dergileri takip ettiklerini
belirleyin, yeni sayıları çıkınca onlara haber verin:
Elektronik dergi yayıncılı÷ındaki geliúmeler sayesinde
bugün SKK isteyen ö÷retim üyelerine takip ettikleri
dergiler için elektronik haber alma hizmeti (alert)
oluúturur ve yeni sayılar çıktı÷ında e-posta yoluyla
dergilerin içindekiler sayfaları otomatik olarak
kendilerine ulaútırılır.

9. Kütüphaneye iliúkin konuların görüúüldü÷ü, içinde
ö÷retim üyelerinin de yer aldı÷ı bir komite kurun: SKK
yılda üç kere aralarında ö÷retim üyelerinin ve ö÷renci
temsilcilerinin de bulundu÷u “Kütüphane Danıúma
Komitesi” toplantıları düzenleyerek komite üyelerini
geliúmeler hakkında bilgilendirir; onların isteklerini
dinler.

Kural 2: Öne Çıkar
Bu adımda amaç; yerleúke genelinde yapılan etkinlik,
yayın
vb.
çalıúmalara
katılarak
kütüphanenin
görünürlü÷ünü artırmaktır.
1. Yeni ö÷retim üyeleri için üniversite çapında düzenlenen
tanıtım programı varsa buna katılın: Tanıúmak istedi÷iniz
kiúileri birarada bulabilmeniz için bu önemli bir fırsattır.
Üniversite ö÷retim üyeleri uyum programları bu tür
görüúmeler için uygun ortamlardır. Böylece onları
örne÷in kütüphane turuna yüz yüze davet edebilirsiniz.
2. Ö÷retim üyelerinin katıldı÷ı seminer ve konferanslarda
yer alın: SKK personeli fakültelerin düzenledi÷i seminer
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ve konferanslara ufak bir sergi masası açarak
olabildi÷ince katılır. Sergi masasında seminerin konusuna
uygun kütüphane kaynakları tanıtılır; kimi zaman
semineri veren kiúinin yayınları da sergilenerek
katılımcılar úaúırtılabilir. Yine bu úekilde ö÷retim üyeleri
ile konu alanları hakkında konuúma imkânı yakalanır.
3. Fakülte toplantılarına katılın: SKK kütüphanecileri
zaman zaman fakültelerin dekan baúkanlı÷ında yapılan
ola÷an toplantılarına katılıp kütüphane ile ilgili haberleri
aktarır ve gelen soruları cevaplarlar.
4. Yerleúke genelinde yayın yapan yazılı ya da basılı medya
araçlarını kullanın: SKK, Koç Üniversitesinin düzenli
yayını olan “Kule” dergisinin her sayısına kütüphaneyi ve
çalıúmalarını anlatan en az bir yazı ile katkıda bulunur.
Ö÷renci Merkezinde yer alan TV ekranları aracılı÷ıyla
duyurularını yayınlar.
5. Kütüphanenin baúarılarının rektör ve dekanlara
duyuruldu÷undan emin olun: SKK Müdürü yapılan
çalıúmaları ya da çalıúanlara ait baúarıları aylık kurul
toplantılarında üniversite rektörü ve dekanlarla paylaúır.
6. Üniversite
genelinde
yapılan
de÷erlendirme
programlarına katılın: Her yılın mezunlarına uygulanan
ankette SKK ile ilgili bir bölüm yer almakta ve
Kütüphane
di÷er
birimlerle
aynı
platformda
de÷erlendirmeye tabi tutulmaktadır. Anket sonuçları yine
tüm birimlere da÷ıtılmaktadır.
7. Yerleúke genelinde yapılan sosyal etkinliklere katılın:
SKK personeli sadece akademik etkinliklere de÷il,
organizasyonun yapıldı÷ı alanda bir sergi masası açarak
sanat ve e÷lence etkinliklerine de katılır.
8. Ö÷retim üyelerinin ofislerinin bulundu÷u binalardaki
duyuru panolarına kendi duyurularınızı asın: SKK bu
amaçla bölüm sekreterleriyle iletiúime geçerek,
duyurularının panolarda yer almasını sa÷lar.
9. Varsa kütüphane bülteni ve web sayfasında kütüphaneye
katkıları olan ö÷retim üyeleri ve katkıları ile ilgili yazılar
yayınlayın. Özellikle aylık yayımlanan kütüphane bülteni
bu amaç için çok uygun bir iletiúim aracı olup sıkça
kullanılmaktadır.
10. Kütüphanenin tanıtımı için en çok çalıúan ö÷retim
üyesine her yıl düzenlenecek olan bir törenle ödül verin:
SKK “Infofest” adı altında her yıl düzenledi÷i hafta
çerçevesinde kütüphane kullanımı ve tanıtımı gibi farklı
alanlarda öne çıkan ö÷retim üyelerine ödüller verir.

Kural 3: Kendini Geliútir
Ö÷retim üyelerine verilen hizmetin kalitesini artırmak ve
kütüphanenin imajını olumlu yönde geliútirmek için
personel kendisini sürekli yenilemelidir.
1. Konu alanınıza özel yüksek lisans ve doktora çalıúmaları
yapın: ùu ana kadar SKK personeli sadece Bilgi ve Belge
Yönetimi alanında lisansüstü e÷itim almıúlardır.
Sosyoloji, hukuk ve iúletme alanlarında lisansüstü e÷itimi
almak isteyen danıúma kütüphanecileri de bulunmaktadır.
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2. Konu alanınızla ilgili derslere katılın: SKK personeli
konu alanları ile ilgili temel derslere katılarak (hukuk
gibi) bilgi düzeylerini artırır, terminoloji bilgilerini
geliútirir. Ayrıca okul çapında düzenlenen dil e÷itimlerine
de (Osmanlıca, øngilizce gibi) katılırlar.

5. Konu rehberleri hazırlayın: SKK öne çıkan konu
alanlarına ait özel rehberler hazırlar. Bu rehberlerde
danıúma kaynaklarını, kitapları, veri tabanlarını, basılı ya
da elektronik dergileri, bilimsel Internet kaynaklarını
listeler.

3. Ö÷retim üyelerinin araútırma yöntem ve alanlarını
belirlemek için çalıúmalar yapın: SKK personeli kaynak
seçiminde ya da önerisinde bulunurken öncelikli olarak
ö÷retim üyesinin tercih etti÷i araútırma yöntemlerini ve
alanını tanımaya çalıúır, kiúi hakkında belli bir birikim
oluúturmaya gayret eder.

6. Ofis saatlerinizin bir kısmını fakültelerde geçirin:
Üniversitenin uygun mekân sa÷laması durumunda
kütüphaneciler, kullanıcıların vakitlerinin büyük kısmını
geçirdi÷i fakülte binalarında hizmet verme yoluna
gidebilirler.

4. Yeni açılacak bölümler ve/veya dersler için koleksiyonun
nasıl geliútirilmesi gerekti÷ini araútırın: SKK açılacak
yeni bölüm ve derslere yönelik olarak mevcut
koleksiyonu de÷erlendirir ve eksik oldu÷u tespit edilen
kaynakları sa÷lama yoluna gider.
5. Kütüphane e÷itimi vermeden önce muhakkak hazırlanın:
E÷itmenlik yapmak kiúinin konusuna hâkimiyeti kadar,
ö÷retim ve sunum tekniklerine de hâkimiyetini gerektirir.
SKK e÷itmenleri her bir saat e÷itime karúılık 2–3 saat
hazırlık süreci geçirir. E÷itim talebinde bulunan kiúi ya da
grupları tanımaya, gereksinimlerini belirlemeye ve uygun
örneklerle bezenmiú e÷itim programları hazırlamaya
çalıúırlar. Kendi aralarında düzenledikleri egzersizlerle
e÷itmenlik alt yapılarını güçlendirirler. Özellikle sunum
teknikleriyle ilgili kurslara katılırlar.

Kural 4: Hizmet Ver
Bu adımda amaç; kütüphanenin ö÷retim üyelerine
sa÷ladı÷ı hizmetlerin kalite ve çeúitlili÷inin önemini
vurgulamak ve örnekler vermektir.
1. Yeni kaynakları duyurun: SKK, koleksiyonuna kattı÷ı
basılı ya da elektronik tüm yeni kaynakları web sitesinde,
e-posta yoluyla, aylık çıkardı÷ı Kütüphane Bülteni’nde ve
konu uzmanı kütüphanecilerinin ö÷retim üyeleriyle
kurdu÷u birebir iletiúim ile duyurur.
2. Kütüphanede ö÷retim üyelerinin araútırma alanlarına
göre sergiler düzenleyin: SKK akademik yıl boyunca
çeúitli konularda genelde iki haftalık tanıtıcı sergiler
düzenler.
3. Ö÷retim
üyeleriyle
alanlarındaki
kütüphane
koleksiyonunun sayısal geliúimini gösteren ve harcanan
bütçe ile ilgili bilgileri de içeren bir raporu paylaúın: Bu
rapor özellikle elektronik kaynaklar için kullanım
istatistiklerini ve kaynak talep karúılama oranlarını
içerebilir.
4. Ö÷retim üyelerine (ve ö÷rencilere) konu alanlarına özel
araútırma asistanlı÷ı yapın; bu hizmeti duyurun: SKK
“Randevu ile E÷itim” uygulamasıyla kiúiye özel
araútırma deste÷i programını devreye sokmuútur.

7. Ö÷retim üyeleri için konu baúlıklarına göre kısa e÷itimler
düzenleyin: SKK yeni veri tabanlarının tanıtımı ile ilgili
e÷itimlere konu alanları uyan ö÷retim üyelerini ve
ö÷rencileri özellikle davet eder.
8. Ö÷renciler için ö÷retim üyeleriyle beraber test
hazırlayın: SKK hazırlık sınıfı ö÷rencilerine kütüphane
e÷itimleri sonunda verilecek olan test için örnek sorular
hazırlamak üzere ö÷retim üyeleriyle ortak çalıúır.

9. Rezerv hizmeti vererek kaynak deste÷i sa÷layıp ö÷retim
üyesine zaman kazandırın: SKK sunulan rezerv hizmetini
ö÷retim üyelerine tanıtır. Ö÷retim üyeleri tüm
kaynakların ö÷renci için ulaúılabilir oldu÷undan emin
olur ya da kaynak araútırmaları için kendi zamanını
harcamak yerine konu uzmanı kütüphaneciyle çalıúırlar.

10. østek ve úikâyetleri anında yanıtlayın: SKK sanal
ortamda çalıúma saatleri içinde verdi÷i “Kütüphaneciye
Sor” hizmeti ile kütüphaneye gelmeye gerek kalmadan
yöneltilen danıúma sorularını yanıtlar. Ayrıca,
kütüphaneyle ilintili sorunlar elektronik ortamda
iletilebilir ve bu sorunlara kısa sürede çözüm bulunur.

Sonuç
SKK’nın kuruldu÷u 1993 yılından beri sürdürmeyi
prensip edindi÷i yüksek hizmet kalitesi, geçen yıllar içinde
teknolojinin ve hizmet türlerinin gösterdi÷i çeúitlenmeye
ra÷men her zaman kullanıcı ile güçlü iletiúim ve dinamizm
temeline dayanmıútır. Yukarıda örneklenmeye çalıúılan
uygulamaların benzerleri di÷er kullanıcı grupları için de
yürütülmektedir. Ö÷retim üyelerine yönelik çalıúmalar
yerleúkede kısa ve uzun vadede etkisini göstermiú, SKK
üniversitede e÷itim ve araútırmanın ayrılmaz bir parçası
olarak kabul görmüútür.
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