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Kütüphane B"naları: B"lg"n"n Yönet"ld"$" Mekânları Tasarlamak 

Library Buildings: Designing the Places Where Knowledge Is Managed 

Berr"n Küçükcan1

Öz

"üphesiz her binanın bir yapılı# amacı vardır. Kütüphane binası da insanlı!ın 
bilgi gereksinimini kar#ılayacak kaynaklara ve kültürel geli#ime katkı sa!laya-
cak etkinliklere mekân olu#turmak için tasarlanır ve üretilir. Aynı zamanda kü-
tüphane binası, aynı anda çok sayıda ki#inin bir arada bulundu!u bir kamusal 
alandır. Hangi sebeple olursa olsun binada bulunan herkes, binanın kullanıcısı 
olarak kabul edilir. Kullanıcılar binada bulundukları süreler açısından de!er-
lendirildi!inde ise, sürekli ve geçici kullanıcılar olarak iki grupta incelenebilir. 
Kütüphane binası, i#te bu kullanıcıların gereksinimlerini kar#ılamak üzere ta-
sarlanır, üretilir ve kullanılır. 
Bina kullanıcılarını, kullanıcılar da binayı etkiler. Kütüphane binasının ta-
sarımı sırasında kullanıcı gereksinimlerinin do!ru belirlenmemesinin üretim 
a#amasına da yansıması, binanın kullanımı sürecinde kullanıcılar üzerinde 
memnuniyetsizlik yaratır. Konuya ili#kin yapılan bazı bilimsel ara#tırmalarda 
binanın mekânsal özellikleri ile kullanım sıklı!ı arasında yakın bir ili#ki oldu!u 
saptanmı#tır. Binadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle gereksinimleri kar#ıla-
namayan kullanıcılarda sa!lık sorunları görülebilmekte, buna ba!lı olarak kü-
tüphanede kalma süreleri kısalmaktadır. Bu durum binanın kullanım verimlili-
!ini dü#ürmektedir. Özellikle de binada bulunma zorunlulu!u olan kütüphane 
çalı#anları için sa!lık sorunlarının görülme oranı daha fazla olmaktadır. Sonuç 
olarak kullanıcı konforunun sa!lanamaması, memnuniyetsizlik nedenidir (Kü-
çükcan, 2007; Hazal ve Emsen, 2020). Bu nedenle bilgiyi yöneten kütüphaneciler 
ve dermenin kullanıcıları için daha iyi bir kütüphane binası nasıl tasarlanabilir 
dü#üncesi, bu çalı#manın çıkı# noktası olmu#tur. 
Mimari tasarım çok önemlidir. Tasarım evresindeki eksiklik ve hataların daha 
sonra giderilmesinin çok zor ve maliyetli olu#u nedeni ile bu çalı#ma daha çok 
bu evreye odaklanmı#tır. Çalı#manın amacı hem bilgi ve belge bilimciler, hem de 
kütüphane binası tasarımı ile ilgilenen mimarlar üzerinde kütüphane binasının 
tasarım özellikleri ile ilgili bir farkındalık olu#turmak ve kullanıcı beklentileri-

1 Dr. Ö!ret"m Üyes", $stanbul 29 Mayıs Ün"vers"tes", Edeb"yat Fakültes", B"lg" ve Belge Yönet"m" Bölü-
mü,  $stanbul. E-posta: berr"nb1@gma"l.com

        Assist. Prof., $stanbul 29 Mayıs University, Faculty of Letters, Department of Information and Records 
Management, $stanbul, Turkey. E-mail: berrinb1@gmail.com
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nin neler olabilece!inin daha iyi anla#ılmasının sa!lanmasına dikkatlerini çek-
mektir. Bunun için de farklı formatlardaki bilgi ta#ıyıcılarını toplayan, düzenle-
yen ve gereksinim duyan kullanıcılara ula#tıran, yani bilgiyi yöneten kütüpha-
nelerin konu#landı!ı mekânların nasıl olması gerekti!i üzerinde durulmu# ve 
sonuç kısmında bugün oldu!u gibi gelecekte de kullanıcılarının gereksinimlerini 
kar#ılayabilecek binalar için bazı önerilerde bulunulmu#tur.

Anahtar Sözcükler: Kütüphane binaları; kütüphane binası tasarımı; esnek kütüp-
hane tasarımı; kütüphane mimarisi; kütüphane binasının kullanıcıları; gelece!in 
kütüphanesi; mimari tasarım; kütüphane kullanıcıları; akademik kütüphane

Abstract

Surely, every building has a production purpose. Also the library building is de-
signed and constructed to create a space for resources that will meet the knowle-
dge needs of humanity and activities that will contribute to their cultural deve-
lopment. However, the library building is a public space where many numbers of 
people are together at the same time. Anyone who is in the building, regardless 
of the reason for being there, is considered to be the user of the building. When 
the users are evaluated in terms of the time they have been in the building, they 
can be examined in two groups as permanent and temporary users. %e library 
building is designed, constructed and used to meet the needs of these users.
Building a&ects users and users a&ect the building. %e failure to determine the 
user requirements correctly during the design process of the library building is 
re'ected in the production phase and creates dissatisfaction on the users during 
the use of the building. In some scientific studies on the subject, it has been deter-
mined that there is a close relationship between the spatial characteristics of the 
building and the frequency of use. Due to problems caused by the building, users 
whose requirements are not met may experience health problems, and consequ-
ently, their time in the library is shortened. %is situation reduces the utilization 
e&iciency of the building. %e incidence of health problems is higher, especial-
ly for library sta& who have to be in the building (Küçükcan, 2007 ; Hazal ve 
Emsen, 2020). Consequentially, the inability to provide user comfort is a cause 
of dissatisfaction. %erefore, the idea of how to design a better library building 
for librarians and collection users who manage knowledge has been the starting 
point of this study.
Architectural design is momentous. Because it is very di&icult and costly to cor-
rect the deficiencies and errors in the design phase later, this study mostly focuses 
on this phase. %e aim of this study is to raise awareness of both information and 
documentation scientists and architects interested in library building design, 
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about the design features of the library building and to draw their attention to 
a better understanding of what the user expectations may be. For this purpose, 
it is emphasized how the spaces should be for libraries that collect, organize and 
deliver information carriers in di&erent formats to the users who need them, in 
other words, libraries that manage information. Furthermore in the conclusion 
part, some suggestions are made for buildings that can meet the needs of their 
users in the future.

Keywords: Library buildings; library building design; 'exibility of a library de-
sign; library architecture; library buildings users; library of the future; architec-
tural design; library users; academic library

G"r"%

Kütüphane b"l"m"n"n kuram ve/veya uygulama yönler" "le "lg"l" olan herkes"n 
b"ld"!" üzere b"na, d"!er unsurlar (bütçe, derme, okuyucu/kullanıcı, kütüpha-
ne personel" ve teknoloj"k alt yapı) "le b"rl"kte kütüphaney" olu#turur. D"!er b"r 
dey"# "le b"na, "çer"s"nde kütüphane dermes"n"n, bu dermen"n kullanıcılarının 
ve personel"n b"rb"rler" "le "let"#"mde bulunab"lmes" ve kurumsal olarak kütüp-
haneden beklenen h"zmetler"n ver"leb"lmes" "ç"n tasarlanmı#, bunun "ç"n de 
bell" b"r bütçe harcanarak olu#turulmu# b"r mekândır. Bu mekânda bulunan 
basılı ve elektron"k ortamdak" tüm b"lg" kaynakları "se, dermey" olu#turur. 
Kütüphane kurumunu bünyes"nde konu#landıran bu mekân, onu kullanacak 
olan k"#"ler"n "stek ve gereks"n"mler"n" kar#ılamak üzere tasarlanır, üret"l"r, 
“kütüphane b"nası” olarak h"zmete sunulur, bazen de ömrünü tamamlayarak 
yıkılır. Aslında her b"na "ç"n geçerl" olan bu ya#am döngüsü sürec"nde b"nanın 
kullanıcılarına h"zmet verd"!" dönemdek" kullanım performansı, önces"ndek" 
tasarım ve üret"m süreçler"n"n do!ru yürütülmes" "le yakından "l"#k"l"d"r. 

Derme, dermen"n kullanıcısı olan okuyucu, kütüphane personel" ve bun-
ların kullanımına sunulan teknoloj"k alt yapı ancak b"na sayes"nde b"r araya 
geleb"l"r. Bunun sa!lanab"lmes" "ç"n de bütçe gerek"r. Derme olu#turmak da, 
kütüphanede çalı#acak personel "st"hdam etmek de, teknoloj"k altyapı olu#-
turmak da bütçey" gerekt"r"r. Ancak tüm bunları güvenl" b"r #ek"lde b"r araya 
get"reb"lecek b"r b"na, yen" olu#turulan kütüphanen"n bütçes"ndek" en büyük 
payı kullanır, çünkü çok pahalıdır ve her "sten"ld"!"ne de üzer"nde kolaylıkla 
de!"#"kl"k yapılamaz. B"lg" kaynaklarının toplanıp düzenlenmes" ve gereks"-
n"m duyan kullanıcılara ula#tırılab"lmes" "ç"n, b"r d"!er dey"#le b"lg"n"n yöne-
t"leb"lmes" "ç"n mutlaka b"r mekâna gereks"n"m vardır. 

B"lg"y" kütüphanec"ler, kütüphanec"ler" "se kütüphane yönet"c"ler" yönet"r. 
Her ne kadar y"rm" b"r"nc" yüzyılda kütüphaneler"n elektron"k ortamdak" kay-
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nakları hızla artmı# olsa da, b"naya olan gereks"n"mde b"r azalma olmamı#tır. 
Çünkü elektron"k ortamdak" b"lg"y" yönetecek olan k"#"ler"n de bu eylemler"n" 
gerçekle#t"reb"lecekler" b"r mekâna gereks"n"mler" vardır. Ayrıca hala f"z"ksel 
olarak bu mekâna gelerek b"lg" h"zmet" almak "steyen derme kullanıcıları "ç"n 
de bu gereks"n"m aynen devam etmekted"r. Görüldü!ü üzere "nsan unsurunu 
b"nadan, b"nayı da "nsandan ayrı dü#ünmek olası de!"ld"r ve "nsan b"nayı, b"na 
da "nsanı etk"ler. Bu kar#ılıklı etk"lenmen"n olumlu yönde gel"#mes" ve b"lg"-
n"n do!ru b"r #ek"lde yönet"leb"lmes" "ç"n onu üreten ve kullanan “"nsanın” 
konforunun sa!lanması öneml"d"r. Ancak sa!lıklı b"r #ek"lde tasarlanmı# ve 
üret"lm"# b"r b"na "le b"lg"n"n üret"m" ve kullanımındak" sürekl"l"k, yan" sür-
dürüleb"l"rl"k sa!lanab"l"r.   

M"marlık "le "lg"l" ara#tırmalarda b"nanın kullanım sürec"nde kullanıcı-
ların gereks"n"mler"n"n kar#ılanamamasının en öneml" neden"n"n tasarım 
a#amasında kullanıcı gereks"n"mler"n"n do!ru b"r #ek"lde bel"rlenememes" ol-
du!u ortaya konulmu#tur. Bazen de b"na mal"yet"n"n do!ru hesaplanmamı# 
olması, d"!er ekonom"k sıkıntılar, tasarım ek"b"ndek" (özell"kle de ek"b"n ba-
#ındak" m"mar) de!"#"kl"kler vb. nedenlerle tasarımın de!"#"kl"!e u!ratılarak 
uygulama a#amasında daha dü#ük prof"ll" b"r b"nanın yapılmı# olması da y"ne 
kullanıcı gereks"n"mler"n"n kar#ılanamaması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı halen kullanımda olan kütüphanelerde h"ç de azımsan-
mayacak kadar çok sayıda b"na kaynaklı sorunun ya#anıyor olu#u, bu çalı#-
mada tasarımın önem"n"n "rdelenmes"n"n do!ru olaca!ını dü#ündürmü#tür 
ve bu yönde "lerlenm"#t"r. Sonuç bölümünde "se salt bugünün de!"l, gelecekte 
de kullanıcılarının gereks"n"mler" kar#ılayab"lecek b"r b"na tasarımı "ç"n temel 
unsurlar saptanmı# ve hem m"marlara, hem de danı#ma ek"b"nde yer alarak 
tasarımı yönlend"recek olan kütüphanec"lere yardımcı olab"lecek öner"lerde 
bulunulmu#tur.      

Tasarım ve Mekân

Kütüphane b"nası tasarımını "ncelemeden önce genel hatları "le “tasarım” ve 
“mekân” kavramlarını "ncelemekte yarar vardır. Tasarım, en bas"t tanımı "le 
b"r yapıt olu#turmak, ya da var olan b"r yapıta yen" b"r form vermekt"r. Her 
tasarımın arkasında b"lg", becer", anal"t"k dü#ünme yetene!", duygu g"b" b"r-
çok b"le#en bulunur. Tasarım res"mden foto!rafa, graf"kten heykele, müz"kten 
m"marlı!a kadar uzanan gen"# b"r perspekt"&e yaratıcık, b"lg" ve becer"n"n b"r 
araya gelmes"d"r. Sanatın ve endüstr"n"n vazgeç"lmez"d"r.

Sanatın her türünün temel"nde tasarım f"kr" vardır. Önce z"h"nde, yan" ha-
yal etmekle ba#lar, yaratılacak olan yapıt her ne "se y"ne z"h"nlerde "lk #ekl"n" 
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alır, bu soyut form g"tt"kçe somutla#ır. Sonrasında "se meydana get"r"lecek ürü-
ne göre b"r süreç "zler. Tasarım “estet"k b"lg"n"n her türlü aracını kullanarak 
özgün ve tek olacak yen" de!erler" görünür kılma sürec"d"r”, aynı zamanda “ya-
#anılan çevrede bulunan ya da temel formlardan yola çıkılarak ortaya konan 
b"r kavram çerçeves"nde, bel"rl" "lkeler" kullanarak, özgün ve farklı yorumlar 
ortaya koyab"lme sanatıdır” (Yazıcıo!lu, 2017, s. 58). Tasarım, yaratıcı yetene!"n 
problem durumlarına çözüm üretmek "ç"n sanat ve b"l"m" kullandı!ı b"r prob-
lem çözme stratej"s" olarak görüleb"l"r. Tasarımcılar problemler" farklı yollarla 
çözeb"l"r; ancak, tasarımlarını tasarımdan tamamlanmaya kadar gerçekle#eb"l-
mek "ç"n tasarım sürec" olarak adlandırılan ve daha önceden bel"rlenm"# b"r 
örnek ya da b"r adım d"z"s"nden geçerler (Wardah ve Khal"l, 2016, s. 32). 

Tasarlanarak üret"len her ürün "ç"n gerekl" olan tasarım sürec" genel ola-
rak tanımlama, anal"z (çözümleme/b"lg" toplama), sentez (b"rle#"m) ve de!er-
lend"rmey" "çerd"!" söyleneb"l"r. Tasarım "ç"n öncel"kle ortada problem olarak 
kabul ed"leb"lecek b"r konunun olması gerek"r. Örne!"n yen" kurulacak olan 
b"r ün"vers"tede kütüphane bulunmaması, b"r problemd"r. Çözümü "ç"n de o 
kurumda e!"t"m verecek ve e!"t"m görecekler"n b"lg" gereks"n"mler"n" kar#ı-
layacak b"r derme olu#turulması, bu dermen"n, dermen"n kullanıcılarının ve 
bu b"lg" kaynaklarını yönetecek olan kütüphanec"ler"n gereks"n"mler"n" kar#ı-
layacak b"r kütüphane b"nasının tasarlanması gerek"r. Bu problem üzer"nden 
b"r tasarım gel"#t"reb"lmek "ç"n genel olarak a#a!ıdak" adımlar "zleneb"l"r (Ya-
zıcıo!lu, 2017, s. 58): 

- Tanımlama a#amasında kütüphanen"n, dolayısıyla b"r b"nanın bulunma-
yı#ına "l"#k"n problem her yönü "le ortaya konulur ve konuya "l"#k"n her türlü 
dü#ünce tartı#ılab"l"r. Ayrıca tasarımda kullanılacak ö!eler bel"rlen"r ve üze-
r"nde çalı#ılır. Yaratıcılık "le b"rl"kte harmanlanan b"l"msel b"lg", tasarım "ç"n 
gerekl" formlar, "#levler ve gereks"n"mler "le b"rl"kte yöntem ve tasarım "lkele-
r"n"n de saptanmasını sa!lar. Tüm bu çalı#malar gerekt"!"nde tekrar er"#"leb"-
lecek #ek"lde kayda geç"r"l"r.

- Analiz (çözümleme/bilgi toplama) a#amasında bu problem "le "lg"l" her 
türlü ö!e de!erlend"r"l"r ve tüm olasılıklar ortaya konulur. Anal"z evres"nde 
toplanan her ver", öncek" evrede ortaya koyulanlar "le ba!da#tırılmaya çalı#ılır. 
Bu #ek"lde farklı olan ne varsa, ortaya çıkar. Bu evrede ba#ta kütüphane kulla-
nıcılarının k"mler olaca!ı olmak üzere tüm gereks"n"mler do!ru bel"rlenmez 
"se, "#e yanlı# b"r noktadan bakılıyor olaca!ı "ç"n tasarımdan üret"me kadar 
b"rçok hatanın yapılması söz konusudur. Örne!"n halk kütüphanes" kullanıcı-
ları hakkında b"lg"s" olan tasarımcının daha sonra b"r ün"vers"te kütüphanes" 
tasarlanması gerekt"!"nde ara#tırmaya gerek görmey"p aynı ver"ler" kullanma-
sı g"b" hatalara da rastlanmaktadır.   
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- Sentez a#amasında b"r öncek" anal"z evres"nde saptanan benzerl"k ve fark-
lılıkların da yardımı "le yen"l"kç" b"r öner" ortaya konulmaya çalı#ılır. Yaratı-
cılı!ın yo!un b"r #ek"lde kullanıldı!ı bu a#amada tasarımcı kend" yetenek ve 
b"lg" b"r"k"m"n" de kullanarak özgün öner"ler ortaya koyar. Olanakları dâh"-
l"nde "k" ya da üç boyutlu esk"zler ya da taslaklar olu#turarak kafasındak"ler" 
görselle#t"rmeye ba#lar, tasarım ve danı#ma ek"pler"ndek" uzmanlara danı#ır, 
ba#kalarından da yardım alarak bell" b"r esk"z üzer"nde karar ver"r. Her ne 
kadar herkes"n özgün b"r tasarım yapma amacı olsa da, ba#langıçta b"l"nen 
formlar, ö!eler ve "lkelerden yola çıkılır, ancak sonuçta ortaya çıkan ürün, y"ne 
de daha önce yapılmı#lardan farklı olur.    

Tasarım “özel b"r alanda, özel b"r problem "ç"n uygun çözüm arayı#ı” ola-
rak tanımlanab"l"r. Bu tasarım b"r b"naya a"t "se b"r yere a"tt"r ve çevres"nden 
ba!ımsız olarak dü#ünülemez. Tasarımdan da bu yere özgü problemlere çö-
züm get"rmes" beklenmekted"r ve buradan kaynaklanan ver"ler "le b"ç"mlen"r 
(Erman ve Yılmaz, 2017, s. 97).

Mekân kavramı "se "lkça!dan bu yana k"m"ler" tarafından “nesneler"n 
kapladı!ı, varlı!ı z"h"nde olan b"r bo#luk” #ekl"nde uzay ba!lamında, k"m"-
ler" tarafından da “ku#atan c"sm"n ku#atılan c"sm"n dı# yüzey"yle örtü#en "ç 
yüzey"” ya da “ku#atanla ku#atılan c"sm"n son sınırlarının kar#ıla#ması” ola-
rak tanımlanmı#tır (Kutluer, 2003, s. 551). B"na da b"r mekândır ve "çer"s"n-
de canlı/cansız varlıkları barındırır, yan" "çer"s"ndek"ler" ku#atan yapma b"r 
çevre, b"r kabuktur. 

B"na "le b"rl"kte köprü, tünel g"b" pek çok yapı türü, m"mar" proje kapsa-
mında sanatın m"marlık/mühend"sl"k b"lg"ler" "le harmanlanması sonucunda 
ortaya çıkar. Kütüphane b"nası "se kütüphane kurumunu bünyes"nde barın-
dıran b"r m"mar" yapı oldu!u "ç"n, kend"ne has özell"klere sah"pt"r. D"!er b"r 
dey"#le "çer"s"nde b"r kütüphanen"n faal"yet gösterd"!" b"r “mekân”dır. Onu 
kullanacak olan kullanıcıların farklı olu#u (yet"#k"n, çocuk, engell", ya#lı vb.) 
kütüphane b"nasını ona göre #ek"llend"r"r. Bu çalı#mada çok öneml" b"r kamu-
sal yapı türü olan kütüphane b"naları ele alınacak, kullanıcı özell"kler" bel"rle-
necek, b"nanın tasarımı ve üret"m" "ç"n temel gereks"n"mler"n ve standartların 
neler olab"lece!" "rdelenmeye çalı#ılacaktır.  

Kütüphane B"nası Tasarımının Temel !lkeler"

Kütüphaneler"n geçm"#ten bugüne geç"rd"kler" evr"m"n b"r de!erlend"r"lme-
s" yapılacak olunursa, verd"kler" h"zmet yetenek ve yeterl"l"kler" üzer"nde "k" 
unsurun do!rudan etk"l" oldu!u görülür. Bunların "lk" kullanıcılarına sun-
dukları h"zmetler, d"!er" de b"nanın sürekl" ve geç"c" kullanıcılarının kütüp-
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hanelerden beklent"ler"d"r. Bu unsurlar aynı zamanda b"rb"rler"n" tamamlar ve 
#ek"llend"r"r (Odaba# ve Akkaya, 2020, s. 66).  

Herhang" b"r tasarımın gerekt"rd"!" önko#ul olan çözülmes" gereken prob-
lem ko#ulunu kütüphaneler açısından b"raz daha ayrıntılı "rdelemek gerek"rse, 
#u örneklerden yola çıkılab"l"r; yen" kurulacak b"r ün"vers"ten"n kütüphanes"-
n"n olmayı#ı ya da var olan ün"vers"ten"n kütüphanes"n"n b"nasının yeters"z 
olu#u, yen" b"r b"nanın tasarlanmasını gerekt"ren b"r problemd"r. Aynı #ek"lde 
bell" b"r "nsan nüfusunun ya#adı!ı bölgede b"r halk kütüphanes"n"n bulunma-
yı#ı ya da var olanın gereks"n"mler" kar#ılayamaz durumda olu#u da b"r kütüp-
hane b"nası tasarlanmasını ve üret"lmes"n" gerekt"r"r. Bu yakla#ım "le kütüp-
hane b"nasının tasarım ve üret"m (yapım) sürec"n"n b"na "le "lg"l" b"r problem-
le kar#ıla#ılmasıyla ba#layan ve bu problem"n çözüldü!ü son a#amaya kadar 
devam eden b"r d"z" "#lem"n yer aldı!ı b"r "#lem z"nc"r" oldu!u söyleneb"l"r.

B"nanın Tasarım Sürec"

Neden b"r kütüphane b"nasına gereks"n"m duyuldu!una da"r sorulan soruya 
ver"len yanıt, arkasından bu b"nayı k"m(ler) yapmalı, nasıl b"r b"na yapılmalı 
k" gereks"n"mler" kar#ılayab"ls"n, nereye yapılmalı, ne kadar sürede tamam-
lanmalı vb. pek çok soruyu sordurur. Bu soruların yanıtlarını en "y" #ek"lde 
vereb"lecek k"#", b"nanın tasarım ve üret"m"nden sorumlu olacak m"mardır. 
Bu nedenle do!ru m"marı seçmek çok öneml"d"r. Bazı ülkelerde özell"kle kü-
tüphane b"naları konusunda uzmanla#mı# k"#" ve kurulu#lar bulunmaktadır. 
Bazı m"mar odaları "se konu uzmanı m"marlar "le mü#ter"ler" b"r araya get"re-
b"lecek h"zmetler vereb"lmekte, web sayfaları üzer"nden bu konuda yardımcı 
olmaktadır. Türk"ye’de "se yasal olarak herhang" b"r m"marlık f"rması bu "#" 
üstleneb"lece!" g"b", kütüphane b"naları konusunda deney"ml" olması terc"h 
ed"len b"r m"mar da bu tasarımı yapab"l"r, yan" m"marlık l"sans d"ploması-
na sah"p olmak yeterl"d"r. Ancak yasal b"r zorunluluk olmasa da, uygulama-
da mutlaka gel"#m"# ülkelerde oldu!u g"b" bu tasarımı yapab"lecek k"#"ler"n 
seç"m"nde aldıkları e!"t"mler, kütüphane b"naları konusundak" profesyonel 
deney"m, tamamlanmı# projeler, katıldıkları ulusal/uluslararası yarı#malar, 
varsa aldıkları ödüller, b"nanın yapılaca!ı bölgen"n co!raf" yapısını ne kadar 
b"ld"kler", "#e kar#ı gösterd"!" özen ve c"dd"yet g"b" n"tel"!e (kal"teye) yönel"k 
unsurlar d"kkate alınmalıdır (How to…, 2016). Yapılacak b"na "ç"n en do!ru 
seç"mler" yapab"lmek, gerçekten büyük b"r sorumluluktur.  Proje yarı#ması 
düzenlemek, proje yönerges"ne uyan ba#vuruları kamuya açık b"r #ek"lde ser-
g"lemek, kullanıcı görü#ler"n" de aldıktan sonra de!erlend"rmek ve kazanan 
projeye uygulatmak, özell"kle de halk kütüphaneler"nde sıklıkla uygulanan b"r 
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yöntemd"r. Hatta büyük ve öneml" b"nalar "ç"n uluslararası düzeyde proje ya-
rı#maları da düzenleneb"lmekted"r. 

Nasıl b"r b"na tasarlanaca!ı konusu, m"marın sorumlulu!undadır. B"na 
onun önderl"!"ndek" b"r tasarım ek"b" ve danı#ma ek"b" tarafından tasarlanır. 
Ek"plere danı#ır, ama tasarım "le "lg"l" her türlü kararı m"mar ver"r ve üret"mde 
kullanılacak yapı ürünler"n" o seçer. Üret"m sürec"nde de hem b"nayı, hem de 
ek"pler"n çalı#malarını denetler, yönlend"r"r. Ek"p üyeler"nden gelen g"rd"ler" 
ve b"lg"ler" koord"ne etmek de onun sorumlulu!undadır. Her evrede verd"!" 
kararlarla b"nanın "ç ve dı# çevre "le olumlu ve olumsuz her türlü etk"le#"m"n-
den, ayrıca b"na "le "nsan arasındak" etk"le#"mden de sorumludur (Balanlı ve 
Öztürk, 1995, s. 138). Tasarım sürec"nde m"mara tasarım ve danı#ma ek"pler" 
yardımcı olur.  

M"mar, ortaya çıkacak "#ten memnun olmasını "sted"!" "ç"n kend"s"ne kü-
tüphane b"nasının tasarım ve üret"m "#"n" veren kurum/k"#", yan" mü#ter"s" 
"le yakın plan çalı#mak "ster.   Tasarım ek"b"nde ek"p ba#ı olan proje yönet"c"s" 
m"marın yanı sıra "n#aat, elektr"k ve mak"ne mühend"sler", yapı malzemeler"-
n"n m"ktarlarını ve mal"yetler"n" bel"rleyen b"r tekn"k eleman (sürveyan) ve "ç 
mekân tasarımlarını yapab"lecek "ç m"marlar bulunur (Kelsey, D. G., 1992, s. 
73). Bu ek"p b"nanın tasarımından ve onu olu#turab"lmek ve "n#a etmek "ç"n 
gerekl" b"lg"ler" üretmekten sorumludur.   

Kütüphane e!er b"r ün"vers"te kütüphanes" olacak "se, y"ne m"marın ba#-
kanlı!ında yönet"m adına "n#aat sürec"n" denetleyecek b"r b"na yönet"m kom"-
tes" de kurulab"l"r. Bu kom"tede B"lg" ve Belge Yönet"m" Bölümler"nden, ün"-
vers"te kütüphanes"nden ve mal" "#ler b"r"m"nden yönet"c"ler ve tems"lc"ler bu-
lunmalıdır (Ocholla ve Tanu", 1997, s. 18-19). Bu tems"lc"ler"n m"mara destek 
veren d"!er ek"p olan danı#ma ek"b"nde de bulunması durumunda, ayrıca b"r 
yönet"m kom"tes"ne gerek olmayab"l"r. Danı#ma ek"b"nde bulunan b"lg" ve bel-
ge yönet"c"ler", y"ne m"mar ya da mühend"sler arasından da seç"leb"lecek çevre 
danı#manları, özell"kle de ülkem"z"n deprem ku#a!ında bulunması neden"yle 
zem"n etütler"n" yapab"lecek jeoloj" mühend"s", b"nanın yer" "le "lg"l" ölçümler" 
yapab"lecek jeodez" ve fotogrametr" mühend"s", akust"k uzmanı, sürdürüleb"-
l"rl"k danı#manı, yangın uzmanı, güvenl"k danı#manı, b"l"#"m s"stem tasarı-
mına destek vereb"lecek b"r a! yönet"c"s", mal" danı#man g"b" kend" alanların-
da uzman olan k"#"ler, tasarım ek"b"n"n ba#ındak" m"mara destek ver"rler. Bu 
uzmanların her b"r"n"n m"mara verece!" destek farklıdır ve öneml"d"r. Örne-
!"n sürdürüleb"l"rl"k danı#manı proje "ç"n enerj" kayna!ını bel"rlerken yangın 
uzmanı atr"yum alanının tasarımına, güvenl"k danı#manı da g"r"# holünün 
düzenlenmes"ne katkı sa!lar. Sess"zl"!"n öneml" b"r unsur oldu!u kütüpha-
ne b"nalarında akust"!"n "y" olmaması, hem geç"c" hem de sürekl" kullanıcılar 
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"ç"n öneml" b"r sorundur. Dı# kaynaklı gürültüyü kesmek "ç"n kullanılan cam 
kaplama "le "lg"l" tekn"k b"lg"ler b"le akust"k uzmanının alanına g"rer. B"nanın 
yapılaca!ı yer"n b"r tar"h" doku "çer"s"nde bulunması durumunda "se Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeler" de danı#ma ek"b"nde yer alır. Aynı 
zamanda da ek"b" yönlend"r"r ve denetler. Kütüphane b"nasının hem geç"c", 
hem de sürekl" kullanıcılarının bu ek"pte yer alması, özell"kle üzer"nde du-
rulması gereken b"r konudur. Yapılacak olan b"na hang" kütüphane türüne 
a"t olursa olsun, Türk"ye’de yapılan kütüphane b"nalarının ço!unun tasarımı 
esnasında onu kullanacak olan kütüphane çalı#anlarının ve dermen"n kulla-
nıcısı olan okuyucuların görü#ler" alınmamaktadır. Hâlbuk" danı#ma ek"b"n-
de mutlaka bu "k" gruptan da tems"lc" bulunmalıdır. Maalesef hala ülkem"zde 
kütüphanec"ler"n daha tasarımın ba#langıcında ek"be dâh"l ed"lmemes"n"n 
olumsuz sonuçlarını çözmeye çalı#an kütüphaneler bulunmaktadır. Türk"-
ye’de özell"kle kütüphane b"naları tasarımları konusunda deney"ml" m"mar/
m"marlık f"rması yok denecek kadar az oldu!u "ç"n onları do!ru yönlend"reb"-
lecek kütüphane çalı#anları tems"lc"s"n"n b"na ve gereks"n"mler"n bel"rlenmes" 
konusunda deney"ml" k"#"lerden olması, ayrıca öneml"d"r (Küçükcan, 2007, s. 
192-193; Na"r, 2014, s. 21; RIBA…, 2020, s. 12). Çünkü bu k"#" nasıl b"r b"na 
"sted"kler"n" m"mara do!ru ve eks"ks"z b"r b"ç"mde anlatab"lecek yetk"nl"kte 
olmalıdır. 

Ver" toplama, ç"z"m, düzenleme g"b" çalı#malar m"mar" b"r projen"n tasa-
rım sürec"n" olu#turur ve proje gel"#"m"ne uygulanarak tasarım "lkeler"n" or-
taya çıkarır. Bu süreçte b"reysel olarak (m"mar" proje) ya da "#b"rl"kç" (stat"k, 
mekan"k, elektr"k projeler" vb.) gerçekle#eb"l"r. Y"ne bu süreçte b"nada kulla-
nılması uygun olmayan ürünler"n saptanması ve düzelt"lmes" gerek"r (Sarıç"-
çek, 2019, s. 14).  

Utar"t $zg"’ye göre gereks"n"mler" kar#ılamak üzere bel"rlenm"# olan "#lev-
ler" yer"ne get"reb"lecek b"r m"mar" yapının tasarımı, bütününün tanımlan-
masıdır. Tasarım esnasında bütünün "çer"s"nde yer alan tüm ö!eler ve çevresel 
özell"kler kavramsal, "#levsel, b"ç"msel, strüktürel, eylemsel özell"kler ve bun-
ların n"tel"kler" bel"rlen"r, yorumlanır ve belgelen"r (aktaran Karadayı Yen"ce, 
2018, s. 10).

Mimaride Çalı%ma Planının "%levi ve Önemi
M"mar" b"r yapıt olu#turab"lmen"n bazı temel "lkeler" vardır. Bunla-
rın ba#ında da tasarımdan yıkıma kadar b"nanın tüm süreçler"n" kap-
sayacak b"r çalı#ma planına sah"p olmak gel"r. M"marlık "le "lg"l" l"te-
ratürde RIBA (Royal Inst"tute of Br"t"sh Arch"tects) kısa adı "le b"l"nen  
$ng"l"z Kral"yet M"marlar Enst"tüsü tarafından hazırlanarak yayınlanan çalı#-
ma planı "lkeler" bugün pek çok ülke tarafından kabul ed"ld"!" "ç"n, bu çalı#ma-
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ya dâh"l ed"lm"#t"r. Kurumun konuya "l"#k"n olarak 2020 yılında yayınlamı# 
oldu!u son k"tapta ülkeler"n ço!unda b"r b"nanın tasarım süreçler"n"n resm" 
olarak bel"rlend"!" standart b"r çalı#ma planı olmadı!ı ve bu "#"n nes"lden nes"le 
aktarılan b"r gayr" resm" süreçte yürütüldü!ü söylenmekted"r. Ancak b"rb"r-
ler"nden farklılıkları olsa da, bütün çalı#ma planlarının hede'er" aynıdır: b"r 
a#amadan d"!er"ne geç"#te tutarlılı!ı sa!lamak "ç"n proje ek"b"ne b"r yol har"tası 
olu#turmak ve m"marların belk" de "lk ve tek b"nalarını üstlend"kler" mü#ter"-
ler"ne rehberl"k yapab"lmeler"n" sa!lamak. 1964’ten ber" gel"#t"r"len RIBA çalı#-
ma planının özell"!" "se tasarım ve yapımdak" katılımcıların roller"n" bas"t b"r 
matr"s formatında göstermes"d"r. Bu plan yapının tasarım ve üret"m"n" ortak 
b"r çerçevede ele alan hem b"r süreç har"tası, hem de yönet"m" kolayla#tıran b"r 
aracıdır. Ço!u ülkede artık tasarım sürec" har"tası ya da çalı#ma planı hazırla-
ma "#ler" konusunda uzmanla#mı# profesyonel kurumlar tarafından yapılmak-
tadır. Kütüphane b"nasını yaptıran mü#ter" ya da "#veren konumundak" kuru-
mun tasarım "le "lg"l" olarak do!rudan üstlend"!" b"r sorumluluk yoktur. Ancak 
proje özet"n" "y" "ncelemel" ve her a#ama sırasında ve sonunda tasarımı gözden 
geç"rerek m"mardan b"lg" almalıdır (RIBA…, 2020, s. 8-9). 

RIBA çalı#ma planı, b"r b"nanın tasarımdan kullanımına kadar olan tüm 
sürec"n" sek"z a#amada özetleyerek düzenler ve "n#aat projeler"ndek" tüm d"-
s"pl"nler "ç"n b"r çerçeve olu#turur. Bu a#amalar ve "çer"kler" a#a!ıda özetlen-
m"#t"r (RIBA, 2020, s. 38) :  

	0 - Stratej"k tanım – Ön de!erlend"rme (Kullanıcı/mü#ter" gereks"n"mler"n"n 
saptanması,  proje bütçes"n"n gözden geç"r"l"#", öncek" projelerden alınan 
ger" b"ld"r"mler"n "ncelenmes" ve gereks"n"mler" kar#ılamanın en "y" 
yolunun ne oldu!unun onaylanması a#amasıdır. 0 ve 1. a#amalar tasarım 
önces" çalı#maları "çerd"!" "ç"n tasarım ek"b"ne henüz gerek yoktur, ama 
mü#ter" danı#manları devreded"r. Planlama "le "lg"l" konuların stratej"k 
de!erlend"rmes" yapılır). 
	1 - Hazırlık ve b"lg"lend"rme - Programlama (Proje ve sürdürüleb"l"rl"k 

"le "lg"l" sonuçlar, kal"te hede'er" ve mekânsal gereks"n"mler" "çeren b"r 
proje özet"n"n hazırlanarak mü#ter"ye onaylatılması, f"z"b"l"te çalı#maları 
yapılması, proje bütçeleme, yapım/yerle#"m yer" ara#tırmalarının yapılması, 
proje programı ve proje yürütme planı hazırlama).
	2 - Konsept tasarım (2., 3. ve 4. a#amalar tasarım çalı#malarını kapsar. Ön 

proje çalı#maları yapılır).
	3 - Tasarım gel"#t"rme (Kes"n proje çalı#maları yapılır).
	4 - Tekn"k tasarım (Uygulama projeler" hazırlanır).
	5 – $n#aat (müteahh"d"n ve ta#eron f"rmaların devreye g"rd"!" yapım/üret"m 

a#aması, uygulama proje çalı#maları, tekn"k #artnameler, mal"yet anal"z", 
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"hale vb. çalı#malar yapılır).
	6 – Kabul ve tesl"m alma ($n#aatın b"t"m"nden hemen sonra b"nanın 

mü#ter"ye tesl"m" ve kusurların g"der"lerek sorumlulukların yer"ne 
get"r"lmes"). 
	7 – Kullanım (6. ve 7. a#ama e#zamanlı olarak ba#lar ve b"nanın ömrü 

boyunca sürer. Sürekl" b"r ger" besleme söz konusudur).

Bel"rlenen gereks"n"mler do!rultusunda b"na programı yapılır. B"na prog-
ramı, yapılacak olan b"nanın "ç ve dı# mekânlarını, bunların büyüklükler"n" ve 
b"rb"rler" "le "l"#k"ler"n" "çer"r.  Bu programa göre projelend"r"l"r. Çünkü projes" 
olmadan b"r b"na yapmak mümkün de!"ld"r. Proje "se plan, kes"t ve cepheler-
den olu#ur. Tasarım yönet"m"n"n temel"n" olu#turan planlama, süreç boyunca 
kayded"len "lerlemeler"n raporlanmasını kolayla#tırması ve yapılacak her türlü 
de!"#"kl"!"n de kontrolünü sa!layaca!ı "ç"n öneml"d"r. Ancak "y" b"r planlama 
"le kullanım amacına uygun b"r b"na olu#masını sa!lanır. %ek"l 1. de ver"len ve 
b"r e!"t"m b"nası "ç"n gel"#t"r"lm"# olan tasarım "zlences" örne!" pek çok farklı 
b"naya uygulanab"lece!" g"b", kütüphane b"nalarına da uygulanab"l"r. 

"ekil 1. B"r b"na programı örne!"  (Karadayı Yen"ce, 2018)
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Tasarıma Yardımcı Olabilecek Çevresel Etmenlerin Belirlenmesi

B"na, kullanım sürec"nde "çer"s"nde barındıraca!ı "nsan-hayvan-b"tk", yan" 
her türlü canlı, malzeme vb. nesne "ç"n koruyucu, yalıtıcı ve denetley"c" b"r 
kabuktur. Bunların yanı sıra her b"nanın y"ne kullanım amacına uygun olarak 
barınma, h"zmet ve üret"m g"b" alanlarda da (kütüphane, okul, konut, hastane, 
fabr"ka vb.) yüklenece!" özel "#levler" vardır. B"nanın üstlenece!" özel "#lev"n 
ne olaca!ının #ek"lleneb"lmes" "ç"n öncel"kle "ç"n önce yapılacak olan b"na-
nın kullanıcılarının k"mler olaca!ı ve bunların gereks"n"mler" bel"rlen"r. Ge-
reks"n"mler bu b"nanın yapılması neden gerekl"d"r, yapıldıktan sonra b"nayı 
k"mler, ne amaçla kullanacak, bu b"na "le hang" kullanıcıların gereks"n"mler" 
nasıl kar#ılanacak, yan" kütüphane k"me, hang" h"zmetler" verecek g"b" soru-
lar sorularak bel"rlen"r. B"nanın tasarım "le ba#layan ya#am döngüsü üret"m 
(uygulama) ve kullanım evreler" "le devam eder. B"nanın kullanım evres"n"n 
ver"ml"l"!", yan" performansı, tasarım evres"n"n "lk a#aması olan “anal"z” (çö-
zümleme/b"lg" toplama) çalı#maları kapsamında gereks"n"mler" bel"rlemeye 
yönel"k yapılan “b"lg" toplama” a#amasında do!ru ve yeterl" b"lg" toplanma-
sına ve de!erlend"r"lmes"ne ba!lıdır. B"na programına ver" sa!layacak olan 
bu anal"z çalı#ması kapsamındak" b"lg" toplama, aslında mekânsal ve çevresel 
etmenler"n bel"rlenmes" çalı#masıdır. Yapılacak olan b"nanın "ç ve dı# çevrele-
r"ndek" tüm etmenler dört grupta toplanab"l"r: 

- Kullanıcıya ba!lı etmenler (kütüphaney" kullanacak olan kullanıcıların 
b"yoloj"k, ps"koloj"k ve sosyoloj"k yapılarından kaynaklanan etmenler),

- Do!al ve yapma çevreye ba!lı etmenler (ısı, ı#ık, elektr"k, yangın, ses, nem, 
tem"z ve k"rl" hava, zararlı gazlar, yapının dı# ve "ç çevres"ndek" b"tk" ve hay-
vanlar, küf ve mantar g"b" m"kroorgan"zmalar, b"nanın çevres"ndek" toz, kum, 
katı atık g"b" katı zararlılar, b"nanın zem"n"n"n türü ve kaçıncı dereceden b"r 
deprem bölges"nde oldu!u, egemen rüzgâr yönü, topograf", yaya ve araç ula#ı-
mı, kütüphanen"n d"!er yapılar "le "l"#k"s" g"b" b"nanın yapılaca!ı yer"n yerle#"m 
özell"kler" "le "lg"l" etmenler, dermen"n durumu, "ç dekorasyonu olu#turan sab"t 
ve hareketl" mob"lyalar, bakım-onarım-tem"zl"k, yapım-"kl"m "l"#k"s", "sten"len 
üret"m hızı, #ant"ye yer" ve "hale kuralları g"b" b"na yapım sürec" etmenler" vs.),

- Üret"m kaynaklarına ba!lı etmenler (yapı ürünler"ne ve enerj"ye ba!lı et-
menler, tasarım ek"b"n"n olu#turulması, danı#manlık h"zmet alımı g"b" "#gü-
cüne ba!lı etmenler, b"nanın yapımına ayrılan kaynak ve kaynak akı#ı planla-
ması g"b" parasal etmenler),

- Politika, zorunluluk ve kurumlara ba!lı etmenler (genel olarak yapı üre-
t"m pol"t"kalarından kaynaklanan etmenler, yasa, yönetmel"k, #artname g"b" 
zorunluluklardan kaynaklanan etmenler ve hükümet, bakanlıklar, YÖK, yerel 
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yönet"mler, koruma kurulları, beled"yeler, kütüphanen"n ba!lı bulundu!u ku-
rumların yönet"mler"), çevresel etmenler"n genel çerçeves"n" olu#turur   (Balan-
lı ve Küçükcan, 1998a, s. 98 ; Küçükcan, 2007). Bu ba#lıklar altında "ncelenen 
çevresel etmenlerde herhang" b"r olumsuzluk saptanması durumunda b"nanın 
kullanım ver"ml"l"!"n" ve kullanıcı memnun"yet"n" artırmak "ç"n önce bu et-
menler"n "y"le#t"r"lmes" gerekmekted"r (Balanlı ve d"!erler", 2005, s. 1097).

Tasarımı yapan m"marın z"hn"nde yer alan dü#ünceler"n"n somutla#ması, 
bu etmenler"n do!ru de!erlend"r"lmes" sayes"nde olab"l"r. Buradan elde ett"!" 
ver"ler bazen m"marın ba#tak" dü#ünceler"n"n de!"#mes"ne neden olab"lece!" 
g"b", bundan sonra ne yapaca!ı konusunda karar vermes"ne de yardımcı olur. 

“Kullanıcı” ile “Binanın Kullanıcısı” Arasındaki Farklar

Genel anlamda b"r b"na olu#turmanın temel amacı kullanıcılarının gereks"-
n"mler"n" kar#ılamak oldu!una göre, aynı durum özelde kütüphane b"nası "ç"n 
de geçerl"d"r. O zaman yapılacak yen" kütüphane b"nası "ç"n de aynı soruyu, 
yan" bu b"nanın kullanıcılarının k"mler olaca!ını sormak gerek"r. B"lg" ve bel-
ge yönet"c"ler" “kullanıcı” ter"m"n" kütüphanen"n dermes"n" kullanan ve b"lg" 
h"zmet" verd"kler" danı#anlar "ç"n kullanırlar. Yan" kütüphaneye b"zzat gelerek 
kütüphane kaynaklarını ya da sanal ortamdak" e-kaynakları kullanan, hatta 
e-posta, "nternet sohbet", telefon dâh"l, herhang" b"r kanaldan danı#ma kütüp-
hanec"s"ne ula#ıp b"lg" h"zmet" alan herkes, kütüphanen"n dermes"n"n kulla-
nıcısıdır. Ancak, bu ter"me m"marlık açısından bakıldı!ında, daha farklı b"r 
anlam "fade ett"!" görülür. Çünkü m"marlara göre hang" amaçla olursa olsun 
b"nayı kullanan herkes, kütüphane b"nasının kullanıcısıdır. B"nadak" herkes 
bu tanımının "çer"s"ne g"rd"!"ne göre yalnızca dermen"n kullanıcıları de!"l, 
tüm kütüphane çalı#anları da b"nanın kullanıcısıdır. 

Kütüphane Binasının Geçici ve Sürekli Kullanıcıları

Daha önce yapılmı# b"r b"l"msel ara#tırmada ün"vers"te kütüphane b"nasının 
kullanıcılarının k"mler oldu!unu saptamı# ve bunlar b"nayı kullanım amaç-
ları ve kullanım süreler"ne göre  ‘geçici kullanıcılar’ ve ‘sürekli kullanıcılar’ ol-
mak üzere gruplanmı#tır. Buna göre kütüphane kaynaklarından yararlanmak 
ya da b"lg" almak "ç"n b"nayı kullanan dermen"n kullanıcıları b"na "çer"s"nde 
kısa sürelerde bulundukları "ç"n geç"c" kullanıcı, kütüphane çalı#anları "se or-
talama ha&anın be# günü, bazen de!"#en mesa" saatler"nde kütüphane b"na-
sını kullandıkları "ç"n b"nanın sürekl" kullanıcılarıdır (Balanlı ve Küçükcan, 
1998b, s. 106). A#a!ıdak" tablolarda (bkz. Tablo 1 ve 2) bu kütüphane türüne 
halk ve çocuk kütüphaneler"n"n kullanıcı türler" de eklenerek ver"lm"#t"r. 
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Tablo 1. Kütüphane Türler"ne Göre B"nanın Geç"c" Kullanıcıları (Dermen"n Kullanıcıları)

Kütüphane Binasının Geçici 
Kullanıcılarının Özellikleri

Üniversite 
ve Ara#tırma 
kütüphaneleri

Halk 
Kütüphaneler"

Çocuk 
Kütüphaneleri

18 veya üzer" ya#ta olan kadın/erkek X X

14 ya#ından küçük kız/erkek      X

En az l"se düzey"nde e!"t"m almı#  X

Farklı ırk, ülke ve bölgeden olab"len X  X X

R"sk gruplarını (bedensel engell", gebe, 
hasta, madde ba!ımlısı, ya#lı vb.) "ç"nde 
barındırab"len

X X X

Sosyal normları (d"n, ahlak, örf, adet, 
hukuk vb.) farklı olab"len

 X X X

Kütüphane b"nasını ve çevres"n" kısa 
sürel" olarak kullanan

 

X X X

Aynı ortak amaç "ç"n (b"lg" gereks"n"m"n 
kar#ılama) b"nayı kullanan

X X X

Tablo 1’den de anla#ılaca!ı üzere kütüphane b"nasının geç"c" kullanıcıları 
kütüphane türler"ne göre de!"#kenl"k göstermekted"r. Ün"vers"ten"n ö!ret"m ele-
manları, kütüphane personel" har"c"ndek" d"!er ün"vers"te personel", ö!renc"ler 
ve ba#ka kurumlarda görev yapan ara#tırmacılar ün"vers"te kütüphanes" kullanı-
cıları olurken, kütüphanen"n bulundu!u bölgede ya#ayan ve +15 ya#ındak" herkes 
halk kütüphanes" b"nasının kullanıcısı olab"l"r. 11 Ocak 2012 tar"h ve 28170 sayılı 
Halk Kütüphaneler" Yönetmel"!"’n"n (2012) çocuk kütüphaneler"n" tanımlayan 4. 
Maddes" 14 ya#ına kadar olan herkes"n çocuk kütüphaneler"n" kullanab"lece!"n" 
bel"rt"r. Bu tanıma göre çocuk kütüphanes" b"nasının kullanıcı ya#ı da aynıdır. 
Ancak bu yönetmel"!"n çıktı!ı tar"hte henüz faal"yete geçmem"# olan bebek kü-
tüphaneler" bugün artık bu ya# grubunun gruplara ayrılmasını gerekt"rmekted"r. 
Ayrıca y"ne bu maddeye göre çocuklara h"zmet verecek olan b"na, yet"#k"nlere 
h"zmet veren b"nadan ayrı b"r b"nada bulunmalıdır. 

Tablo 2’de ver"len b"nanın sürekl" kullanıcı özell"kler"n"n tüm kütüphane 
türler"nde aynı oldu!u görülmekted"r. Yan" ün"vers"te ve ara#tırma kütüpha-
nes" çalı#anları "le halk ve çocuk kütüphanes" çalı#anları aynı özell"klere sa-
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h"pt"r.  Hang" tür kütüphanede görev yapıyor olurlarsa olsunlar, yönet"c"den 
yardımcı h"zmetl"ye kadar tüm çalı#anlar b"nanın sürekl" kullanıcısı sayılır-
lar. Günün en az sek"z saat"n" b"nanın herhang" b"r alanında geç"ren sürekl" 
kullanıcılar, b"nadan kaynaklanan her türlü olumsuzluk etmen"ne de geç"c" 
kullanıcılardan daha fazla maruz kalırlar. B"nanın b"yoloj"k, ps"koloj"k ve sos-
yoloj"k gereks"n"mler"n" kar#ılamaması, en fazla sürekl" kullanıcılar üzer"nde 
olumsuzluk etmenler" olu#turmaktadır.

Tablo 2. Kütüphane Türler"ne Göre B"nanın Sürekl" Kullanıcıları (Kütüphane Çalı#anları)
Kütüphane Binasının Sürekli 
Kullanıcılarının Özellikleri

Üniversite 
ve Ara#tırma 
kütüphaneleri

Halk 
Kütüphaneler"

Çocuk 
Kütüphaneleri

18 veya üzer" ya#ta olan kadın/erkek X X X

En az l"se düzey"nde e!"t"m almı# 
(h"zmetl" kadrosundak"ler har"ç)

X                             X X

Ço!unlukla aynı ırk, ülke ve 
bölgeden olab"len 

X X X

R"sk gruplarını (bedensel engell", 
gebe, hasta, madde ba!ımlısı 
vb.) "ç"nde barındırab"len, ancak 
çalı#masına engel b"r durumu 
olmayan 

X X X

Sosyal normları (d"n, ahlak, örf, 
adet, hukuk vb.)

B"rb"r"ne benzer olan ve aralarında 
küçük gruplar olu#turab"len

X X X

Kütüphane b"nasını ve çevres"n" 
uzun süreli olarak kullanan

 

X X X

Aynı ortak amaç "ç"n (b"lg" 
gereks"n"m"n kar#ılama) b"nayı 
kullanan geç"c" kullanıcılara h"zmet 
verme amacına yönel"k b"r e!"t"m 
almı# ve bell" b"r ücret kar#ılı!ında 
çalı#an

X X X

Yukarıda da bahsed"ld"!" üzere b"nanın sürekl" ve geç"c" kullanıcılarının 
özell"kler", gereks"n"mler" ve öncel"kler" b"rb"r"nden farklıdır. Bu gereks"n"m-
ler, b"nanın "ç ve dı# ortamlarının f"z"ksel ve sosyal özell"kler" "le kar#ılanır. 
F"z"ksel ve sosyal "ç ve dı# ortamların olumsuz özell"kler", kullanıcıların gerek-
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s"n"mler"n"n kar#ılanamamasına neden olur. Kar#ılanamayan gereks"n"mler 
tüm kullanıcıların konforunu etk"leyeb"lecek ve do!rudan ya da dolaylı b"r 
#ek"lde olası sa!lık sorunları olu#turab"lecek olumsuz çevresel etmenlere dö-
nü#ürler (Balanlı ve d"!erler", 2005, s. 1079).  B"nanın tasarımını yapacak olan 
m"mar, hem geç"c", hem de sürekl" kullanıcıların b"nadan beklent"ler"n"n neler 
olaca!ının anal"z"n" yapar. Bu b"lg" toplama evres" ne kadar do!ru ve eks"ks"z 
yürütülürse, b"na o kadar kullanıcı gereks"n"mler"n" "y" kar#ılayab"len ve kul-
lanıcılarını memnun ett"!" "ç"n de ver"ml" kullanılan b"r b"na olur. 

Kullanıcı gereks"n"mler" kadar öneml" olan b"r d"!er konu da b"nanın ulus-
lararası yapı standartlarına ve normlarına uygun b"ç"mde tasarlanması ve üre-
t"lmes"d"r. Çünkü evrensel tasarım "lkeler"ne uymayan tasarım ve üret"mler de 
kullanım evres"nde kullanıcılarında b"nadan kaynaklanan sa!lık sorunlarının 
çıkmasına neden olur (Küçükcan, 2007, s. 247). Yapı "le "nsan arasındak" sa!lık 
"l"#k"s", bunu "nceleyen yapı b"yoloj"s"n"n ara#tırma konuları arasında yer alır.

Süre olarak b"nada daha uzun kalmalarından dolayı olumsuzluk etmen-
ler"ne de daha fazla maruz kalan sürekl" kullanıcılarda b"nadan kaynaklanan 
sa!lık sorunları görülme olasılı!ı çok daha fazladır. Ancak görülen odur k", 
uygulamada b"nanın sürekl" kullanıcıları olan kütüphane çalı#anlarının ge-
reks"n"mler" maalesef ço!u zaman b"na yapım standartlarına tam uymama, 
mal"yet" dü#ürme, m"marın kullanıcı gereks"n"mler"n" tam olarak bel"rleye-
memes" vb. sebeplerle kar#ılanmayan gereks"n"mler, ruhsal ve bedensel sorun-
lar ya#amalarına neden olmaktadır. $nsanın b"yoloj"k, ps"koloj"k ve sosyoloj"k 
yapısının bunlardan etk"lenmes", kullanıcılarda sa!lık sorunları olu#turmak-
tadır (Küçükcan, 2007, s. 123). D"!er tara&an geç"c" kullanıcıların b"nadan 
duyacakları memnun"yets"zl"k burada kalma süreler"n" en aza "nd"rmeler"ne, 
hatta belk" de h"ç gelmemeler"ne neden olaca!ı "ç"n çok öneml"d"r. Sonuçta 
kullanıcısı olmayan b"r kütüphanen"n varlık neden" de tartı#ılır hale gel"r.

!nsan-Çevre-B"na !l"%k"s" 

Kütüphane b"nasının kullanıcılarına sunaca!ı mekânsal n"tel"kler, b"nanın 
sah"p oldu!u f"z"ksel olanaklar "le yakından "l"#k"l"d"r. B"na ısı, nem, ses ve 
aydınlık düzey" g"b" f"z"ksel n"tel"kler"n yanı sıra, m"mar"s" ve "ç tasarımları "le 
de kullanıcılarını etk"ler (Emsen ve Örmec"o!lu, 2020, s. 188).   

Rasmussen’e göre aynı türden hayvanlar "çgüdüsel olarak yuvalarını benzer 
#ek"llerde yaparlar. $nsanların da gereks"n"mler"nde pek çok ortak nokta bulu-
nur. Ancak "nsan, ya#adı!ı co!rafyaya ("kl"me) ve kültüre göre de!"#en b"nalar 
olu#turmu#tur. Yaradılı#ından bu yana "ç"ndek" barınma arzusu, sah"p oldu!u 
olanaklar ve b"lg"s" "le sınırlı olan mekânlar yaratması yönünde "lerlemes"n" 
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sa!lamı#tır. Sürekl" olarak gel"#t"rd"!" bu mekânlar sayes"nde yava# yava# tüm 
çevres"n" b"ç"mlend"rmeye ba#lar. $#te “"nsan çevres"ne düzen ve uyum get"r-
mek” de m"marın görev"d"r (Rasmussen, 1994, s. 29). Hang" b"na olursa olsun, 
yapım evres"nden yıkıma kadar (yıkım da dâh"l) çevres"n" etk"ler, kend"s" de 
bu "çer"s"nde bulundu!u çevreden etk"len"r. Özell"kle de canlıların ya#adı!ı 
ekos"stem" etk"ler. Çevrey" k"rleteb"l"r, enerj" tüket"r, "kl"m" etk"ler, ısı artı#ı, 
rüzgâr, as"t ya!muru g"b" "kl"m de!"#"kl"kler"nden de kend"s" etk"len"r. Aynı 
#ek"lde b"na "nsandan, "nsan da b"nadan etk"len"r. Çünkü b"nanın kend"s" 
"nsan el"yle olu#turularak canlı ve cansız varlıkların bulundu!u b"r çevren"n 
"çer"s"ne yerle#t"r"lm"# yapma b"r çevre, b"r kabuktur. Bu kabu!un dı# tarafı 
b"nanın dı# çevres"n", "ç tarafı da "ç çevres"n" olu#turur. Bu çevreler f"z"ksel dı# 
ve "ç, sosyal dı# ve "ç çevre olarak ayrıntılandırılab"l"r.

Kütüphane Binasının Fiziksel Dı% Çevre Özelliklerinin Belirlenmesi

B"nanın f"z"ksel dı# çevres" "çer"s"nde hem do!al, hem de yapma çevre eleman-
ları bulunur. Bu çevrey" boyutsal özell"kler (b"nanın yapılaca!ı araz"n"n büyük-
lü!ü), topograf"k özell"kler (araz"n"n/arsanın durumu), atmosfer"k özell"kler 
("kl"msel ve mevs"msel özell"kler, dı# çevredek" k"rl" hava vb.), görsel özell"kler 
(b"nanın çevres"ndek" d"!er yapılar "le "l"#k"s"n"n kullanım "#lev"ne uygunlu!u, 
estet"k görünümü vb.) ve "#"tsel özell"kler (dı# çevredek" gürültü etmenler"), h"z-
metler/serv"sler (yaya/araç ula#ımı, elektr"k, su, do!al gaz, "let"#"m tekn"k altya-
pısı vb.), b"tk"ler ve hayvanlar olu#turur (Balanlı ve Öztürk, 1995, s. 47). 

Yapılacak olan b"nanın yer seç"m" b"rkaç açıdan de!erlend"r"lmel"d"r. Tüm 
kütüphane b"naları kamusal yapılardır. B"r halk/çocuk kütüphanes"n"n h"z-
met verece!" bölge halkının co!raf" ve kentsel ula#ım olanakları yoluyla kolay-
lıkla ula#ab"lece!" b"r konumda olması öneml"d"r. Bu kütüphane türünün he-
def k"tles"ndek" çe#"tl"l"k, h"zmet alacak farklı özell"klere sah"p (engell", gebe, 
çocuk, ya#lı vb.) kullanıcılarının olmasından kaynaklanır. Ayrım yapılmaksı-
zın herkes"n ev"nden çıkıp kütüphaneye kadar geleb"lmes", sorunsuz b"r #ek"l-
de araçlarını park edeb"lmeler" ve b"nadan "çer"ye g"reb"lmeler", sonrasında "ç 
mekânlarda da bu er"#"leb"l"rl"!"n sürdürülmes" gerek"r. 

Ün"vers"tede kampüs b"ç"m"nde b"r yapılanma söz konusu "se, bu kadar 
büyük b"r alanın kentsel b"r mekân olarak planlanması makro düzeyde ya-
pılır. Ün"vers"te b"naları "çer"s"nde yer alan kütüphane b"nasının b"r kamusal 
yapı olması n"tel"!"nden dolayı tüm ö!ret"m üyes" ve ö!renc"ler"n #ehr"n fark-
lı noktalarından buraya kolayca er"#eb"lmeler" gerek"r. Ayrıca, kampüsün her 
noktasından da kütüphaneye er"#"leb"lmel"d"r. B"nanın er"#"leb"l"r olmasının 
yanı sıra kullanılab"l"r ve ula#ılab"l"r olması, engell", ham"le, ya#lı vb. farklı 
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özell"klere sah"p kullanıcıların herhang" b"r yardım almadan gereks"n"mler"n" 
kend"ler"n"n kar#ılamalarına da olanak sa!lar. Kütüphaneler"n "ç mekânları-
nın esnek ve er"#"leb"l"r b"r #ek"lde tasarlanması üzer"ne yapılmı# b"r b"l"msel 
ara#tırmada ekleme-çıkarma, b"rle#t"rme-ayırma, uyarlayab"lme, dönü#türe-
b"lme ve yen"leyeb"lme olanaklarının ancak esnekl"k kavramı "le sa!lanab"le-
ce!" ortaya konulmu#tur (Sarıman, 2019, s. xx"). 

Ço!u bölges" deprem r"sk" altında olan ülkem"zde üzer"ne kütüphane b"-
nasının yapılaca!ı araz"n"n zem"n çalı#malarının do!ru b"r #ek"lde yapılmı# 
olması gerek"r. Çünkü bu r"sk b"nanın tasarımdan malzeme seç"m"ne kadar 
her #ey"n" etk"ler. Bu anal"zler yapılırken çevredek" d"!er b"naların da depreme 
dayanıklılı!ı ara#tırılmalıdır. Araz"n"n e!"m" de d"kkate alınmalıdır. Bölgede 
yapıla#manın fazla olması neden"yle topra!ın suyu emme gücünün azaldı!ı ve 
dereye yakınlı!ı neden"yle su baskını r"sk" bulunan $stanbul Kâ!ıthane’dek" 
Devlet Ar#"vler" b"nası h"zmete g"rmes"n"n ardından araz"den kaynaklanan 
bazı sorunlarla kar#ıla#mı#tır. Aradan b"rkaç yıl geçt"kten sonra suyu azaltma 
önlemler", drenaj ve çevre düzenlemes" yapılmak zorunda kalınmı#, b"nanın 
"çer"s"ndek" son derece öneml" materyal kurtarılmaya çalı#ılmı#tır. B"nanın 
mal"yet"n" katlayan bu çalı#maların gelecekte ortaya çıkab"lecek sorunları ne 
kadar çözeb"ld"!" de b"l"nmemekted"r. Isı, su-nem denges" ve gazlar f"z"ksel dı# 
çevren"n atmosfer"k yapısını olu#turdukları "ç"n çok öneml"d"r. Kabukta, yan" 
b"nada (duvar, tes"sat ba!lantıları, temel, çatı vs.) yalıtımın yeterl" olmaması 
dı# atmosfer"k çevredek" olumsuzluklarının f"z"ksel "ç çevreye de yansımasına 
neden olur.  

Kütüphanelerde b"nanın "#levsell"!" kadar öneml" olan d"!er b"r konu "se 
dı# görünümü ve estet"!"d"r. Özell"kle uzaktan er"#"m yolu "le kütüphane kay-
naklarından ve "nternetten b"lg" ed"nmen"n g"tt"kçe yaygınla#tı!ı günümüzde 
kullanıcıların kütüphaneye f"z"ksel olarak gelmeler"n" sa!layacak b"r m"mar" 
tarzın seç"m" önem kazanmı#tır. D"!er b"nalar arasında d"kkat" çekecek b"r 
m"mar"ye (örne!"n üst üste konulmu# k"tap ya da b"r cephes"n"n k"tap rafı #ek-
l"nde tasarlanması) sah"p olması onu görenler"n belle!"nde daha kolay yer et-
mes"n" sa!lar, adeta kullanıcıyı kend"ne do!ru çeker (Muscog"ur", 2012, s. 185). 
Ancak ba#lı ba#ına bu özell"k, b"nanın çevredek" b"nalar "le uyumlu ve m"mar" 
dokuyu hem do!al, hem de yapma çevrey" bozan de!"l, tam ters"ne tamamla-
yan, yan" bu dokunun b"r parçası olan b"r yapı olması beklen"r.

B"nanın f"z"ksel dı# görünümünün tasarımında b"nanın bulundu!u böl-
gen"n "kl"msel özell"kler" ön planda tutulur. Örne!"n Kuzey Avrupa ve Kana-
da g"b" yo!un kar ya!ı#ının ve buzlanmanın oldu!u ülkelerde d"k e!"ml" çatı 
tasarımı terc"h ed"l"r. Çünkü üst üste ya!an karların so!u!un etk"s" "le buza 
dönü#mes" ve bu buzun a!ırlı!ının çatıya b"nd"rd"!" yük ve basınç, b"na "ç"n 
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tehl"ke olu#turab"l"r. Er"yen buzların saçaklarda olu#turaca!ı sarkıtlar da b"r 
d"!er tehl"ked"r. Türk"ye’de de bu derece tehl"ke yaratacak kadar so!uk olan 
bölgeler bulunmaktadır. Her ne kadar artık küresel ısınma neden"yle esk" kı#-
lar görülmese de, zaman zaman bu tür olaylara rastlanmaktadır. Buna ra!men 
kı# aylarının sert geçt"!" bölgelerde bu d"k e!"ml" çatı tasarımlarının terc"h 
ed"lmemes", b"r ba#ka "lg"nç konudur. Bunun neden" ülken"n b"na kültüründe 
ve yapı tarzında d"k çatılı b"r m"mar"n"n ben"msenmem"# olması olab"l"r. 

Yen" yapılacak kütüphane b"nasının "ç ve dı# çevre özell"kler"n" bel"rleme 
yer"ne daha önceden tasarlanmı# ve uygulanmı# projeler" uygulamak, maa-
lesef hala rastlanan b"r uygulamadır. Özell"kle halk/çocuk kütüphaneler"nde 
yıllardan ber" uygulanan t"p projelerden vazgeç"lmes"n"n gere!"n" vurgula-
mak gerek"r. Tekrar b"r proje ç"zd"rmektense eldek" projey" kullanma f"kr" 
ekonom"k g"b" görünse de, yanlı#tır. Bu yakla#ım, çevresel etmenler"n eks"k 
de!erlend"r"lmes" demekt"r. Örne!"n Kars’tak" b"r kütüphane "le Antalya’da-
k" b"r kütüphanen"n her #eyden önce "kl"m farkından dolayı b"rb"r"nden çok 
farklı tasarlanab"lece!" ve farklı malzemeler "le üret"lmes" gerekt"!" ortadadır. 

B"nanın tasarım a#amasının en ba#ında yapılacak olan etk"n b"r kabuk ya-
lıtımının yıllık ısıtma enerj"s" gereks"n"m"n" çok azaltan en yaygın pas"f çö-
züm oldu!u b"l"nmekted"r. 2000 yılından "t"baren yapılacak olan tüm b"nalar-
da zorunlu hale get"r"len ve 2008 yılında güncellenen ‘TS 825 B"nalarda Isıtma 
$ht"yacı Hesabı’ ba#lıklı standart, ülkem"zdek" tüm "ller" dört farklı ısıtma de-
rece-gün bölges"ne (DGB) ayırmı#tır. Yapılacak olan kütüphane b"nasının ısı 
yalıtımının bulundu!u bölgen"n DGB’ne göre kabu!un, yan" b"nanın "ç denge 
sıcaklı!ı "le dı# sıcaklık hesaplanarak yapılır (Altun, Akgül ve Akçamete, 2018, 
s. 150). Standardın 1.1. maddes"ne göre b"nanın ısıtma enerj"s" gereks"n"m"n" 
etk"leyen ve tasarımda d"kkate alınması gereken unsurlar be# gruba ayırmı#tır 
(TS 825, 2008) :

“- Bina özellikleri: $let"m, ta#ınım ve havalandırma yoluyla gerçekle#en ısı 
kayıpları (varsa ısı ger" kazanımı) ve ısıl kapas"te,

-  Isıtma sisteminin karakteristikleri: Özell"kle kontrol s"stemler" ve ısıtma 
s"stem"n"n, ısıtma enerj"s" "ht"yacındak" de!"#melere cevap verme süres",

-    $ç "kl"m #artları: B"nayı kullananların "sted"!" sıcaklık de!er", b"nanın farklı 
bölümler"nde ve günün farklı zamanlarında bu sıcaklık de!erler"ndek" 
de!"#meler,

-   Dı# iklim #artları: Dı# hava sıcaklı!ı, hâk"m rüzgârın yönü ve #"ddet",
-   $ç ısı kazanç kaynakları: Isıtma s"stem" dı#ında, ısıtmaya katkısı olan "ç ısı 

kaynakları, yemek p"#"rme, sıcak su elde etme, aydınlatma g"b" amaçlarla 
kullanılan ve ortama ısı yayan çe#"tl" c"hazlar ve "nsanlar,
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-   Güne# enerjisi: Pencere g"b" saydam b"na elemanlarından ısıtılan mekâna 
do!rudan ula#an güne# enerj"s" m"ktarı”. 

Bu standardın "lkeler"ne ba!lı kalınarak yapılacak olan kabuk tasarımı 
hem ısı tasarrufu sa!layacak, hem de b"nanın f"z"ksel çevre olumsuzluklarına 
kar#ı d"renc"n" artıracaktır. Enerj" tasarrufu artık tüm dünyada çok öneml" b"r 
konu hal"ne gelm"#t"r. Ç"n’"n sıcak, neml" ve rüzgârın az oldu!u b"r bölges"n-
de bulunan Guangx" Ün"vers"tes"’n"n kütüphane b"nasında "ç mekân termal 
ortam kal"tes"n" artırma ve so!utma enerj"s"n"n tüket"m"n" azaltma "le "lg"-
l" olarak yapılan b"r çalı#mada ba#arılı sonuçlar alındı!ı "fade ed"lmekted"r.  
Bu çalı#mada dü#ük enerj"l" so!utma önlemler" (evaporat"f so!utma pence-
re kepenkler" ve tavan vant"latörler") kullanılarak b"r kütüphane b"nasında "ç 
mekân termal konforu ve "kl"mlend"rme enerj" tüket"m" üzer"ndek" "y"le#t"r-
me etk"s"n"n n"cel b"r anal"z" yapılmı#tır. Bunun sonucunda kuru panjurlar 
ve so!utma panjurları kullanılarak ortam ısısı yakla#ık 3°C dü#ürüldü!ünde; 
kl"ma enerj" tüket"m"n"n %16,6 oranında azaltılab"lece!", bunlara tavan vant"-
latörler" eklend"!"nde "se ısının 7°C’ye kadar dü#ürülerek kl"ma enerj"s"nde % 
60,8’e varan oranda ed"leb"lece!" görülmü#tür (L" ve He, 2021). Ülkem"zde de 
bu "kl"m özell"kler"ne sah"p olan bölgeler bulundu!u "ç"n tasarımda bu yön-
tem" de!erlend"rmek fayda sa!layacaktır. Halen bu bölgelerde bulunan kütüp-
hane b"nalarında "ç mekânlarda termal konforu sa!layab"lmek "ç"n kullanılan 
kl"maların ne kadar fazla enerj" tükett"!"n" tahm"n etmek zor de!"ld"r.  

B"nanın dı# çevres"ndek" 'ora-fauna olarak da adlandırılan b"tk"ler, hay-
vanlar, a!açlar, ç"çekler estet"k b"r görünüm de sa!larlar. Çevredek" a!açlar ve 
ç"çekler"n uygun b"r peyzaj "çer"s"nde tasarlanmı# olması, bunların "çer"s"nde 
bank, kamer"ye g"b" bahçe mob"lyalarının, küçük heykeller"n vs. yerle#t"r"lmes" 
ho# b"r görüntü olu#turur. B"nanın g"r"#"ne yakın b"r alanda b"s"kletler"n ko-
nulab"lece!" park alanlarının bulunması, kullanıcıların beklent"ler" arasında 
sayılab"l"r. Motorlu araç park alanları da y"ne buna dâh"ld"r. B"nanın dı#ında ve 
g"r"#te yeterl" düzeyde b"r aydınlatma da mutlaka sa!lanmalıdır. B"na g"r"#ler" 
engell", ya#lı, gebe, çocuk g"b" farklı özell"klere sah"p k"#"ler"n b"naya g"r"#ler"n" 
kolayla#tıracak b"ç"mde tasarlanmalıdır. Bazen ana g"r"# merd"venler"ne son-
radan eklenen rampanın tekerlekl" sandalyen"n geçemeyece!" darlıkta ve/veya 
yanlı# b"r açı "le neredeyse kullanıcısını yere yuvarlayacak kadar d"k yapıldı!ı 
da rastlanan durumlardandır. $stanbul’dak" halk kütüphaneler"n"n dı# ve "ç f"-
z"ksel çevreler"n"n er"#"leb"l"rl"k açısından "ncelend"!" gen"# kapsamlı b"r ara#-
tırmada kütüphaneler"n ço!unun er"#"m ve engell", ya#lı, ham"le vb. özell"klere 
sah"l kullanıcılar açısından sıkıntılı oldu!u anla#ılmı#tır. Sorunların g"der"l-
mes"nde b"naların bazılarının tar"h" olması ya da tar"h" b"r çevre "çer"s"nde yer 
almı# olmasının ço!u kez engel oldu!u da bel"rt"lm"#t"r (Yücel, 2016, s. 93). 
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$çer"dek" kullanıcı konforunu etk"leyeb"lecek b"r etmen olması neden"yle 
kütüphane b"nasının f"z"ksel dı# çevres"ndek" gürültünün varlı!ı mutlaka d"k-
kate alınması gereken b"r konudur. Gürültü "nsanlardan, ta#ıtlardan, mak"ne-
lerden vs. kaynaklanab"l"r. Gürültünün kayna!ı ara#tırılmalı ve mümkünse 
g"dermen"n yollarını bulunmalıdır. Tasarımda yalıtım b"r ölçüde bu sorunu 
çözeb"l"r.  

Binanın Fiziksel "ç Çevresinin Özelliklerinin Belirlenmesi

B"nanın f"z"ksel "ç çevres" kapı, pencere, do!al havalandırma kanalları vs. "le 
f"z"ksel dı# çevre "le ba!lantılıdır. Bu nedenle b"r tara&a olu#an herhang" b"r 
olumsuzluk, d"!er tarafı etk"leyeb"l"r. F"z"ksel "ç çevre özell"kler" b"ç"msel ve 
boyutsal özell"kler (ölçü, b"ç"m, oran-orantı), atmosfer"k özell"kler (yapı "ç" 
hava kal"tes", toz m"ktarı, sıcaklık, nem, basınç ve elektro "kl"msel özell"kler), 
görsel özell"kler (ı#ık, renk ve estet"k), "#"tsel özell"kler (ses-gürültü) ve yüzey-
lerdek" sertl"k/yumu#aklık, pürüzlülük/kayganlık, so!ukluk/sıcaklık, kesk"n-
l"k, k"rl"l"k, zeh"r "çer"p "çermemes" dokunma "le "lg"l" özell"klerd"r. %üphes"z 
b"nanın "ç kısmındak" f"z"ksel özell"kler "nsanın b"yoloj"k, ps"koloj"k ve sosyo-
loj"k yapısını çok fazla etk"ler.

B"r kütüphane b"nasının "ç kısmına a"t tasarımların tamamına yakınını 
bu bahsed"len f"z"ksel "ç çevre özell"kler" d"kkate alınarak yapılır. B"nanın "ç 
mekânlarındak" her b"r alan, onu kullanacak olan kullanıcıların f"z"ksel özel-
l"kler" d"kkate alınarak planlanır. Örne!"n ün"vers"te kütüphanes" "se bu b"na-
nın hem sürekl", hem de geç"c" kullanıcıları yet"#k"n k"#"ler olaca!ı "ç"n kulla-
nılacak e#yalar ortalama b"r "nsan vücudunun antropometr"k ölçüler" d"kkate 
alınarak seç"l"r, mekânsal boyutlarda bu standart ver"ler kullanılır. Oturula-
cak masa, sandalye vb. e#yalardan merd"ven gen"#l"kler"ne, raf yüksekl"kler"n-
den tuvalet ölçüler"ne varana kadar her #eyde temel ver", "nsan vücududur. Ül-
kem"zde ortalama b"r "nsan boyunun 175 cm. oldu!u kabul ed"lm"#t"r (Ergen, 
1986, s.33). Ancak b"r çocuk kütüphanes"n"n "ç çevre özell"kler" bel"rlenecek 
"se durum çok daha farklı olur. Örne!"n çocuk kütüphanes" b"nasının sürek-
l" kullanıcıları olan kütüphane çalı#anları "ç"n yet"#k"n "nsan ölçüler" d"kkate 
alınırken, geç"c" kullanıcı olan bebekler ve çocuklar "ç"n onların vücut ölçüler" 
d"kkate alınarak planlama yapılır. 

F"z"ksel "ç çevrede "ç mekânlar arasında ve katlar arası geç"#ler"n planla-
masının çok d"kkatle yapılması gerek"r. Hang" kullanıcı hang" mekânlara g"-
reb"l"r, mekânların güvenl"!" nasıl sa!lanmalıdır, engell" kullanıcılar "ç"n ge-
rekl" mekân standartları nasıl uygulanmalıdır g"b" soruların kar#ılı!ı mutlaka 
tasarımda yer almalıdır. Her kütüphanen"n engell" kullanıcısı olab"l"r, çünkü 
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engel" olmayan herkes, potans"yel b"r engell"d"r. Yanı sıra ya#lı, ham"le, hatta 
sol el"n" kullanan kullanıcıların da beklent"ler"n"n b"nanın dı# ve "ç tasarımın-
da de!erlend"r"lmes" gerek"r (Küçükcan ve Öztürk, 2017, s. 303). Ayrıca nad"r 
eser koleks"yonu g"b" özel koleks"yonlar "ç"n güvenl"!" sa!lama, materyal"n ve 
çalı#anın sa!lı!ının korunab"lmes" g"b" sorunların çözümü bulunmalıdır. 

19 Aralık 2007 tar"h ve 26735 sayılı “B"naların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmel"k’"n 11. Maddes"ne göre kütüphane b"nası e!"t"m amaçlı 
kurumsal b"r b"nadır. B"naların tehl"ke sını'amasını gösteren Ek-1/B’de kü-
tüphaneler “orta tehl"ke-1” altında sını'anmı#tır. Yangın güvenl"!" "le "lg"l" 20. 
maddeye göre b"r b"na, yangın çıkması hâl"nde;

“a) B"nanın yük ta#ıma kapas"tes" bel"rl" b"r süre "ç"n korunab"lecek,
b)Yangının ve dumanın b"nanın bölümler" "çer"s"nde gen"#lemes" ve 

yayılması sınırlandırılab"lecek,
c) Yangının c"varındak" b"nalara sıçraması sınırlandırılab"lecek,
ç) Kullanıcıların b"nayı terk etmes"ne veya d"!er yollarla kurtarılmasına 

"mkân verecek,
d) $tfa"ye ve kurtarma ek"pler"n"n emn"yet" göz önüne alınacak #ek"lde "n#a 

ed"l"r” den"lm"#t"r (B"naların…, 2007). Yan" türü ne olursa olsun tüm 
kütüphane b"naları bu özell"klere göre tasarlanmalı ve üret"lmel"d"r.   

B"nanın "ç mekânları genel olarak kullanıcıların daha fazla zaman geç"r-
d"kler" alanlar oldukları "ç"n kend"ler"n" rahat ve özgür h"ssedeb"lecekler" 
konforda olması öneml"d"r. Renk seç"m", yeterl" düzeyde yapılmı# b"r aydın-
latma, kötü koku g"b" yapı "ç" hava kal"tes"n" etk"leyen olumsuz özell"kler"n 
bulunmaması, ant" bakter"yel ve çevre dostu malzemelerden üret"lm"# tekst"l 
ürünler"n"n kullanımı, göze ho# görünen b"r dekorasyon vb. unsurlar kullanı-
cı memnun"yet"n" artırır. E!er b"r çocuk kütüphanes" "se dekorasyonda canlı 
renkler"n kullanımı, rahatça üzer"nde oturulacak, hatta uzanılacak ergono-
m"k koltuklar ve m"nderler gençler"n "lg"s"n" çekecek, kütüphanede daha fazla 
vak"t geç"rmeler"n" sa!layacaktır.

Teknoloj"k gel"#meler"n kütüphanelere g"r"#", alan gereks"n"m"n"n do!asını 
da de!"#t"rm"#t"r. Örne!"n b"r zamanlar kütüphaneler"n sah"p oldukları kolek-
s"yonlar toplam alanın %70’"n" kaplarken, d"j"talle#men"n de etk"s" "le bugün 
çok daha azına gereks"n"m duyulmaktadır. Ba#arılı b"r kütüphane tasarımı 
geleneksel unsurlar "le gel"#m"# teknoloj"ler"n uyumunu sa!lamalıdır. B"l"#"m 
teknoloj"s"n"n bundan sonrak" gel"#"m"ne de olanak vereb"lecek b"r altyapı, ar-
tık b"naya dö#enecek elektr"k, su g"b" sıhh" tes"satlar kadar öneml"d"r. Sunu-
cular, b"lg"sayarlar, modemler, yazıcılar, kameralardan b"na g"r"#-çıkı# güven-
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l"!"ne, yangın alarmlara kadar tüm güvenl"k "le "lg"l" s"stemler tasarımda yer 
alır. Bunların ne kadar sayıda ve kapas"tede olaca!ı da dü#ünülerek nerelere 
ba!lanacakları bel"rlenmel"d"r (Na"r, 2014, s. 21). Son yıllarda bunlarla b"rl"kte 
b"nadak" her #ey"n tek elden yönet"leb"ld"!" akıllı b"na tasarımları da g"tt"kçe 
yaygınla#maktadır.

B"nanın ısı, nem, ses, aydınlatma düzey" g"b" f"z"ksel n"tel"kler m"mar" yapı 
ve "ç tasarım özell"kler" "le do!rudan "l"#k"l"d"r. Tasarımdan beklenen, yapının 
bu özell"klere olması gerekt"!" kadar (ne eks"k, ne de fazla) sah"p olmasıdır. 
Ne oranda tasarlanaca!ının b"lg"s" "se ulusal ve uluslararası kabul ed"len stan-
dartlarda yer almaktadır. Daha ekonom"k olması neden" "le do!al aydınlatma 
terc"h ed"lse de, do!rudan gelen kontrolsüz gün ı#ı!ı kütüphane materyaller"-
ne ve e#yalara zarar ver"r. Bunun "ç"n ultrav"yole ı#ınları emen f"ltreler"n kulla-
nılması, pencere ve çatı ı#ıklıklarının yönler"n"n "ç mekânı koruyacak b"ç"mde 
tasarlanması öner"leb"l"r (Köymen, 2020, s. 906). Görsel, "#"tsel ve termal kon-
forun sa!lanması, kullanıcı konforunu do!rudan etk"ler. Yapı "ç" hava kal"tes"-
n" bozacak her türlü k"rl"l"k etmen"ne engel olunmalı, elektromanyet"k k"rl"l"k 
olu#turab"lecek araç-gerec"n kullanımı sınırlandırılmalı ve kapalı mekânların 
tem"z hava "le beslenmes" sa!lanmalıdır. Özell"kle son b"r yıldan ber" dünya-
yı etk"s" altına almı# olan Cov"d-19 salgını kapalı mekânların tem"z hava "le 
beslenmes"n"n, e!er kl"ma s"stem varsa bakımlarının zamanında yaptırılarak 
f"ltre de!"#"m"n"n "hmal ed"lmemes"n"n önem"n" ortaya koymu#tur. 

Renkler"n "nsan üzer"ndek" etk"ler" yadsınamaz. Kütüphane b"nasının dı# 
görünümünün kullanıcıya kar#ı çek"m unsuru olarak kullanılması salt m"mar" 
yapıdak" farklılıklar "le olmaz, renkler"n alben"s" de bunda rol oynar. $ç mekân-
larda "se ters"ne turuncu, kırmızı, sarı, kahvereng" g"b" sıcak renkler"n fazlaca 
kullanıldı!ı durumlarda yet"#k"n kullanıcılar "ç"n fazla uyarıcı b"r etk", yan" 
rahatsızlık h"ss" vereb"lmekted"r. Bebek ve çocuk kütüphaneler"nde "se bu renk-
ler"n daha fazla kullanılması uygundur. Renkler"n okul kütüphaneler"nde kul-
lanımı ve renkler"n kullanıcılar üzer"ndek" etk"ler" "le "lg"l" olarak yapılan b"-
l"msel b"r ara#tırmada #ek"l, doku, bütünlük, farklılık, denge, alan ve renkler"n 
tasarım "ç"n ne kadar öneml" oldu!u vurgulanmı#tır. Renk ö!es" hem "#levsel, 
hem de estet"k yönlerden de!erlend"r"lmel"d"r, çünkü kullanıcının ortam "le 
kuraca!ı "l"#k"y" bel"rleyen b"r unsurdur. Sıkıcı b"r mekân, renk kullanımının 
uygun b"r #ek"lde yapılması "le "lg" çek"c" b"r hale b"le dönü#eb"l"r (Hashem-
pour ve Tagh"zadeh Sapch", 2015, s. 55). Görsel konforun en öneml" unsuru 
olan renk, böylel"kle kullanıcının ps"koloj"k b"r gereks"n"m"n" kar#ılamı# olur. 

Kütüphane b"nasının geç"c" ve sürekl" kullanıcılarına sa!ladı!ı f"z"ksel ola-
naklar, "ç ve dı# mekânsal n"tel"kler" "le yakından "l"#k"l"d"r. F"z"ksel olarak 
er"#"leb"l"r b"r noktada olmak, "ç mekânlardak" kullanım rahatlı!ı g"b" özel-
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l"kler, gel"#m"# ülkelerdek" kütüphane kullanım oranlarındak" yüksekl"k ve 
kütüphane kurumunun bölge halkının ya#amında tam anlamıyla b"r üçüncü 
mekân olarak yer"n" almı# olmasının arkasındak" öneml" b"r etmend"r. $ç ve 
dı# mekânların tasarımındak" yeters"zl"kler, kütüphanen"n mekânsal kullanı-
mını da etk"leyeb"l"r  (Emsen ve Örmec"o!lu, 2020, s. 190). 

Bilgi Kaynaklarının Dijitalle%mesi ve "nternet Eri%iminin Yaygınla%ması 
Kütüphane Binalarının Sonunu mu Hazırlıyor?

Gelece!"n kütüphaneler"n" ve bunları bünyes"nde barındıracak olan b"naların 
nasıl tasarlanması gerekt"!"n" konu#urken pek çok k"#"n"n aklına acaba "çer"s"nde 
f"z"ksel olarak kütüphane kaynaklarının bulundu!u b"nalar gelecekte hala var-
lı!ını sürdürüyor olacaklar mı sorusu gelmekted"r. Bu sorunun arkasında b"lg" 
kaynaklarının hızla d"j"talle#mes" ve buna ba!lı olarak kullanıcıların f"z"ksel ola-
rak kütüphaneye gelme zorunlu!unun ortadan kalkıyor olu#u bulunmaktadır.

Kütüphaney" olu#turan be# unsur "çer"s"nde b"na, bugün oldu!u g"b" gele-
cekte de varlı!ını sürdürecek olan en kalıcı kültürel m"rastır. Çünkü yapıldı!ı 
yılın m"mar" tarzını gelece!e ta#ıyacak b"r yapıttır. Aynı zamanda kullanılan 
malzemeden temel, duvar, kolon, dö#eme/tavan, betonarme dem"r" g"b" yapısal 
elemanlarına, tes"satlarına kadar her özell"!" "le yapıldı!ı dönem"n teknoloj"-
s"n" yansıtır. D"j"talle#t"rme, "nternet ve bulut b"l"#"m"n gel"#"yle b"rl"kte, uygu-
lamada kütüphanen"n kapsamı "nsanın hayal gücünün sınırlarına kadar ge-
n"#let"ld". Gel"#en teknoloj"ye ba!lı olarak kaynakların sayısı ve bunlara er"#"m 
olanakları "se her geçen gün artıyor. Ancak kütüphaneler"n dermeler"ndek" 
tüm basılı b"lg" kaynakları elektron"k formata dönü#türülse b"le, kütüphanele-
r"n ve b"naların bunları korumak ve yönetmek "ç"n varlıklarını devam ett"re-
cekler" rahatlıkla söyleneb"l"r. Yen" yayınlanan derg"ler"n ve k"tapların büyük 
b"r kısmının artık elektron"k ortamda olması ve uzaktan er"#"m "le bunlardan 
yararlanılab"ld"!" halde "nsanlar hala kütüphaneye gel"yorlar "se, bu durumun 
gelecekte de böyle devam edece!"n" söylemek mümkündür. Çünkü kullanı-
cıların kütüphaneye f"z"ksel olarak gelme nedenler" yalnızca b"lg" kaynakla-
rından yararlanmak "ç"n de!"ld"r. Kütüphane aynı zamanda kullanıcılarına 
sundu!u sosyal dı# ve "ç çevre olanakları "le de onların ya#amlarında ev ve 
okul/"#yer"nden sonra gelen b"r üçüncü mekândır. B"rçok etk"nl"!"n yapıldı!ı 
b"r sosyalle#me ve kültür mekânıdır. 

Kütüphaneye mekân olarak bakıldı!ında, kütüphane kaynaklarını kulla-
nan kullanıcılar "ç"n kaynaklara kolaylıkla odaklanab"ld"kler" sess"z ve sak"n 
b"r ortam olu#u, terc"h sebeb" olmaktadır. Her ne kadar kend" k"tabı "le ça-
lı#mak üzere b"naya gelen kullanıcılar gerçek kütüphane okuru sayılmasalar 
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da, y"ne de mekânın kullanıcısı olmaları neden" "le de!erlend"r"lmes" gereken 
b"r kullanıcı grubudur. Özell"kle "#lev"n" tam olarak yer"ne get"reb"len okul 
kütüphaneler" açısından büyük b"r eks"kl"!"n bulundu!u ülkem"zde halk ve 
çocuk kütüphaneler" zaman zaman bu görev" de üstlenmekte, kend" k"tabı "le 
gelenlere de mekân olarak h"zmet vermekted"r.  

Tel"f haklarından dolayı "nternet üzer"nde ücrets"z tam met"n olarak b"lg" 
kayna!ının kend"s"ne er"#mek her zaman mümkün de!"ld"r. Ayrıca bu ortam 
pek çok do!ru olmayan b"lg"y" de barındırmaktadır. Bu b"lg" k"rl"l"!"ne bu-
la#madan do!ru b"lg"ye ula#manın yolu, y"ne kütüphanelerden geçer. B"lg"n"n 
büyük b"r hızla arttı!ı ve teknoloj" sayes"nde dünyanın her yanına yayılab"ld"!" 
günümüzün küresel dünyasında kullanıcılar bu b"lg" yı!ını "çer"s"nden ara-
dıkları do!ru ve yeterl" b"lg"ye b"r an önce er"#eb"lmek "ç"n kütüphane uzman-
larına, yan" b"lg"y" yöneten b"lg" b"l"m uzmanlarından danı#manlık h"zmet" 
almaya gereks"n"mler" vardır. 

Geçm"#te genel olarak kütüphanelerden okuma yazma b"lmeyen k"#"ler ya-
rarlanamaz d"ye b"r yakla#ım bulunmamaktaydı. Gerçekten de kütüphaneler 
ancak okuma yazma ö!renmeye ba#ladıktan sonra k"#"n"n kend"s"n" gel"#t"r-
mes"ne katkıda bulunab"l"yor, okuma alı#kanlı!ı kazanmasına ve bunun oku-
ma kültürüne do!ru evr"l"p, ya#am boyu ö!renme alı#kanlı!ı ed"nmes"ne yar-
dımcı oluyordu. Ancak günümüzün kütüphane kullanıcılarına yen" b"r grup 
eklend"; bebekler! Artık bebek kütüphaneler"m"z var ve henüz yürümey" ve 
konu#mayı b"le tam olarak ö!renemem"# çocukların b"le buraya gelerek oyun-
caklar, görsel e!"t"m kaynakları ve kend"s"ne uygun renkl" ve res"ml" k"taplar 
"le okuldan önce ö!renmeye "lk adım attıkları yer kütüphane oluyor. Evlere 
bebeklere uygun ne kadar çe#"tte k"taplar alınırsa alınsın, onların belle!"nde 
g"tt"kler" bebek kütüphanes"n"n bırakaca!ı "z kadar kalıcı olamayacaktır. Ay-
rıca bebek kütüphaneler" hem bebeklere, hem de onları götüren yet"#k"ne sos-
yalle#me olana!ı da sa!lamaktadır. 

%üphes"z gel"#m"# ülkeler"n "nsanlarının okuma alı#kanlıklarının daha 
fazla olu#unda kütüphaneye çok daha erken ya#ta ve düzenl" olarak g"tmeye 
ba#lamalarının rolü vardır. IFLA’nın ((e Internat"onal Federat"on of L"brary 
Assoc"at"ons and Inst"tut"ons) bu kullanıcılara hang" h"zmetler"n nasıl vere-
b"lece!" "le "lg"l" b"lg"ler"n yanı sıra mekânsal özell"kler "le "lg"l" b"lg"lere de 
yer ver"lm"# olan rehber"nde ebeveyn, bakıcı ve bebekler"n bu kütüphanele-
r"n geç"c" kullanıcıları oldukları bel"rt"lm"# ve tasarımın ona göre yapılması 
"stenm"#t"r. Buralarda özell"kle de emekleyen ya da yürümeye yen" ba#layan 
çocukların güvenl"!"n" tehl"keye atab"lecek her türlü tasarımdan kaçınmak 
gerek"r. Onlara uygun boyutlarda tasarlanmı# kesk"n kenarları olmayan mo-
b"lyalar, tem"z halılarla kaplı oyun alanları, kapakları olan elektr"k pr"zler", 
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yeterl" aydınlatma, anneler "ç"n emz"rme ve alt de!"#t"rme odaları, beraberle-
r"ndek" yet"#k"nler"n de ho#ça vak"t geç"reb"lecekler" ve b"rb"rler" "le "let"#"m 
kurarak sosyalle#eb"lecekler" alanlara yer ver"lmes" öneml"d"r (IFLA…, 2007, 
s. 7). Ülkem"zdek" bebek kütüphaneler"n"n mekânları bu bakı# açısı "le kabaca 
de!erlend"r"lecek olunursa, maalesef gel"#m"# ülkelerdek" örnekler" yakalaya-
madı!ı görülür. Bu "y" n"yetl" g"r"#"m büyük olasılıkla gerekl" anal"zler"n ye-
ter"nce yapılmaması sonucunda amacına ula#amamı#tır. Mekânsal kurguda 
hatalar ve eks"kl"kler bulunmaktadır. Her #eyden önce bebek kütüphanes" as-
lında çocuk kütüphanes"n"n b"r parçası olup, yet"#k"nler"n kullandı!ı kütüp-
haneler ve çocuk kütüphaneler"n"n yanı sıra olu#turulması gereken yen" b"r tür 
de!"ld"r. Mekânsal olarak de!erlend"r"ld"!"nde burada elbette 13-14 ya#ındak" 
çocuklar "le 2-3 ya#ındak"ler"n kütüphanede yan yana olmaları kasted"lme-
mekted"r. Ancak büyük b"r alan ya# gruplarına göre gerekl" materyaller "le bö-
lüneb"l"r. Yan" ya# gruplarına göre mekânın duvarsız b"r #ek"lde yapısal olma-
yan elemanlar (örne!"n raf blo!u) "le ayrılması bu alanların kullanıcılarının 
b"rb"rler"n" rahatsız etmeden kütüphaneden yararlanmalarını sa!larken, d"!er 
tara&an da gerekt"!"nde "let"#"m kurmalarına da olanak ver"r. Farklı ya# grup-
larından olan karde#ler ve bunlarla b"rl"kte kütüphaneye gelen ebeveynler bu 
#ek"lde bölünmü#, ama gerekt"!"nde ebeveyn"n her "k" ya# grubundak" çocu!u 
da kontrol edeb"ld"!" alanlar, çok daha ver"ml" olacaktır. Ayrıca ebeveyn"n de 
y"ne bu alanda kütüphane kaynaklarından yararlanması ve sosyalle#mes" sa!-
lanmalıdır. Ülkem"zdek" bebek kütüphaneler"n"n ac"len tekrar de!erlend"r"l-
mes" ve mekanlarına bu özell"kler"n kazandırılması gerekmekted"r.      

Yıllar geçt"kçe belk" de bütün basılı kaynaklar b"rer nad"r eser statüsü ka-
zanacaktır. O zaman bunların kullanıcıya sunulma b"ç"mler" de de!"#ecek, ko-
runmaya alınacakları "ç"n bunların elektron"k formatları "le h"zmet ver"lmeye 
devam ed"lecekt"r. $#te bu nedenlerden dolayı b"nalar salt bugünün kullanıcı-
larının gereks"n"mler"n" kar#ılamak "ç"n de!"l, gelecekte de bu görev"n" yer"ne 
get"reb"lecek #ek"lde esnek tasarlanmalı ve üret"lmel"d"r. Nasıl k" dünün b"lg" 
kaynakları ve b"nanın kullanıcıları "le bugününk"ler farklı "se, gelecektek" b"l-
g" kaynaklarının formatları ve bunların kullanıcılarının da b"nadan ve kütüp-
hane kurumundan beklent"ler" mutlaka farklı olacaktır. 

Z Ku%a$ının Kütüphanes" Olab"lmek…

Kütüphaneye f"z"ksel olarak gelme zorunlulu!u azaldıkça okuyucularını kay-
betme r"sk" "le kar#ı kar#ıya kalan kütüphaneler kullanımda sürdürüleb"l"rl"!" 
sa!layab"lmek "ç"n bazı yöntemler gel"#t"rd". Öncel"kle "#e geleneksel h"zmet 
anlayı#larını de!"#t"rerek ba#ladılar. B"nada oturup okuyucuların gelmes"n" 
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beklemek yer"ne gelmeyenlere çe#"tlend"rd"kler" esk" ve yen" h"zmetler"n" ta-
nıtmaya ba#ladılar. Yan" hedef k"tle kütüphaneye gelen okuyucular "le sınırlı 
"ken henüz kütüphaneye gelmem"# potans"yel kullanıcılara da yöneld" ve kü-
tüphanelere dey"m yer"nde "se halkla "l"#k"ler"n s"h"rl" de!ne!" de!d". En yen" 
teknoloj"ler" toplumun b"rçok meslek grubundan daha önce ö!ren"p kurum-
sal uygulamalara yansıtan b"lg" yönet"c"ler" herhang" b"r bedensel engel" olan 
kullanıcılara da h"zmet götürerek kütüphane kurumunun toplumsal algısını 
olumlu yönde de!"#t"rmeye ba#ladı. Ancak bu da yetmed", de!"#en ve gel"#en 
h"zmetlere uygun olmayan kütüphane b"nalarını da bu yakla#ıma uygun hale 
get"rmeye çalı#tılar. B"nanın dı# çevres"nde, g"r"# kapılarında ve "ç mekânlarda 
engell"n"n kend"s"n"n "sted"!" b"lg" kayna!ına f"z"ksel olarak er"#mes"ne ola-
nak verecek planlamalar ve buna ba!lı düzenlemeler yapıldı, kütüphaneye h"ç 
gelmem"#/gelemem"# kullanıcılar artık kütüphanelerden h"zmet almaya ba#la-
dılar. $ç mekânlarda da buna ba!lı pek çok mekânsal de!"#"kl"k yapıldı, yen" 
b"na tasarımlarına da bu de!"#"mler yansıtıldı.  

Cep telefonlarının ve "nternet"n olmadı!ı b"r ya#am tarzını ya#amamı# 
olan 2000 yılı ve sonrasında do!mu# b"r ku#a!ın artık ün"vers"te ve daha alt 
sını'arda ö!renc" oldukları dü#ünüldü!ünde, gelece!"n kütüphaneler"n" plan-
larken onların gereks"n"mler"n" d"kkate almak gerekt"!" ortadadır. Z ku#a!ı 
olarak adlandırılan genç nesl"n kütüphane kurumundan ve onun "çer"s"nde 
bulundu!u b"nadan neler bekled"!"n"n do!ru b"r #ek"lde saptanması, hem ku-
rumsal yapının, hem de kütüphane b"nasının kullanımında sürdürüleb"l"rl"!" 
sa!layacaktır. Bunun "ç"n belk" de önce bu ku#a!ın genel özell"kler" ortaya ko-
yan b"l"msel ara#tırmalar "le "#e ba#lamak daha yararlı olacaktır. Norteastern 
Ün"vers"tes" tarafından konuya "l"#k"n yapılan b"r ara#tırmada Z ku#a!ı "ç"n 
ö!renme kavramının anlamının öncek" ku#aklardan oldukça farklı oldu!u 
görülmü#tür. Yapılan anketlerden elde ed"len bulgulara göre bu ku#ak, ö!-
rend"kler"n" gerçek hayatta hemen uygulayab"lecekler" uygulamalı, yan" daha 
akt"f ö!renme yöntemler"n" ye!lemekted"r. Aynı ara#tırmada Z ku#a!ı ö!ren-
c"ler"n"n "k" özel yönü oldu!u da ortaya çıkmı#tır: Gözlemc" olmaları (b"r #ey" 
ö!renmek "ç"n önce onu do!ru yapan b"r"n" "zlemek, sonra yapmaya çalı#mak 
ve ö!rend"kler" kavramların bu örne!"n dı#ında da ba#ka yerlerde ne kadar uy-
gulanab"l"r oldu!unu b"lmek "st"yorlar). Gözlemc" olma özell"!" YouTube g"b" 
v"deo ortamındak" sosyal medyanın gençler arasında neden bu kadar popüler 
oldu!unun anla#ılmasını sa!lıyor. Bu ku#a!ın "k"nc" öneml" özell"!" "se b"rey-
sel ö!renme yöntemler"n" ye!lemeler"d"r. Teknoloj"n"n sa!ladı!ı olanaklar Z 
ku#a!ının daha rahat olmasına ve k"mseye ba!lı olmadan ö!reneb"lmeler"ne 
olanak sa!lamaktadır. Ço!u zaman merak ett"kler" neredeyse her konuda b"r 
makale ya da e-k"tap okumak, b"r e!"t"m v"deosu vs. "zlemek, konu hakkında 
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b"lg" sah"b" olmalarını sa!lamaktadır. Ara#tırmada bu ku#a!ın %85’"n"n bü-
yük olasılıkla k"#"lerarası "let"#"me gereks"n"m duymadan çevr"m"ç" ara#tırma 
yapab"ld"kler"n" de saptanmı#tır (Seem"ller ve Grace, 2017, s. 22-23). 

Yen" tasarımlara Z ku#a!ının gereks"n"mler"n" ve bu bahsed"len özell"kle-
r"ne uygun beklent"ler"n" kar#ılayacak yaratım atölyeler" (makerspace), (Fab-
Lab = Fabr"cat"on Laboratory, yan" Üret"m Laboratuvarı) olarak da b"l"nen 
yaratıcılı!ı destekley"c" teknoloj"k araç-gereçler"n bulundu!u alanları ekleme, 
kütüphanelerde 21. yüzyılın en öneml" mekânsal de!"#"kl"kler"nden b"r"d"r. Bu 
hareket her ne kadar Amer"ka B"rle#"k Devletler"’nde ortaya çıkmı# olsa da, 
Almanya bu “kend"n yap hareket"”n" kütüphaneler"ne sokan "lk ülkelerdend"r. 
$çer"s"nde alan olarak yaratım atölyes"ne (makerspace) yer veren "lk kütüphane 
olan Köln %eh"r Kütüphanes"’ne üç boyutlu yazıcı, tarayıcı, IPad’ler, keybo-
ard, g"tar vb. aletler konulmu#tur. Kullanıcılar plakları kend"ler" d"j"talle#t"r-
mekte, kaydedeb"lmekte, IPad’lerde beste yapab"lmekte "ken Saksonya Eyalet 
Kütüphanes" ve Dresden Devlet ve Ün"vers"te Kütüphanes" üç boyutlu yazıcı 
"le kes"c"n"n bulundu!u gez"c" b"r "ler" teknoloj" laboratuvarı h"zmet" vereb"l-
mekted"r. Becer" kazandırmanın artık kütüphaneler"n asl" görevler" arasında 
yer aldı!ı günümüzde bu h"zmetler"n ver"leb"lece!" mekânlar olu#turmak da 
zorunlu hane gelm"#t"r (Kütüphanelerdek"…, 2014). Gençler" kütüphanelere 
çeken yaratım atölyeler" (makerspace) hareket" hızla yayılmakta ve her geçen 
gün yen" araç gereçler eklenmekted"r. Bu da artık kütüphanelerde mekan"k el 
aletler", tezgâh aletler", elektr"kl" el aletler", laboratuvar aletler" ve malzemele-
r", mutfak aletler", elektr"k/elektron"k aygıtlar, tekst"l malzemes", d"j"tal sanat 
ek"pmanları vb. b"rçok materyal"n bulunması anlamına gelmekted"r (Yavuz, 
2020, s. 76-77).  Yaratım atölyes"n" olu#turan üç temel b"le#en, üret"m "ç"n ge-
rekl" çe#"tl" aletler, araç-gereçler, onları kullanarak b"r #eyler yaratacak olan 
gençler/çocuklar "le atölye gözetmen" yet"#k"nler, yan" "nsanlar ve tüm bunla-
rın b"r araya geld"!" mekânlardır. $#te bu sını'arda ö!ren"len kuramsal b"lg"le-
r"n somut ürünlere çevr"ld"!" mekânların ba#ında da kütüphaneler ve okullar 
gelmekted"r. Kütüphanede gençler"n kend"ler"ne dövme tasarlamaları ve bunu 
da uygulayab"lmeler", daha y"rm" b"r yıl önce ger"de bıktı!ımız y"rm"nc" yüz-
yılın kütüphaneler"nde hayal b"le ed"lemezd" (D"e stadtb"bl"othek Köln bloggt 
; Ereno!lu, 2014). Geçm"#ten bugüne halk e!"t"m"n" ve okuma alı#kanlı!ı ka-
zandırmayı kend"ne görev ed"nm"# kurumlar olan kütüphanelerde artık bu 
tür h"zmetler "ç"n de alanlar ayrılması gerekmekted"r. Önümüzdek" yıllarda 
olab"lecek de!"#"kl"klere uyum sa!layab"len kütüphane h"zmetler"n"n ver"leb"-
lece!" alanlara yer açılab"lecek esnek tasarımlar, bu nedenle artık geçm"#tek"n-
den çok daha fazla önem kazanmı#tır.  
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Özell"kle de gençler"n kütüphaneden beklent"ler"n"n d"kkate alınmadı!ı 
her türlü tasarım, kütüphaneler"n gelece!"n" tehl"keye atacaktır. Kütüphane-
lerde mekânsal tasarım ve planlama çalı#maları "le b"l"nen Em"ly Pucket Rod-
gers’e göre 2020 yılının kütüphane b"nası tasarımlarında yakla#ım ı#ık, oyun 
ve hareket dolu b"r gelece!e bakmak, oynak, enerj" veren d"nam"k b"r aydınlat-
ma "le aydınlatılmı# rahat ve davetkâr dı# mekânlar, gömülü teknoloj"ye sah"p 
ı#ıkla dolu ve görünür "ç mekânlar ve akıllı, sürdürüleb"l"r altyapı olmu#tur 
(Rodgers, 2020). Kütüphanelerde ver"len h"zmetler"n kapsamı gen"#let"lerek 
günün gereks"n"mler"n" kar#ılayacak b"ç"mde yen"den yapılandırılması ve m"-
mar" tasarımları çalı#ma ve e!lencey" b"r araya get"ren, teknoloj" destekl" b"r 
"let"#"m ortamına dönü#mes", f"z"ksel olarak gelme gereks"n"m"n"n azalması-
nın önüne geç"lmes"n" sa!lamı#tır. Hatta bu de!"#"m"n modern dünyanın kü-
tüphane kullanıcılarının kütüphanelere olan talepler"n"n esk"s"nden de fazla 
oldu!unu söyleyen ara#tırmacılar bulunmaktadır (Voronkova ve Proskurya-
kov, 2020, s. 19). 

B"r kütüphanen"n çek"c" b"r m"mar" mekânının öneml" b"r b"le#en", b"ç"m, 
"fade, renk ve malzeme g"b" anahtar m"mar" ve tasarım araçlarının kullanı-
mıyla "lg"l" olan estet"k dı#avurumudur. Bu söylem" do!rulayacak en güzel 
örneklerden b"r" de Prag’da bulunan Çekya M"ll" Kütüphanes"’n"n b"nasıdır. 
2007 yılında M"mar Jan Kapl"cky ve Gelece!"n S"stemler" f"rması tarafından 
alı#ılmı#ın dı#ında tasarlanan ve olu#turulan bu "lg"nç yapının duvarları, çatısı 
vs. yer"ne yalnızca tüm çevres"nde akan b"r esnek form vardır (bkz. %ek"l. 2). 
Bu neredeyse zem"ne h"ç dokunmuyor g"b" görünen b"na adeta oyuncak eve 
benzeyen formu "le Çek vatanda#larının kütüphane g"b" kamusal yapıların m"-
mar"s" konusundak" geleneksel görü#ler"n" de!"#t"rm"#t"r (Voronkova ve Pros-
kuryakov, 2020, s. 20). Aynı kütüphanen"n 1777 yılında barok tarzda yapılan 
ve dünyanın en güzel kütüphane b"nalarından b"r"s" kabul ed"len öncek" b"na-
sı "le kar#ıla#tırıldı!ında, aradan geçen 230 yılda kütüphane b"nası anlayı#ının 
nasıl b"r de!"#"m geç"rd"!"n" görmek mümkündür (bkz. %ek"l. 3). 



869Berr"n Küçükcan

%ek"l 2. Çekya M"ll" Kütüphanes"’n"n yen" b"nası (yapım: 2007)                                     
(Kaynak: https://www.e-arch"tect.com/prague/nat"onal-l"brary-prague )

%ek"l 3. Çekya M"ll" Kütüphanes"’n"n esk" b"nası (yapım: 1777)                                       
(Kaynak: https://ga"aderg".com/wp-content/uploads/2015/09/the-klement"num-

nat"onal-l"brary-czech-republ"c-1.jpg )
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Ço!u kütüphane b"nasını d"!er yapılardan ayıran en öneml" özell"klerden 
b"r", s"mge yapılar olmalarıdır. S"mge yapı olma özell"!" salt dı# görünümü 
de!"l, "ç mekânları ve "#lev" "le de b"r bütündür. B"nanın "çer"s"ndek" kütüp-
hanen"n dermes"n"n kullanıcı k"tles"n"n özell"kler", b"nayı #ek"llend"r"r. B"r 
kütüphane e!er b"r m"ll" kütüphane "se ülken"n, halk/çocuk kütüphanes" "se 
bulundu!u #ehr"n/bölgen"n kültüre, ün"vers"te kütüphanes" "se e!"t"m"n ka-
l"tes"ne verd"!" önem"n en gerçekç" yansımasıdır. Yukarıda ver"len örmektek" 
kütüphane b"r kral"yet"n kütüphanes" oldu!u dönemde b"nanın devlet"n gü-
cünü ve asalet"n" yansıtması ön planda "ken aynı ülken"n cumhur"yet döne-
m"ndek" b"nasında halkın "lg"s"n" kütüphaneye çeken ve en son teknoloj"lerle 
donatılmı# b"r b"na olmasının önemsend"!" görülür. E!er b"na b"r ün"vers"te-
n"n ya da okulun kütüphanes"ne a"t "se, bunların kullanıcıları zaten bu mekânı 
kullanma durumunda oldukları "ç"n dı# görünümü "le d"kkat çekmes" b"r"nc"l 
unsur de!"ld"r. Bu kütüphane türler"nde dermen"n n"tel"!" ve ver"len h"zmet-
ler"n özell"kler" o kurumun e!"t"me verd"!" önem" gösteren en "y" örnekt"r. 
Örne!"n hang" ün"vers"teye g"rece!"ne karar verme a#amasındak" b"r genc"n 
ün"vers"teler"n kütüphaneler"n" gez"p görmes" ve burada ver"len h"zmetler 
hakkında aldı!ı b"lg"ler" de!erlend"rmes", o okulda ver"len e!"t"m"n kal"tes" 
konusunda oldukça do!ru b"r karar vereb"lmes"n" sa!layacaktır. Bu örnekler 
ba#ka kütüphane türler" "ç"n de geçerl"d"r. Buradan b"r kütüphane b"nasının 
sah"p oldu!u tüm özell"kler "le s"mge özell"!" ta#ıdı!ını söylemek, do!ru b"r 
yakla#ım olacaktır.

Gelece$"n Kütüphanes"ne G"den Yolda De$"%en B"na Standartları

Ernst Neufert’"n yazmı# oldu!u yapı tasarımı k"tabı kütüphane dâh"l tüm yapı 
türler"n"n temel tasarım ve ç"z"mler" "le "lg"l" b"lg"ler"n yanı sıra, "nsan vücu-
dunun antropometr"k ölçüler"n" de "çer"r. 1936’dan bugüne pek çok basımı ya-
pılmı# olan bu k"tap, hala bu konudak" en öneml" kaynak k"taptır. Kütüphane 
b"nalarının dı# ve "ç mekân tasarımları ve raf ölçüler"ne kadar onun bel"rled"!" 
standartlar bugünün tasarımcılarına da yol göstermekted"r (Neufert, 2018).

Kütüphane kurumu ve "ç"nde bulundu!u b"naları gelecekte de kullanıcıla-
rına h"zmet vermeye devam edeceklerd"r, ancak bu sürdürüleb"l"rl"!" sa!lama-
nın yolu, de!"#en kullanıcı gereks"n"mler"ne ba!lı olarak mekânsal de!"#"mler 
ve dönü#ümler"n gerçekle#t"r"leb"lmes"ne ba!lıdır. Kütüphaneler bunu ba#a-
ramazlar "se, sürdürüleb"l"r gel"#mey" sa!lamak da mümkün olmayacaktır. 
B"na, mal"yet" yüksek b"r yatırımdır. Kütüphane g"b" varlı!ına sürekl" gerek-
s"n"m duyulan b"r kurumun bulundu!u b"nanın yen" b"r b"naya gereks"n"m 
duyulmadan var olan b"nada gerekl" de!"#"mler" yapmak suret"yle kullanımın-
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da sürdürüleb"l"rl"!" sa!lamak "ç"n bazı tasarım standartları gel"#t"r"lm"#t"r. 
Çevre ve %eh"rc"l"k Bakanlı!ı tarafından hazırlanan, 12.09.2018 tar"h ve 30533 
sayılı Resm" Gazete’de yayınlanan Kamu B"naları Standartları Rehber"’n"n 
(2018) genel "lke ve esasları düzenleyen 3. Maddes"nde kamu b"nalarının esnek 
ve uyarlanab"l"r olmasının gerekl"l"!"ne yer ver"lm"# ve #öyle den"lm"#t"r:  

“Kamu b"naları, b"nanın kullanım ömrü boyunca de!"#en "ht"yaçları kar-
#ılamak üzere farklı kullanım modeller" ve farklı fonks"yonlara cevap vereb"le-
cek #ek"lde tasarlanacak olup buna göre; 

- $ht"yaç duyuldu!unda mekân boyutu ve fonks"yonunun kolay 
de!"#eb"lmes" "ç"n çözümler üret"lmes", 
- Mekan"k ve elektr"k tes"satı projelend"rme sa)asında de!"#en mekân 
senaryolarının göz önünde bulundurulması, 
- De!"#eb"lecek "ç mekân senaryoları göz önünde bulundurularak b"na 
cepheler"ndek" #e*af ve sa!ır yüzeyler"n buna uygun tasarlanması, 
esastır” (Kamu…, 2008).

B"nalarda ısı yalıtımının yanı sıra su yalıtımı ve gürültü yalıtımlarının 
yapılması çıkartılan yönetmel"kler "le yen" yapılacak b"nalarda zorunlu hale 
gelm"#t"r. 20 Ek"m 2017 tar"h ve 30223 sayılı ‘B"nalarda Su Yalıtımı Yönetme-
l"!"’ne göre b"nanın yapılaca!ı zem"n"n özell"kler"nden ve temeller"nden "kl"m 
ko#ullarının de!erlend"r"lmes"ne, kullanılacak malzemelerden atık suyun tah-
l"yes"ne kadar b"rçok konuda standart get"r"lmekted"r (B"nalarda su…, 2017). 
Su ve nem yalnızca b"nanın temeller"ne ve yapısal s"stem"ne zarar vermez, aynı 
zamanda "ç mekânı da etk"leyerek yapı "ç" hava kal"tes"n" dü#ürür. Bu da hem 
kütüphane materyaller"ne, hem de kullanıcıların sa!lı!ına zarar vereb"l"r.  

Gürültü olması, kütüphane kullanıcıları "ç"n çok rahatsız ed"c" b"r durum-
dur. Bu konuda çıkartılan 31 Mayıs 2018 tar"hl" yönetmel"!"n 5. ve 6. mad-
deler"nde ruhsat alab"lmek "ç"n projey" yapan k"#" ya da b"r akust"k uzmanı 
tarafından m"mar" akust"k raporu düzenlenmes" zorunlulu!u get"r"lm"#t"r. 
Hazırlanacak raporun "çer"!"nde mekânların gürültüye hassas"yet" ve gürültü 
açısından b"rb"rler" "le olan "l"#k"ler"ne ve sesler"n "let"m yollarına a"t anal"z-
ler"n ve hede'enen akust"k kal"te ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır 
de!erlere yer ver"lmes" gerekmekted"r. Aynı yönetmel"kte kütüphaneler"n 
akust"k performans sınıfına ba!lı olarak "z"n ver"len mekân "ç" en yüksek gü-
rültü düzey"n"n (b"na "çer"s"ndek" farklı alanlara göre de!"#mekle b"rl"kte) 31 
"le 51 des"bel" (dB) geçmeyecek #ek"lde sınırlandırılması "stenm"#t"r (B"naların 
gürültüye..., 2018). Bu ayrım sess"z çalı#ma salonları "ç"n en çok 31, personel"n 
çalı#tı!ı alanlar "ç"n "se 51 dB olarak dü#ünüleb"l"r.  
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Gelece!"n kütüphane kullanıcılarının sürekl" de!"#en gereks"n"mler"-
n" kar#ılamak "ç"n planlamada yen" "lkeler gerekmekted"r. Adeta b"r devr"m 
olarak da n"telenen d"j"talle#me, modern kütüphaneler"n görünümünü tama-
men de!"#t"rm"#t"r. Günümüzün b"lg" kaynaklarının ço!u elektron"k ortamda 
bulundu!u "ç"n artık b"lg"ye er"#"m yolları daha çe#"tl" ve karma#ıktır. Kulla-
nıcıların b"r kütüphaneden en öneml" beklent"ler"n"n basılı ve elektron"k or-
tamdak" b"lg"ye er"#"m, danı#manlık h"zmet" almak, rahat b"r ortam ve "lham 
ver"c" b"r atmosfer oldu!u söyleneb"l"r. Ayrıca kütüphanen"n "nsanların ya#a-
dıkları konut, ö!ren"m gördükler" okul ya da çalı#tıkları "# yerler"nden sonra 
gelen üçüncü mekânlardan b"r" oldu!u dü#ünülürse (Ojala, 2009, s. 35), kültü-
rel etk"nl"klere ve onların sosyalle#meler"ne katkıda bulunab"lecek b"r mekân 
olması da tüm bunlara ekleneb"l"r. Kütüphane artık yalnızca b"r çalı#ma ve 
ö!renme ortamı de!"l, "nsanların toplandıkları ve b"rb"rler" "le "let"#"m kura-
b"ld"kler" b"r mekândır. Genç nes"l kütüphaney" çalı#ma ve e!lencen"n b"r ara-
da oldu!u, yen" teknoloj"ler "le donatılmı# b"r mekân olarak de!erlend"rmek 
"stemekted"r. Artık "ç mekân tasarımlarını b"lg" gereks"n"mler" ve b"lg"ler" kul-
lanma #ek"ller" de!"#en kullanıcılara uygun b"r #ek"lde yapma ve bu kullanımı 
destekleyecek mob"lya ve ek"pmanları kullanmayı dü#ünme zamanıdır (Na"r, 
2014, s. 19; Voronkova ve Proskuryakov, 2020, s. 19). 

Gelece!" de dü#ünerek yapılacak herhang" b"r kütüphane b"nası tasarımı 
"ç"n ana "lkeler #öyle sıralanab"l"r: 

•   Kütüphane b"nası, kurumsal felsefes"n" ve amaçlarını yeter"nce yansıtmalıdır. 
Ancak bu yansıma so!uk ve "t"c" b"r resm" da"re b"nası #ekl"nde 
algılanmamalı, tam ters", h"ç kütüphaneye gelmem"# k"#"ler"n b"le "lg"s"n" 
çekeb"lecek g"b" dü#ünülmel"d"r.

• Kütüphaneye ve "çerd"!" materyallere er"#"m herkes "ç"n açık ve kolay 
olmalıdır. 

• Kullanıcılar ve personel arasında resm" ve gayr" resm" "let"#"m b"rçok 
farklı yolla kurulab"lmel"d"r. Kullanıcıların hem okuyup hem de "let"#"m 
kurab"lece!", yen" "nsanlarla tanı#ab"lece!", deney"mler"n payla#ab"lece!",  
bo# zamanlarını de!erlend"r"leb"lece!" ve e!lencel" kültürel akt"v"teler"n 
yapılab"lece!" alanlara yer ver"lmel"d"r.

• $ç mekân, hem dermen"n kullanıcıları, hem de personel "ç"n çek"c" ve rahat 
b"r ortam sunmalıdır. 

• Temel akadem"k ara#tırmalar, dersler ve atölye çalı#maları, "# toplantıları 
veya b"reysel çalı#malar "ç"n alanlar ayrılmalıdır.

• B"na tasarımı, yapısı ve kullanılan tüm araç-gereçler sürdürüleb"l"rl"!" 
d"kkate almalıdır (Hohman, 2006 ; Voronkova ve Proskuryakov, 2020, s. 
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21). Kal"tel" malzemeler kullanılarak yapılmı#, güvenl", olması gereken 
büyüklükte ve kullanım alanları gelecekte de!"#en gereks"n"mlere göre 
yen"den düzenleneb"lmeye "z"n vereb"lecek esnekl"kte tasarlanmı#, 
bakımı kolaylıkla yapılab"lecek, enerj" tüket"m" en az düzeyde, hatta 
kend"s" tarafından üret"len, çevreye zarar vermeyen, tüm bunlara kar#ın 
en uygun bütçe "le yapılmı# b"r b"na tasarlama hede'enmel"d"r.

B"r kütüphane b"nası tasarımının ba#arılı olarak kabul ed"leb"lmes" "ç"n 
salt günün gereks"n"mler"n" kar#ılaması yeterl" de!"ld"r. Aynı zamanda ta-
sarım ve üret"m sürec"nde alınan ve uygulanan tüm kararların gelecekte de 
de!"#en gereks"n"mler" kar#ılayab"lecek esnekl"!e sah"p olması gerek"r. Kütüp-
haneler en son teknoloj"ler" kend"ler"ne uyarlayan ve bunları kullanan kurum-
lardır. Hızla gel"#mekte olan yapay zeka uygulamaları yakın b"r gelecekte bazı 
"#ler"n çok daha az "nsan "le, hatta "nsansız yapılab"lece!"n" göstermekted"r. 
Bu uygulamalar #üphes"z m"mar"ye de yansıyacaktır. Özell"kle de "ç mekân-
larda büyük de!"#"kl"kler olma olasılı!ı yüksekt"r. Örne!"n k"tap depolarında 
robotların kullanımı, kend" kend"ne ödünç alma/"ade (self-check) mak"neler" 
vb. uygulamalar g"tt"kçe yaygınla#maktadır. Esnek alanlar sayes"nde de!"#en 
materyal türler"ne, teknoloj"ye, h"zmet anlayı#ına vb. farklılıklara "z"n vere-
b"lmes", her türlü afete dayanıklı ve ac"l duruma hazırlıklı planlanmı# olması, 
enerj"y" ver"ml" kullanan ve çevre dostu b"nalar, gelecekte de kullanımı süre-
cek olan b"nalardır. Bu özell"klere sah"p olmak, "çer"s"nde çok sayıda materyal 
bulunduran ve aynı anda çok sayıda k"#"ye h"zmet veren b"r kamu b"nası olma-
sı neden" "le kütüphane b"naları "ç"n ayrıca b"r önem ta#ır.  

Sonuç ve De$erlend"rme

B"r kütüphane b"nası olu#turab"lmek, d"!er b"r dey"#le b"r b"nanın mekânsal 
organ"zasyonunu gerçekle#t"rmek, b"rb"r"n" "zleyen "#lemler sürec" "le yapıla-
b"l"r. Planlama, programlama, tasarlama, uygulama (yapım/"n#a), donatım ve 
kullanım a#amaları, bu sürec" olu#turur (Kuru ve Canbay Türkyılmaz, 2019, s. 
154). Bazen buna b"r de yıkım sürec" eklen"r. B"nanın yıkılması, tüm sürec"n 
ger" dönülemeyecek b"ç"mde sona erd"r"lmes"d"r. 

Mekânsal organ"zasyon sürec" "çer"s"nde tasarım a#aması kütüphane kul-
lanıcılarının etk"n b"ç"mde katkıda bulunaca!ı b"r a#ama oldu!u "ç"n üzer"n-
de özell"kle durmakta yarar görülmü#tür. Kütüphane b"nası tasarımında tüm 
kütüphaneler" kapsayan b"r tasarım formülü olu#turmak mümkün de!"ld"r. 
Her kütüphane b"nası kend"ne has özell"kler", yönet"m ko#ulları, b"nanın bu-
lundu!u yer"n zem"n özell"kler", "kl"m özell"kler", alan durumu ve çevresel 
özell"kler"ne göre #ek"llen"r, kullanıcılarının gereks"n"mler"n" kar#ılamak üze-
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re tasarlanır. Bu nedenle tasarlanacak olan her kütüphane b"nası "ç"n b"nanın 
kullanıcılarının b"yoloj"k, sosyoloj"k ve ps"koloj"k gereks"n"mler" do!ru b"r 
#ek"lde anal"z ed"lmel"d"r. Çünkü kütüphane b"nası kend"ne özgü özell"kler" 
olan b"r yapı türüdür. Kullanıcı özell"kler" "se, kütüphanen"n türünü bel"rler. 
Bugün ve gelecekte kullanıcı gereks"n"mler"n" kar#ılayab"len b"r kütüphane b"-
nası olu#turab"lmek "ç"n bazı temel noktalara d"kkat ed"lmes"nde yarar vardır. 
Bunlar #öyle sıralanab"l"r: 

- B"nanın tasarımının ba#arılı olarak kabul ed"leb"lmes"n"n "k" ana ko#u-
lu vardır: kullanım evres"nde geç"c" ve sürekl" kullanıcıların gereks"n"mler"n" 
kar#ılayab"lmes" ve sonrak" yıllarda da de!"#en gereks"n"mler" kar#ılayab"lecek 
esnekl"!e sah"p olması.

- Bunlar b"l"nd"!" halde neden hala çok sayıda bu ko#ulları gerçekle#t"reme-
yen b"na yapıldı!ı konusu üzer"nde durmak gerek"r. Tanınmı# b"r kütüphane 
b"nası danı#manı olan Fred Schl"pf 2011 yılında yayınlanan makales"nde Ame-
r"ka’da son kırk yıldır "k"-üç düz"ne "#levs"z tasarım f"kr"n"n sonsuz b"r #ek"l-
de tekrarlandı!ını, bunun kütüphanec"ler "ç"n hayal kırıklı!ı oldu!unu, ancak 
m"marlar ve bu sürece dâh"l olan herkes"n bu "#te payı oldu!unu söylemekted"r. 
Bu tasarım hatalarının b"na b"tt"kten sonra g"der"lmes" "se genell"kle mümkün 
olmamaktadır. Schl"pf’e göre bu hatalar kısaca #unlardır (Schl"pf, 2011): 

* Çatı pencereler": Do!al ı#ıktan yararlanmayı sa!layaca!ı f"kr" ve #ık görü-
nümler" "lk ba#ta "lg" çek"c" gel"r, ancak neredeyse her zaman sorundan ba#ka 
b"r #eye neden olmaz.

* Atriyumlar: Büyük alanlar yaratab"l"r, yönlend"rmeye yardımcı olab"l"r 
ama çok yer "#gal eder. Üst katlar duvar ya da cam "le bölünmem"#se, b"r de 
zem"n halı yer"ne seram"k karo, ta# vb. "le kaplı "se, alt katlardak" sesler üst 
katlara ta#ınır. E!er üst katların atr"yuma bakan kısımları cam, duvar vb. "le 
kaplanmamı# "se, akrofob"s" olan "nsanlar "ç"n ürkütücü olab"l"r. Atr"um e!er 
b"nanın ortasında "se, üst katların traf"!"ne engel olur. Aydınlatılması, ısınma-
sı ve so!utulması hep sorun çıkarır.

* Merdivenler: Her ne kadar katlar arasında güvenle hareket etmen"n b"r 
yolu g"b" görünse de, tasarımcı merd"venler" (des"gner sta"rcases) "nsanların 
dü#meler"ne sebep olab"lmekted"r. Altında kalan kısımdan faydalanmak "ç"n 
yapılan, yalnızca tek ucundan duvara/tavana tutturulan ve zem"ne oturan b"r 
konstrüks"yona sah"p olmadı!ı "ç"n havada süzülüyormu# g"b" duran yüzen 
merd"ven"n alt kısmı, "nsanların ba#larını vurmalarına sebep olab"lmekted"r. 
Cam korkuluklar "se ayrıca tehl"kel"d"r.

* Avlular: Kütüphanenin ortasında "seler, A noktasından B noktasına g"t-
mek "steyenler"n avlunun etrafını dola#maları gerek"r. Buraya d"k"len ç"çekle-
r"n güne# alması da sorun olab"l"r.
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* $ç mekân tasarımında suya yer verilmesi: Çe#me, havuz vb. nem" artırır, 
geç"c" kullanıcıların havuzlara attıkları metal paralar tes"satları bozab"l"r, ço-
cuklar "ç"n tehl"kel" olab"l"r, sürekl" su ses" "se "nsanlarda, özell"kle de perso-
nelde sürekl" tuvalete g"tme gereks"n"m" do!urur.   

* Dikdörtgen olmayan iç mekânlar: Bazen m"marlar "lg" çek"c" olsun d"ye 
üçgen, yamuk, tuhaf g"r"nt"l", dalgalı, kıvrımlı vb. gereks"z e!r"ler "çeren 
mekânlar tasarlayab"lmekted"r. Havadan bakıldı!ında düzgün görünen bu 
mekânlar en "y" olasılıkla kullanı#sız ve ver"ms"zd"r. Çünkü kütüphaneler"n 
temel materyal" olan k"tap ra'arının alan kayıpları olmadan d"kdörtgen olma-
yan b"r alana sı!dırılması, sonra da bu alanların aydınlatılması çok zordur. Bu 
t"p tasarımlara sah"p kütüphaneler"n "lerleyen yıllardak" de!"#en gereks"n"m-
lere ayak uydurab"lecek esnek alanlara sah"p olamayaca!ı da, bu tasarımdan 
yana olanların b"lmes" gereken b"r durumdur.     

* Binanın birden fazla noktasından kütüphaneye giri# verilmesi: Bütün bu 
g"r"#ler" kontrol etmek hem güvenl"k s"stem", hem de personel açısından mal"-
yet" artırmaktadır. Zaten ülkem"zdek" genel uygulama tasarım ve üret"m" çok 
g"r"#l" b"r plana göre yapmak, ancak b"nanın kullanım a#amasında tek b"r g"-
r"#" kullandırmak #ekl"nded"r. 

* Akustik olmayan tavanlar: E!er b"nanın tavanı de!"#t"r"lmemes" gereken 
tar"h" b"r özell"k ta#ımıyor "se, tüm tavanların ses" em"c" "le kaplanması gere-
k"r. Kütüphanelerdek" b"rçok akust"k problem, düz olmayan tavan kısımların-
da ses em"c" yüzeyler"n "hmal ed"lmes"nden kaynaklanmaktadır. Özell"kle de 
katedral tavanı g"b" be#"k tonozlu tavanlar e!"mler" sayes"nde ses" "letmeler" "le 
ünlüdür. Tavanları düz tasarlamak, günümüz b"nalarında havalandırma g"b" 
tavanların üzer"ne yerle#t"r"len mekan"k s"stemlere er"#"m" sa!layan ve ses" 
emen akust"k karolar kullanmak, bu sorunu çözecekt"r.

- B"nayı hang" kurum/k"#" yaptırıyor "se, b"nanın yapım sürec"n" yakından 
tak"p etmes" öneml"d"r. Kurumu tems"len yönet"c", kütüphanec" ve faal"yete 
geçt"kten sonra dermen"n kullanıcısı olacak geç"c" kullanıcıların danı#ma ek"-
b"nde mutlaka yer alması ve tasarım ek"b"n"n ba#ı olan m"mara b"nadan bek-
lent"ler"n" do!ru ve eks"ks"z olarak aktarab"lmeler" gerek"r. Aks" takd"rde tasa-
rım ve üret"m a#amalarında eks"kl"k ve hataların bulunma olasılı!ı yüksekt"r. 

- Proje yönet"c"s" olan m"marın "n#aatın yapım sürec"nde sürekl" sahada 
bulunması, yan" yapım sürec"n"n b"zzat "ç"nde olması çok yararlı olacaktır. 
Çünkü Türk"ye’de kütüphane b"nası alanında deney"ml" m"mar/f"rma bul-
mak oldukça zordur. Eks"kl"k ve hataların b"r an önce fark ed"lmes" açısından 
m"mar, müteahh"t ve yapım ek"b"n"n d"!er elemanları "le yakın plan çalı#malı 
ve "let"#"m hal"nde olmalıdır. 
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- Tasarım ek"b"ne destek verecek olan danı#ma ek"b"nde b"nanın hem geç"-
c" kullanıcıları olacak olan dermen"n kullanıcılarından, hem de sürekl" kulla-
nıcıları olacak kütüphanec"lerden tems"lc" bulunması ve bu sürec"n tamamına 
akt"f olarak katılımlarının sa!lanması çok öneml"d"r. Ço!u kütüphane b"nası 
yapımında kütüphanec"ler"n kend"ler" "ç"n yapılacak olan b"nanın nasıl b"r 
b"na olaca!ından haberdar olmaları ancak kes"n tasar a#aması den"len plan-
ların ç"z"ld"!" a#amada olmaktadır. Maalesef bu a#amada eks"kl"k ve hataların 
g"der"lmes" çok zor olmaktadır. B"nanın geç"c" kullanıcıları "se neredeyse sü-
rec"n h"çb"r a#amasında yer alamamaktadır. Bu durumda “b"nanın kullanıcı 
gereks"n"mler"n" kar#ılamak üzere tasarlanıp üret"lm"# b"r yapı olma özell"!"” 
de ortadan kalkmı# olur.

- Tasarımda "nsanlar arasında ya#, c"ns"yet, yetenek g"b" farkların bulun-
madı!ını farz ederek tüm kullanıcıların çevre ve mekânlara ula#ab"lmes"n" 
ve kullanab"lmes"n" hede'eyen evrensel tasarım yakla#ımı (Kılıç ve Akyıldız, 
2020, s. 237), kütüphane g"b" kamusal alanlar "ç"n çok uygundur. Kütüphane 
e!er b"r halk ya da çocuk kütüphanes" "se #ehr"n/bölgen"n her noktasından 
yaya ve toplu ta#ıma "le ula#ımının sa!lanması, ün"vers"te kütüphanes" "se 
kampüs "çer"s"ndek" konumu, yan" her #ek"lde er"#"leb"l"r olması öneml"d"r. 
Kütüphane b"nasının kampüs b"ç"m"nde yapılanma olması durumunda kam-
püsün ana g"r"#"ne yakın b"r konumda ve yatay m"mar"ye uygun olması öner"-
leb"l"r. Kampüstek" d"!er b"nalar "le uyumlu b"r m"mar" yapı, genel görünüme 
estet"k b"r katkı sa!layacaktır. Koç Ün"vers"tes" Kütüphanes" b"nası bu konuda 
ver"leb"lecek b"r "y" uygulama örne!" "ken, kampüs "çer"s"ndek" her b"r b"nası 
farklı dönemde ve farklı m"marı tarzlarda yapılmı# olan Marmara Ün"vers"tes" 
Göztepe kampüsü ve onun g"b" b"rçok esk" devlet ün"vers"tes"nde b"nalar ara-
sında uyumsuzluk göze çarpar. Aynı #ek"lde b"na "çer"s"nde de b"na g"r"#"nden 
rampalara, merd"venlere, kor"dor, tuvalet ve raf aralarına kadar tüm yatay ve 
dü#ey alanlara her kullanıcının er"#"m"n"n sa!lanmı# olması gerek"r.

- B"nanın hem dı# ve "ç çevre özell"kler"n"n hem de sürekl" ve geç"c" kul-
lanıcıların gereks"n"mler"n"n do!ru b"r #ek"lde saptanması, tasarımın da bu 
yönde gel"#t"r"r. Do!ru tasarım ve do!ru üret"m, b"nanın kullanım sürec"n"n 
de olab"ld"!"nce sorunsuz olmasını sa!lar. Ergonom"k mekânsal tasarımın kü-
tüphanen"n türüne göre (çocuk/yet"#k"n) kullanıcıların vücut a!ırlıklarının, 
orantılarının ve genel yapısının ülke "ç"n geçerl" olan antropometr"k ölçüler" 
d"kkate alarak yapılması öneml"d"r. Çevresel etmenler ve bunların kullanıcılar 
üzer"ndek" etk"ler" do!ru b"r #ek"lde anal"z ed"lmes", f"z"ksel b"le#enler "le "lg"l" 
bu ver"ler"n tasarım ve üret"me de yansıtılması, ergonom" kurallarına uyma 
anlamına gel"r.   
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- B"lg" kaynaklarının hızla d"j"talle#t"!", yen" kaynakların "se do!rudan 
elektron"k ortamda üret"ld"!" günümüzde kütüphane b"nalarının da gelece!" 
sorgulanmaktadır. Gel"#m"# ülkelerdek" hala en az esk"s" kadar ra!bet gören 
ve f"z"ksel olarak gelen geç"c" kullanıcısını kaybetmem"# olan kütüphanelere 
bakıldı!ında, b"nalarının hem dı#, hem de "ç alanlarını özell"kle de genç ku-
#a!ın be!en"ler"n" ve beklent"ler"n" d"kkate alarak tasarladıkları görülür. Aynı 
zamanda bu yen" nes"l kütüphaneler kullanıcılarının sosyo-kültürel gel"#mele-
r"ne katkı sa!layan b"rer üçüncü mekândır. Ülkem"zde de artık kullanıcılarını 
y"t"rd"!" "ç"n b"rer k"tap deposuna dönü#mü# b"nalar "stem"yor "sek, kabu!un 
dı# tasarımında farklı ve özgün tarzlar "le b"nanın d"kkat çekmes"n" sa!lamak 
(bkz. %ek"l 2), "ç mekânlarda "se kullanıcıların kend"ler"n" evler"ndeym"# g"b" 
h"ssedeb"lecekler" tasarımlara yönelmek gerek"r. Gençler"n "lg"s"n" ancak gü-
nün tüm teknoloj"k olanaklarını "çeren mekânlar çekmekted"r. Yaratım atöl-
yeler" (makerspace), STEM2 e!"t"m" vb. yen"l"kç" mekânlara yer vermek, ö!-
renmen"n sınırlarını zorlayan hem b"lg", hem de becer" gel"#t"ren yaratıcılık 
alanları, bundan sonra kütüphaneler"n olmazsa olmaz alanlarından olacaktır. 
Ancak bu alanların tasarımında atölyeler"n kapsam ve zorluk dereceler"ne uy-
gun etk"nl"k kategor"ler"n"n d"kkate alınması, alan kullanımında esnekl"!"n 
ve özgürlü!ün sa!lanması açısından kes"n sınırlar "çermemes" (Yavuz, 2020, 
s. 82) ve buralarda görev yapacak konusunda uzman usta ö!ret"c"ler "le çalı#ıl-
ması gerekmekted"r.

- Mekânsal tasarımlarda kütüphaneler"n tamamen sess"z yerler olması an-
layı#ı artık yer"n" bazı alanların sess"z alanlar, bazı alanların alçak sesle konu-
#ulab"len alanlar ve bazılarının da sesl" alanlar olarak çe#"tlenmes"ne bırak-
mı#tır. Bu yönel"m"n tasarımı etk"leyerek uygulamaya dönü#mes"nde de!"#en 
kütüphane kullanıcısı ve malzeme b"l"m"n"n rolü oldu!u dü#ünülmekted"r. 
Çünkü artık yen" nes"l kütüphane kullanıcısı kütüphaneye salt b"lg" kaynakla-
rını kullanmak "ç"n de!"l, aynı zamanda sosyalle#eb"lece!" b"r üçüncü mekân 
oldu!u "ç"n de gelmekted"r. Malzeme b"l"m"n"n gel"#mes" de b"naların sesl" 
alanlarında ses yalıtımlarının yapılab"lmes"ne olanak tanıyınca, artık b"na 
"çer"s"nde konserler"n b"le ver"leb"ld"!", buna kar#ın sess"z alanları kullanan-
ların da rahatsız olmadı!ı b"r m"mar" yapı model" ortaya çıkmı#tır. Özell"kle 
ün"vers"te ve ara#tırma kütüphaneler"nde geç"c" kullanıcıların b"r araya gele-
rek olu#turdukları küçük grupların beraber ara#tırma yapab"lmeler"ne olanak 
tanıyan grup çalı#ma odaları, bu kütüphane türünün vazgeç"lmez" olmu#tur.

- B"nanın zamana kar#ı d"reneb"lmes" "ç"n onun ömrünü kısaltab"lecek yan-
lı#lara daha tasarım a#amasında engel olunmalıdır. Isı, su ve gürültü "le "lg"l" 
yalıtımlar yönetmel"klere uygun b"r #ek"lde yapılmalıdır. Su yalıtımı ve drenaj 
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"le yapının ömrü uzar, kullanıcıların da sa!lı!ı korunur (Güzelçoban Mayuk, 
2020, s. 544). Ayrıca kütüphanen"n hang" alanlarının sess"z çalı#ma "ç"n kulla-
nılaca!ı da bel"rlenmel" ve yalıtım malzemeler" de ona göre seç"lmel"d"r.

- Fazla sıcak/so!uk mekânlar termal konforu, dolayısıyla kullanıcının 
mekândan memnun"yet"n" olumsuz yönde etk"ler. Materyale de zarar vereb"-
l"r. Ortam sıcaklı!ı "nsan bulunan mekânlar, depolar, nad"r eserler"n buluna-
ca!ı alanlar g"b" mekânın kullanım özell"kler"ne göre de!"#kenl"k göster"r. Bu-
rada uluslararası standartlar "le bel"rlenm"# sıcaklık ve nem oranlarını d"kkate 
almak gerek"r. Do!al ve/veya yapay havalandırma s"stemler" sayes"nde yapı "ç" 
hava kal"tes" denges" kurulur.

- B"nanın afetlere ve ac"l durumlara hazırlıklı olab"lmes" "ç"n buna "l"#k"n 
tasarımın hem yapısal, hem de yapısal olmayan yapı elemanlarının bütüncül 
b"r yakla#ım "le ele alarak yapılması gerek"r. R"skler"n ve sonrasında olu#an 
gerekl"l"kler"n önleme ve zarar azaltmaya yönel"k hesaplanması "ç"n "ç m"mar-
ların kütüphanen"n yönet"m ve "# akı#ına hâk"m olmaları öneml"d"r. 

- Yangın yönetmel"!"ne göre (B"naların yangından… 2007) kütüphane b"-
naları yangın r"sk" yüksek b"nalar arasında de!"ld"r. Ancak #üphes"z her b"-
nada kâ!ıt materyalden elektr"k tes"satı ve do!algaz tes"satına kadar yangına 
sebep olab"lecek b"rçok unsur bulunmaktadır. Bu nedenle tasarım a#amasında 
yönetmel"!e uyulması ve gerek yapısal, gerek yapısal olmayan tasarımlarda 
bunların uygulanması zorunludur. Projede yangın kaçı# kor"dorları, ac"l çıkı#-
lar, yangının yayılmasını önleyeb"lecek perdeleme vb. önlemler, alarm uyarı 
s"stemler" bel"rt"lmel"d"r. B"nanın hang" alanlarında gaz s"stem", hang" alanla-
rında ya!murlama (spr"nkler) kullanılaca!ı tes"sat projes"nde yer alır. Malze-
me seç"m"nde "se yönetmel"kte bel"rt"len yanıcılık sını'arına göre uygun olan 
malzeme seç"lmel"d"r. 

- Kütüphaneler genell"kle günün hem aydınlık, hem de güne#"n olmadı!ı 
saatlerde de kullanıcılarına h"zmet ver"rler. Bu da hem do!al aydınlatmadan 
azam" derecede yararlanılab"lece!", ancak beraber"nde yapay aydınlatmanın 
da dı# ve "ç mekânlarda kullanılab"lece!" anlamına gel"r. Özell"kle "ç mekân-
larda aydınlatma düzey"n"n yeters"z ya da fazla olu#u, kullanıcıların görsel 
konforunu yakından etk"leyen b"r özell"kt"r. Aydınlatmanın yeters"z olma-
sı görmey" etk"leyece!" "ç"n okuma güçlü!ünden "y" görülmeyen alanlarda 
dü#meye sebep olmaya kadar kullanıcılara pek çok sorun ya#atab"l"r. Kabuk 
tasarımında günı#ı!ından azam" derecede yararlanıldı!ı do!al aydınlatma-
nın d"kkate alınması, enerj" tasarrufu açısından öneml"d"r, ayrıca günı#ı!ı 
kullanıcıların ps"koloj"k gereks"n"mler"nden b"r"d"r. Aydınlatma tasarımında 
uluslararası standartlar d"kkate alınmalıdır. Örne!"n TSE (Türk Standartları 
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Enst"tüsü) do!al ve yapay aydınlatma "le "lg"l" olarak yayınladı!ı standartlarda 
CIE (Internat"onal Comm"ss"on on Illum"nat"on) standartlarını temel almı#-
tır, bunlar kullanılab"l"r (aktaran Ataç, 2013, s. 57).  

- G"tt"kçe daha tehl"kel" boyutlara ula#an çevre k"rl"l"!", tem"z su kaynak-
larının hızla azalması ve b"l"nçs"zce tüket"len enerj" kaynakları artık neredey-
se tüm dünyada öneml" b"r sorundur. B"na çevrey", çevre de b"nayı etk"ler. 
Kütüphane b"nasının tasarım ve üret"m"nde bu sorunların en aza "nd"r"ld"!" 
çevre "le dost b"r b"na olması, hem bugün hem de gelecek ku#aklar "ç"n önem-
l"d"r. Yapılacak b"r enerj" anal"z" "le enerj" ver"ml"l"!"n" artırmaya yönel"k #e-
k"lde b"na kabu!una yalıtım uygulanması, özell"kle dı# cephede ısı geç"rgenl"k 
katsayısı dü#ük pencereler"n kullanımı, elektr"!" güne# enerj"s"nden sa!layan 
güne# p"ller" (fotovolta"k panel) kullanımı, atıkların de!erlend"r"lmes", ver"m-
l"l"kte sürdürüleb"l"rl"!" de sa!layacaktır (Bayram ve Göksal Özbalta, 2019; 
Küçükcan, 2016b). $çer"s"nde bulundu!u do!al çevreye zarar vermeyen, kıs-
men de olsa tüketece!" enerj"y" kend" üreteb"len, tasarru'u kullanan, atıkları 
en aza "nd"rm"# ve olanı da ger" dönü#üm yöntem" "le ger" kazanan çevre dostu 
b"r kütüphane b"nası tasarımı yalnızca çevre "ç"n de!"l, ülke ekonom"s" "ç"n de 
gerekl"d"r (Küçükcan, 2016a, s. 52).   

Geçen yüzyıllarda kütüphane b"nalarının f"z"ksel alanları basılı kaynak-
lara, bunların artı# hızına ve kütüphanede bunları aynı anda kullanacak olan 
k"#" sayısına ba!lı olarak #ek"llen"yordu Ancak günümüzün kütüphaneler"n"n 
tasarımlarını en fazla etk"leyen unsur kullanıcıların b"lg" kaynaklarını kul-
lanmanın yanı sıra çe#"tl" sosyal ve kültürel etk"nl"klere katılımlarını sa!laya-
cak mekânlara da yer ver"lmes"d"r. Son yıllarda kütüphaneler"n ya#am boyu 
ö!renmeye verd"kler" deste!"n önem"n"n daha öne çıkması, onların konut ve 
okul/"#yer"nden sonra kullanıcılarının üçüncü mekânı olma özell"!" kazan-
dırmı#tır. Sosyal ve kültürel etk"nl"klere yer verme ve üçüncü mekân olarak 
kullanım, yen" nes"l kütüphanelere d"nam"zm get"rm"#t"r. Bundan sonra da 
kullanımdak" bu sürdürüleb"l"rl"!" sa!lamanın yolu, gelece!"n kullanıcıları-
nın da kütüphaneden beklent"ler"n" yer"ne get"reb"lecek b"nalar tasarlamak ve 
üretmekten geçer. 21. yüzyılda her #ey"n bu kadar hızlı de!"#eb"l"yor olu#u ve 
teknoloj"n"n akıl almaz b"r #ek"lde gel"#mes", gelecek üzer"ne tahm"n yürüt-
mey" de zorla#tırmaktadır. Bu durumda yapılab"lecek #ey ancak "ler"de de!"-
#en gereks"n"mlere uyum sa!layab"lecek esnek, gen"#letmeye ya da daraltmaya 
olanak sa!layan fonks"yonell"kte, ekonom"k, sa!lıklı, güvenl", rahat ve davet-
kâr mekânlar tasarlamak olacaktır. Deprem ku#a!ında bulunan ülkem"zde "ç 
mekânlardak" yapısal olmayan her türlü raf, mob"lya ve benzer" e#yanın mo-
düler olmaması, tam ters" sab"tlenerek depreme dayanıklı olması öner"l"rken, 
esnek mekân, tasarımının zor tarafı olarak görünmekted"r. Yarının büyükler" 
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olan çocukları ve gençler" "y" anal"z etmek ve gelece!" onların gereks"n"mler" 
üzer"ne kurgulamak, bugünün kütüphane b"nası tasarımcılarının b"r"nc"l gö-
rev"d"r. Kullanıcı odaklı tasarımlar "le antropometr"k (mekân konforu), f"zyo-
loj"k (termal, görsel, "#"tsel konfor) ve ps"koloj"k (güvenl"k, rahatlık, huzur ve 
ferahlık h"ss") geç"c" ve sürekl" kullanıcıların konforunun sa!lanması, kullanı-
cı memnun"yet"n" ve b"nanın kullanım ver"ml"l"!"n" artıracaktır.

Ça!da# kütüphaneler" #ek"llend"ren tasarım "lkeler"n"n hem geç"c", hem de 
sürekl" kullanıcılardan gelen ger" b"ld"r"mler ı#ı!ında ele#t"rel b"r bakı# açısı "le 
de!erlend"r"ld"!"  “Des"gn"ng l"brar"es "n 21st century” ba#lı!ı "le yayınlanan 
b"r alan ara#tırmasında ortaya konulan sonuçlar, aslında yukarıda ayrıntılan-
dırılan bulguların b"r özet" g"b" görünmekted"r. Ara#tırmanın sonuçlarına 
göre b"r kütüphane tasarımının ana "lkeler" (John, 2016, s. 33); 

- eri#ilebilirlik ve kapsayıcılık (kütüphane er"#"me ve kullanıma uygun olmalıdır); 
- görünürlük ve ba!lanabilirlik (kütüphane, "nsanların özgürce etk"le#"m 

kurab"lece!" b"r yer olmalıdır); 
- esneklik ve uyarlanabilirlik – (kütüphane, "nsanların de!"#en "lg" alanla-

rını yansıtır). Çocu!un yapısı gere!" sah"p oldu!u d"nam"zm"n mekânda da 
kar#ılık bulması, bu kütüphanelerde tasarımı yönlend"ren öneml" b"r ölçüttür 
(Del"ce Güller ve B"lbay, 2006, s. 411).

2020 yılının ba#ından ber" tüm dünyayı, dolayısıyla ülkem"z" etk"s" altına 
almı# olan Cov"d-19 salgını neden"yle f"z"ksel olarak kütüphanelere gelemeyen 
geç"c" kullanıcılar "ç"n teknoloj"k olanakları sonuna kadar kullanarak h"zmet 
vermeye çalı#an kütüphanec"ler, farklı co!rafyalarda bulunan k"#"lere sanal 
ortamda h"zmet vermeye devam etmekted"r. Kütüphaneler"n kullanıcılarını 
b"lg" ve teknoloj" "le bulu#tururken aynı zamanda onun sosyalle#mes"ne de 
katkı sa!lama yönündek" m"syonlarını f"z"ksel olarak b"r araya gelmek sure-
t"yle yer"ne get"remed"kler" bu süreçte, her türlü e!"t"m ve kültürel etk"nl"k sa-
nal ortamlarda yapılmaktadır. Ancak zorunluluktan kaynaklanan bu "let"#"m 
yöntem"n"n yüz yüze "let"#"m"n verd"!" "nsan" yakla#ımın yer"n" alamadı!ı da 
b"r gerçekt"r. Tüm bu ya#anan hızlı de!"#"m sürec" b"r kez daha gösterm"#t"r 
k" kütüphaneler her türlü r"ske kar#ı hazırlıklı olmalıdır. Bu nedenle de yen" 
kütüphane b"nası tasarımlarında de!"#en çalı#ma ko#ullarına uyum sa!laya-
b"lecek esnek alanlara daha fazla yer ver"lmes", gelecekte kar#ıla#ılab"lecek her 
türlü mekân sorununa daha hızlı çözüm bulunmasını sa!layacaktır. Bundan 
sonra tasarlanacak ve üret"lecek olan tüm b"nalarda bunlara d"kkat ed"lmes" 
b"lg"y" yöneten kütüphanec"ler"n mekânsal konforunu sa!layacak ve kullanı-
cılar tarafından da hem dermen"n, hem de b"nanın daha ver"ml" kullanılma-
sını sa!layacaktır.
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885Berr"n Küçükcan

Summary

Surely, every bu"ld"ng has a product"on purpose. Also the l"brary bu"ld"ng "s 
des"gned and constructed to create a space for resources that w"ll meet the 
knowledge needs of human"ty and act"v"t"es that w"ll contr"bute to the"r 
cultural development. However, the l"brary bu"ld"ng "s a publ"c space where 
many numbers of people are together at the same t"me. In other words, th"s 
type of bu"ld"ng can be used by people of d"*erent age, gender, phys"cal 
character"st"c or educat"onal level. Anyone who "s "n the bu"ld"ng, regardless of 
the reason for be"ng there, "s cons"dered to be the user of the bu"ld"ng. When 
the users are evaluated "n terms of the t"me they have been "n the bu"ld"ng, they 
can be exam"ned "n two groups as permanent and temporary users. (e l"brary 
bu"ld"ng "s des"gned, constructed and used to meet the needs of these users.

Bu"ld"ng a*ects users and users a*ect the bu"ld"ng. (e fa"lure to determ"ne 
the user requ"rements correctly dur"ng the des"gn process of the l"brary 
bu"ld"ng "s re'ected "n the product"on phase and creates d"ssat"sfact"on on the 
users dur"ng the use of the bu"ld"ng. In some sc"ent"f"c stud"es on the subject, 
"t has been determ"ned that there "s a close relat"onsh"p between the spat"al 
character"st"cs of the bu"ld"ng and the frequency of use. Due to problems 
caused by the bu"ld"ng, users whose requ"rements are not met may exper"ence 
health problems, and consequently, the"r t"me "n the l"brary "s shortened. ("s 
s"tuat"on reduces the ut"l"zat"on e*"c"ency of the bu"ld"ng. (e "nc"dence of 
health problems "s h"gher, espec"ally for l"brary sta* who have to be "n the 
bu"ld"ng (Küçükcan, 2007; Hazal ve Emsen, 2020). Consequent"ally, the 
"nab"l"ty to prov"de user comfort "s a cause of d"ssat"sfact"on. (erefore, the 
"dea of how to des"gn a better l"brary bu"ld"ng for l"brar"ans and collect"on 
users who manage knowledge has been the start"ng po"nt of th"s study.

Arch"tectural des"gn "s momentous. L"brary employees, who are permanent 
users of l"brary bu"ld"ngs "n our country, are somet"mes not allowed to jo"n the 
consultancy team by the arch"tect dur"ng the des"gn phase of the"r l"brar"es, 
and somet"mes they are "nsu*"c"ent to convey the"r expectat"ons from the 
bu"ld"ng to the arch"tect. Fa"lure to accurately and completely asses user 
requ"rements o&en cont"nues dur"ng the product"on phase of the bu"ld"ng. 
Eventually, when the bu"ld"ng "s f"nally completed and "s "n the phase of use, "t 
turns out that there are errors and def"c"enc"es. Because "t "s very d"*"cult and 
costly to correct the def"c"enc"es and errors "n the des"gn phase later, th"s study 
mostly focuses on th"s phase. (e study started w"th the concepts of des"gn and 
space, the bas"c pr"nc"ples of the des"gn of the l"brary bu"ld"ng were exam"ned, 
the un"que character"st"cs of th"s type of bu"ld"ng were la"d out and the bas"c 
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standards to be followed for an "deal des"gn were emphas"zed. Chang"ng user 
character"st"cs along w"th the e*ect of d"g"tal"zat"on on l"brary use are also 
d"scussed "n th"s study. In th"s context, the conclus"ons about how the des"gns 
should be that w"ll meet the needs l"brary users of the future, wh"ch "s the ma"n 
subject of th"s study, are g"ven "n deta"l at the end of the study.

(e a"m of th"s study "s to ra"se awareness of both "nformat"on and 
documentat"on sc"ent"sts and arch"tects "nterested "n l"brary bu"ld"ng des"gn, 
about the des"gn features of the l"brary bu"ld"ng and to draw the"r attent"on to 
a better understand"ng of what the user expectat"ons may be. For th"s purpose, 
"t "s emphas"zed how the spaces should be for l"brar"es that collect, organ"ze 
and del"ver "nformat"on carr"ers "n d"*erent formats to the users who need 
them, "n other words, l"brar"es that manage "nformat"on. Furthermore "n the 
conclus"on part, some suggest"ons are made for bu"ld"ngs that can meet the 
needs of the"r users "n the future.


