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Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Odas›’nda hizmet verilmekte olan

Türk Plastik Sanatlar Arflivi resmi olarak 1990 y›l›nda kurulmufl olup,

çal›flmalar o günden bugüne aral›ks›z devam etmektedir.
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Öz 

Bu makalede, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Plastik Sanatlar Arfli-
vi’nin kuruluflu, geliflimi, verdi¤i hizmetler ve gerçeklefltirmek istedi¤i
hedefler ayr›nt›l› olarak anlat›lmaktad›r. 

Anahtar sözcükler: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Türk Plastik
Sanatlar Arflivi, Üniversite kütüphaneleri, Kütüphane tan›t›m›, Kütüpha-
ne hizmetleri.

Abstract

The present paper describes the Turkish Plastic Arts Archive at the
Bilkent Univiersity Library. Its foundation, development, nature of
services and aims to be followed were explained in detail. 
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Türk Plastik Sanatlar Arflivi

Türk Plastik Sanatlar Arflivi, ça¤dafl Türk sanatç›lar› hakk›nda güncel bilgilere
eriflmenin son derece güç olmas›; sergi davetiyesi ve katalo¤u, broflür, bül-
ten, poster gibi belgelerin ise zaman içinde yitip gitmesi sonucu, ulafl›lamaz
duruma gelmesi nedeniyle ça¤dafl Türk plastik sanat› ve bu alanda
çal›flanlara hizmet vermek amac›yla kurulmufltur.

Arfliv; dergi makaleleri, gazete kupürleri, sergi davetiyeleri, sergi kata-
loglar›, broflür, bülten, afifl, takvim ve reprodüksiyonlardan oluflmaktad›r.
Bunun yan› s›ra Sanat Odas› koleksiyonunda bulunan yaklafl›k 26.000 sanat
kitab› bulunmaktad›r. Koleksiyonun oldukça önemli bir bölümünü Türk plastik
sanatlar› konusundaki kitaplar oluflturmaktad›r. Koleksiyonun geliflmesi için
sürekli olarak piyasaya yeni ç›kan kitaplar izlenmekte, ba¤›fl veya sat›n alma
yoluyla yeni yay›nlar koleksiyona eklenmeye çal›fl›lmaktad›r.

Arfliv koleksiyonuna girecek materyaller flunlard›r:

■ Resim, heykel, seramik, bask›, video sanat, grafik, enstalasyon ve

bunlarla iliflkili olan performans sanat›yla ilgili belgeler,

■ Yine ayn› konularla iliflkili olan sanatç›lar›n foto¤raf, karikatür, tak› ile

ilgili çal›flmalar›,

■ Yar›flma duyurular› ve sonuçlar›,

■ Kültür merkezleri ve sanat galerilerinin aç›l›fl haberleri,

■ Devletin ve yerel yönetimlerin sanat politikalar›,

■ Modern sanat eserlerini kapsayan müzayede haberleri,

■ Türk sanat›yla ilgili kitap ve dergilerin tan›t›m yaz›lar›,

■ Türk sanatç›lar›n›n yurt d›fl›ndaki etkinliklerine iliflkin haberleri,

■ Sanat ödülü alan sanaçlar›n veya onlar›n eserlerinin haberleri,

■ Sanatç›lar›n ölüm haberleri,

■ An›t-heykeller ile ilgili haberler,

■ Müze, okul, dernek, sanat kütüphanesi gibi sanat kurumlar› ile ilgili

haberler,

■ Sanatla ilgili bienal, konferans, sempozyum haberleri,



■ Sanatç› biyografileri,

■ Genel sanat ak›mlar› hakk›nda bilgi veren yaz›lar,

■ Geleneksel fresk türü uygulamalar hariç duvar resmi ile ilgili yaz›lar,

■ Türkiye’deki özel sanat koleksiyonlar› ve sergileri,

■ Modernize edilmifl olarak ele al›nan çini, hal›, kilim, dokuma ve iflleme

ile ilgili yaz›lar ve belgeler,

■ Resmin bir ögesi olarak kullan›lan ebru ve kaligrafi ile ilgili yaz›lar ve

belgeler, 19. yüzy›l ve sonras› çal›flmalar say›labilir.

Arfliv için, Eylül 2004 tarihine kadar yay›m› devam eden veya durmufl 73
dergi ve 12 gazete taranm›fl olup, bu say› sürekli artmaktad›r. Sanat konulu
dergilerin yan› s›ra zaman zaman sanat haberlerine de yer veren dergiler
taranmaktad›r. Taranan dergilerin listesi Arfliv’in web sayfas›nda listelenmek-
tedir. Taranan gazete ve dergiler kartekse ifllenmekte, geç gelen ve yay›m›
duran dergilerin izlenmesi karteksden yap›lmaktad›r.

Gazeteler 1988 y›l›ndan itibaren taranm›fl olmakla beraber, dergilerde
tarih 1935’lere kadar inmektedir. Taranan dergilerde arflive al›nan
makalelerin bafll›¤›n›n yan›na ufak bir iflaret konulmaktad›r. Böylece dergiye
bak›ld›¤›nda hangi makalenin arflivde katalogland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Sanat Odas›’nda çal›flmakta olan biri sanat tarihçi olmak üzere, üç
kütüphaneci ve di¤er üniversite mezunlar›ndan oluflan toplam yedi kifli arflivle
ilgili çeflitli iflleri paylaflarak okuyuculara hizmet vermektedirler. Kataloglama
yapan kiflilerde konuya hakimiyet yani konu uzmanl›¤› aranmaktad›r.

BLISS Kütüphane Otomasyon Sistemi içinde “Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi Türk Plastik Sanatlar Arflivi” veri taban› alt›nda MARC
format›nda kataloglama yap›lmakta ve Library of Congress Subject Headings
(LCSH) konu bafll›klar› listesinden ‹ngilizce konu bafll›klar› kullan›lmaktad›r.
Kullan›lan konu bafll›klar›n› içeren bir liste tutulmaktad›r. Belgelere
olabildi¤ince özel konu bafll›klar› verilmekte; gerekli oldu¤unda verilecek
konu bafll›¤› ile ilgili araflt›rma yap›larak yeni bafll›klar bu listeye eklenmekte-
dir. Kataloglanan belgeler hatay› en aza indirgemek için, ikinci bir kifli
taraf›ndan son bir kez kontrol edildikten sonra dosyalar›na yerlefltirilmektedir.
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Arfliv istatistiksel bilgiler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde; Eylül 2004 sonu
itibariyle; 6.495 davetiye, 446 afifl, 74 bülten, 19.847 makale, 152 broflür, 37
takvim, 12.598 kupür, 513 reprodüksiyon, 1.169 sergi katalo¤u olmak üzere
toplam 41.326 belgenin katalogland›¤› görülmektedir. Bu birimde ayda orta-
lama 250-300 katalog girifli yap›lmaktad›r.

Arfliv çal›flanlar› ayr›ca; Türkiye’deki sanat galerilerinin bir listesini tut-
makta ve bunu sürekli güncellemektedir. Ancak galeriler çok s›k kapan›p,
yenilerinin aç›lmas› ya da k›sa sürede yer de¤ifltimeleri, gazete ve dergilerin
düzenli takip edilmelerini ve galerilerle sürekli irtibat halinde olunmas›n›
gerekli k›lmaktad›r. Galeri sahiplerinin ço¤unu bir arada görmek aç›s›ndan
‹stanbul ve Ankara’da aç›lan sanat fuarlar›na kat›lmak son derece önemlidir.
Fuarlarda sanatç› ve galeri sahipleri ile tan›fl›larak arfliv için belge gönder-
meleri istenmektedir. Ayr›ca, zaman zaman galerilerle telefon görüflmesi de
yap›lmaktad›r.

Gelen davetiyelerin de istatisti¤i tutulmaktad›r. Bir galeri ile görüflüldü¤ün-
de bu istatistik sayesinde en son hangi y›l ve hangi ayda davetiye gönderdi-
¤i söylenebilmektedir. Bu da eksiklerin tespiti aç›s›ndan son derece yararl›
olmaktad›r. Yeni gelen davetiyeler istatisti¤e ifllenip, Ankara’daki bir etkinlik
ise, önce Sanat Odas›’ndaki panoya as›larak kullan›c›lara duyurulmakta,
zaman› geçenler ise kataloglanmaktad›r.

Her sanatç›ya bir dosya aç›lmakta ve her dosya aç›lan sanatç›n›n ad›
“Dosyas› Olan Sanatç›lar Listesi”ne eklenmektedir. Eylül 2004 sonu itibariyle
toplam aç›lm›fl sanatç› dosya say›s› 3.158’dir. Dosyaya girebilecek boyutta
olan belgeler yani davetiye, kupür, broflür, bülten ve küçük boyutlu reprodük-
siyonlar bu dosyalarda tasniflenmektedir. Genel sanat haberleri veya birkaç
sanatç›dan bahseden kupürler ise, gazete ad›na aç›lan dosyalarda tutulmak-
tad›r. Kupürler kesilip beyaz ka¤›da yap›flt›r›lmakta ve bütün belgeler
damgalan›p sonra yerlerine yerlefltirilmektedir. Dosyalar çelik dolaplarda sak-
lanmaktad›r.

Sa¤lama Birimi taraf›ndan barkod verilmifl olan sergi katalo¤u, takvim,
poster ve reprodüksiyonlar hariç di¤er belgelere eriflim ve s›n›fland›rma nu-
maras› Sanat Odas› taraf›ndan verilmektedir. Tasnif numaras› sanatç›n›n so-
yad›n›n ilk üç harfi ve ad›n›n bafl harfinden oluflan bir kod ve numaradan
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oluflmaktad›r. Eriflim numaras› ise arflivdeki her bir belgeye verilen bir çeflit
barkod numaras›d›r. S›n›fland›rma numaras›n›n izlenmesi yer dizini kartlar›n-
dan, eriflim numaras›n›n ise katalog yapan kifliler taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Sa¤lama Birimi taraf›ndan barkod verilmifl materyallere hem “Bilkent Üniver-
sitesi Kütüphanesi”den, hem de “Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Türk Plas-
tik Sanatlar Arflivi” veri tabanlar›ndan ulafl›labilmektedir. 

Poster, takvim ve barkod alm›fl reprodüksiyonlar özel çekmeceli dolaplar-
da muhafaza edilmekte; sergi kataloglar› ise Sanat Ofisinde tutulmaktad›r.

Arflivin kullan›m› herkese aç›kt›r. Arflivle ilgili isteklere hafta içi 9:00-17:00
saatleri içinde cevap verilmektedir. Ancak makale veri taban›ndan tarama
Sanat Odas›’n›n aç›k oldu¤u herhangi bir saatte yap›labilmektedir.

Bilgisayardan Arfliv veri taban›na girilerek anahtar kelime, sanatç› ad›,
yazar ad›, kurum-galeri ad›, konferans-toplant› ad›, konu bafll›klar› gibi birçok
kriterden tarama yap›lmaktad›r.

Arflivi kullanmak isteyen kifli Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’ne gelmifl
ise, terminallerden Arfliv veri taban›n› seçmekte ve taramas›n› yapmaktad›r.
Makale ar›yorsa; makalenin künyesini not edip kendisi raftan bularak isterse
fotokopisini çektirebilmektedir. Di¤erleri için yine s›n›fland›rma numaras›n›
not etmekte ve Sanat Odas›’ndan alaca¤› form üzerine doldurmaktad›r.
Orijinal belgeler kullan›c›lar›n eline verilmemekte, istenilen belgelerin
fotokopileri çekilerek, fotokopi ücreti karfl›l›¤› kullan›c›ya verilmektedir.
Kullan›c› Ankara d›fl›nda ise kendi üniversite kütüphanesi arac›l›¤› ile Bilkent
Kütüphaneleraras› Ödünç Verme Birimi’nden istem yapabilmektedir.

‹nternetten Sanat Odas›n›n ve Türk Plastik Sanatlar Arflivinin web
sayfalar›na ulaflmak mümkündür (http://www.kutuphane.bilkent.edu.tr/
artlibrary TR.htm).

Sanat Odas› sayfas›nda; duyurular, saatler, personel ve iletiflim, ödünç
verme kurallar›, sanat galerisi kullan›m kurallar› ve web’de bulunan sanat ve-
ri tabanlar› ile ilgili ba¤lant›lar mevcuttur. Arflive t›kland›¤›nda ise genel bir bil-
gi verilmektedir. Sayfadaki di¤er bafll›klar katalog taramas›, taranan gazete
ve dergilerin listesi, Arfliv’in kapsam›, galeri listesi ve Arfliv’in nas›l kullan›la-
ca¤›d›r.

Kullan›c› profiline bak›ld›¤›nda en çok Ankara üniversitelerinde e¤itim
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gören sanat ö¤rencilerine hizmet verildi¤i görülmektedir. Son iki y›l›n kullan›m
istatisti¤ine göre; 2003’te en fazla kullan›m fiubat ay›nda, 2004’te ise en fazla
May›s ay›nda olmufltur.

Arflivin kullan›m›n› art›rmak için tan›t›m çal›flmalar› devam etmektedir. Bu
çerçevede önceki y›llarda Radikal gazetesinde, Sanat Çevresi ve fieker Sanat
adl› dergilerde tan›t›m yaz›lar› yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca Ekim 2004’te Türk Plastik
Sanatlar Arflivi’ni tan›t›c› bir broflür de haz›rlanarak Türkiye’de sanat e¤itimi ve-
ren üniversitelerdeki ilgili 94 bölüme posta ile gönderilmifltir. Sanat fuarlar›na
kat›lmak da tan›t›m aç›s›ndan çok önemli kazan›mlar sa¤lamaktad›r.

Sanat Odas›’nda ayr›ca yabanc› sanatç› arflivi vard›r. Plastik sanatlarla
u¤raflan ça¤dafl yabanc› sanatç›larla ilgili gazete kupürü ve davetiyeler
henüz kataloglanmamakta  ancak her sanatç› için ayr› ayr› aç›lan dosyalarda
arflivlenmektedir. Toplam 709 yabanc› sanatç› dosyas› mevcut olup, bunlar
klasör içinde muhafaza edilmektedir.

Arfliv’le de ba¤lant›l› olarak Sanat Galerisi’nin faaliyetleri Sanat Odas›
taraf›ndan yürütülmekte, aç›lan sergiler sonunda birer tablonun kütüphaneye
ba¤›fl› sayesinde orijinal sanat koleksiyonu her geçen gün artmaktad›r. 

Sonuç olarak; Türkiye’de henüz benzeri olmayan bu Arfliv gelecek
nesillere aktar›lacak çok k›ymetli bir hazinedir. Bilkent Üniversitesi verdi¤i
etkin sanat e¤itiminin yan› s›ra ça¤dafl Türk plastik sanatlar konusunda
hissedilen önemli bir bofllu¤u da bu Arfliv sayesinde doldurmufltur.

Bilkent Üniversitesi Bilgi Dünyas› 2004, 5(2): 272-277

277


